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DABARTIS IŠKELIAVO TAISYTI PRAEITIES

KLAIDŲ
Valstybės sekretorius Dean Rusk išvyko į Punta dėl Este su viltimi, kad gaus Lotynų Amerikos 
valstybių pritarimą sankcijom prieš Castro, kuris Kuboje paėmė valdžią Amerikos opinijos ir val

džios parama. Dėmesio verti tos nesenos praeities faktai, kurių rezultatai dabar skaudina 
diplomatam galvas.

1. Opinija už Castro.

Amerikos opiniją, palankią 
Castrui, paruošė N. Y. Times 
vienas iš redaktorių Herbert 
Matthevvs. Atsilankęs Kuboje, 
pasikalbėjęs su Castro kalnuo
se, kai jis partizanavo, Matt- 
hews eilėje straipsnių atvaiz-

kurie sprendžia. Departamento 
analizuotojai nuvertino raudo
nųjų grėsmę ir pažiūrėjo į ją 1_ __ • vro. • - -per lengvai. Hill žinojo, kad o- 
rigina. niai pranešimai apie Ku
bą buvo dažnai be.dėmesio skai 
tomi departamento viršūnėse ar 
Baltuosiuose Rūmuose... Vieno

dai Castro kip idealistą, ko- je iš Apartamento žinių san- 
vojant. už žemės reformos vyk-! 
dymą, bet jokiu būdu ne komu
nistą. Jo straipsniai opiniją tiek 
paveikė, kad, anot The Tablet, 
net katalikų tarpe buvo skelbia
ma, jog Castro tesąs liberalas, 
kuris nori vykdyti socialines 
reformas pagal popiežiaus encik 
likas. Tie. kurie Castro netikėk rapoftas buvo paruoštas jau- 
jo ir laikė jį komunistu, 
vadinami aliarmininkais, 
gareiviais, ekstremistais.
2. Departamento parama 
r ui.

4 -4

Matthews buvo autoritetas ir 
valstybės departamento parei
gūnam, kurių žinioje buvo Ku
bos klausimas. Jų pavardės — 
Roy Rubottom ir William Wie- 
iand. Kai Amerikos atstovu į 
Kubą buvo paskirtas Eirl E. 
Smith, departamento pareigūnai

traukų, Nr. 179, 1959 liepos 
24, kuri buvo paleista per at
stovybes visame pasaulyje, bu
vo tiek simpatijos Castro, kad 
Hill pareiškė kartų skundą 
Wash;ngtonui. Tik po trijų mė
nesių Hill gavo atsakymą laiš
ku, kuriame buvo sakoma, kad

buvo nesnio pareigūno ir, gal būt, 
at^a būtų tuiėjęs būti rūpestingiau 

paruoštas.
Cast- Nrtekęs 

šunes, Hill 
MensiKoje 
piūtyje prezidento brolis dr. Mil 
ton risenhoweris. Pasikalbėji
me, kuris buvo lėktuve, daly
vavo dr. Eisenhoweris, Hill, at- 
stovyoės sekretorius Raymond 
Leddy, kuris buvo skirtas poli
tiniam reisalam, išėjęs FBI

vilties pasiekti vir- 
griebėsi progos, kai 
atsilankė 1959 rug-

Dalyvavo taip pat valstybės de-dėl politinės linijos Kuboje. 
Smith atstovo pareigas pradėjo 
eiti prie Batistos ir baigė prie 
Castro. Susipažinęs su padėtim 
vietoje, jis tuojau pranešė de
partamentui, jog Castro yra 
komunistas. Tačiau jo praneši
mais departamente nepatikėjo 
ir nedavė jiem eigos.

Departamentas nepatikėjo nė 
savo atstovu Meksikoje Robert 
C. Hill .kurio dramatines pas
tangas nušviesti tikrą padėtį dieną posėdžiavo ,svarstydami 
apie Castro vaizdžiai yra paša- Kubos klausimą, 
kojęs buvęs departamento sau
gumo skyriaus pareigūnas Ko]umbiJ^ atstovas prašė vi- 
Frank L. Kluckhohn (Readers sų Lotynų Amerikos respubli- 
Digest 1962 sausio nr.): kų nutraukti diplomatinius san-
3. Dramatinės pastangos įspėti tykius su F'del Castro Kuba’ 
dėl grėsmes. nes j* sudaranti pavojų visiems

Trys menesiai po to, kai Cast- ir.iš Prasidėti revoliu-
ro buvo jau valdžioje, 1959 ba- CH°S kkur- _ 
landyje, — pasakoja autorius, 
— ČIA žvalgybos, Pentagono 
ir FBI atstovų raportai — visi 
nurodė, kad Kuboje valdžią per 
ims komunistai. Robert C. Hill, 
mūsų tuometinis ambasadorius 
Meksikoje, žinojo, kad Maskvos 
agentas tada siuvo tarp Sovie
tų atstovybės Meksikoje ir Ha
vanos. Jis mėgino įspėti Wash- 
ingtoną, kaip jis paskiau liudi
jo senato vidaus saugumo ko
misijoje, kad jei nebus imtasi 
akciios, tai prie Jungtinių Vals 
tybių slenksčio atsiras stipri ko 
munistinė tvirtovė. Bet jo pra
nešimai — kaip ir ČIA, FBI bei 
Pentagono — negalėjo pralauž
ti biurokratijos ir pasiekti tų,i

partamento pareigūnas Karibų 
-Meksikos reikalam. Pastarasis 
visą laiką rodė nepasitikėjimą 
informacijom apie komunizmo 
grėsmę Kuboje. Kai Leddy pra
nešinėjo, departamento žmogus 
jt pertraukmėjo, aiškindamas, 
kad Castro esąs idealistas, kad 
jį pažįstąs asmeniškai ir, kad 
departamento bylose nesą me
džiagos ,kuri patvirtintų Leddy 
tvirtinimus. Neišsikentęs Hill pa 
sisuko į departamento pareigū
ną ir pasakė: “Aš neprisimenu, 
kad būčiau kvietęs dalyvauti 
jus šiame pasikalbėjime”. Bet 
Eisenhoweris sutiko klausytis, 
ir pareigūnas tvirtino: “Nėra 
jokių aiškių žinių apie komu
nizmo infiltraciją Kuboje”. Tuo 
momentu įsijungė į pokalbį vie
nas aviacijos attache, ir pasi- ‘ 
kalbėjimas t:ek įkaito, kad pa
reigūnas buvo apkaltintas esąs 
“arba visai kvailas, arba ko
munistas”. Eisenhoweris atsisa 
kė toliau klausyti, ir tokiu būdu 
ten viršum Meksikos ore buvęs 
pasikalbėjimas, ir pastangos į- 
spėti Baltuosius Rūmus pasibai
gė be rezultatų.

(Nukelta į 7 psl.)

Užsienio reikalų ministeriai

Kubos klausimais
Skirtingos nuomones

PUNTA DĖL ESTE, Urugva 
jus. — Amerikos Valstybių or
ganizacijos (OAS) užsienio rei
kalų ministeriai vakar trečią

Argentina ir Brazilija linku
sios palaikyti santykius su Ku- 

• ba, bet siūlo papeikti dėl šlie- 
jimosi prie komunizmo ir jo re- 

: žimo.

KALENDORIUS

Vakarų pusrutulio užsienio reikalų ministeriai Punta Dėl Este vasarvietėje, 
džiauja, svarstydami Kubos Fidel Castro ir komunizmo klausimus.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

posė-
(UPI)

MASKVA PERSPĖJO RAUDONĄJĄ KINIJĄ,

JOG GRESIA LŪŽIS

— Angolos vadas, rašydama.* 
“New Yorke Times”, pareiškė, 
jog Angola nori taikos, ji ne- 
kovojanti prieš baltuosius, bet 
prieš tuos, kurie nori ją sutriuš 
kinti. Angolos nacionalistai no
ri tartis su Portugalijos vyriau 
sybe. Tuo tarpu Jungtinių Tau
tų visumos susirinkime vyksta 
debatai Angolos reikalu. 40 vai 
stybių ragina kuo greičiau An
golai suteikti nepriklausomybę.

— Ruanda ir Urundi prašo 
Jungtinių Tautų perimti kont
rolę iš Belgijos rankų, nes pra
ėjusiais metais rinkimai nebu
vę laisvi. Tuo tarpu Belgija ža
da ten baigti patikėtinės teises 
4 mėnesių laikotarpyje.

— JAV penkių satelitų rake
tą vakar iš Cape Canaveral,

Komunistų laikraštis "Pravda" duoda pamoką raudonajai Kinijai

VVASHINGTONAS. — Sovie
tų Sąjunga perspėjo raudoną
ją Kiniją, kad jai gręsia “vi
siškas ideologinis lūžis” su ko
munistiniu bloku, jeigu ji ir to
liau laikysis oportunistinės li
nijos, kas reiškia — jei ir to
liau nepaisytų Maskvos. Apie 
tai vakar paskelbė Chicagos 
“Sun-Times” korespondentė 
Marguerite Higgens. Ji remia
si Sovietų Sąjungos komunis
tų partijos organo “Pravdos” 
straipsniu, išspausdintu sausio 
19 d. “Pravda” yra Maskvos 
vyriausybės ruperis ir jos straip 
siūs, užsienio diplomatų Mask
voje aiškinimu, nusako esminius 
punktus oficialaus perspėjimo 
Peipingui, nusiųsto partijos ka- 

, na’ais.
I

klusnias Rusijos centro komi
tetui”.

Šis pareiškimas yra ypatin
gos svarbos, nes dabarties Mas 
kvos - Peipingo nesutarimuose 
stipriai figūruoja Kinijos atsi
sakymas priimti Maskvos direk 
tyvas taikios koegzistencijos 
tarp valstybių, kaip tai buvo iš
dėstyta 22-me komunistų parti
jos suvažiavime praėjusį spalio 
mėnesį. Šiame kongrese, kaip 
žinoma, viešpatavo Sovietų cent 
ro komitetas.

“Pravda” 1912 metų įvykius 
taip pritaiko dabartiniam Mask 
vos-Peipingo ginčui: “Kadan
gi ODortunistai atsisakė paklus 
ti tos konferencijos sprendi-

reikšmė mūsų die-

baigia korespondentė 
Maskva turi vilties,

mams, jie save išskyrė iš parti
jos. Bolševikai (1912 m.) su
darė precedensą — kaip reikia 
laikytis oportunizmo atžvilgiu, 
pravesdami visišką organizaci
nį lūžį. Tame ir yra tos kon
ferencijos 
noms”.

Matyt,
Higgins,
kad Peipingui yra didelis inte
resas palaikyti bent paviršuti
niškus ideologinius ryšius ir to
dėl Maskva ryžosi paskelbti, 
kad Kenijos viešas nukrypimas 
nuo k. munistų partijos kongre
so sprendimų verčia Sovietų Są 
jungą svarstyti Kinijos išmeti
mą iš sovietinio bloko.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės, sakoma, pasiūlys pašalinti 
Kubą iš Amerikos Valstybių or
ganizacijos (OAS), nes Fidel 
Castro režimas neatstovauja 
kubiečių tautos. Kubai būsian
čios paliktos atviros durys grįž 
ti į vakarų pusrutulio organiza
ciją, jei Castro pakeistų kelią 
— beveik nesą vilties, kad atsi
rastų antikomunistinė vyriausy- s4 nuklydėlių grupę, drauge ir 
bė Kuboje.

Vakariečių politikų manymu, 
tas straipsnis tai, atrodo, dalis 

Į paskutinių Maskvos pastangų 
Kiniją sugrąžinti į partijos lini
ją, primenant, jog yra punktas, 
kurį peržengus jau nebėra ke- 
lo atgal. “Pravda” netgi prime
na piecedensą, įvykusį 1912 me
tų partijos kongrese, kada Le
ninas pats pasiūlė pašalinti vi-

Gizenga perkeltas į kareivines
LEOPOLDVILLE,

— Nuverstas vicepremjeras A.
Gizenga atvežtas į kongiečių 
parašiut; ninku stovyklą netoli 
Leopoldvillės. Tai vakar prane
šė vyriausybės šaltiniai.

*

Kongas. Tautų pareigūnai pavedė Leo- 
poldvlllės vyriausybei saugoti 
Gizcngą.

“užsienietiškas grupes, nepa

28 paspruko pro spygliuotą 

tvorą į Vakarų Berlyną
Bolivijos ir Ekvadoro atsto

vai pasiūlė paspausti Fidel Cast 
I ro režimą, kad Kuboje būtų 
pravesti laisvi rinkimai.

Tai nepaprastas žygis

Sausio 25 d.: šv. Povilo atsi
vertimas, Rimgaila, Žiedė.

Sausio 26 d.: šv. Polikarpas, 
Rimantas, Šarkė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 30 laipsnių; rytoj — tru 
put; pasikeis oro temperatūra.

Saulė teka 7:09, leidžias 4:56.

Luebke grįžo iš Afrikos
BONNA, Vokietija. — Va

karų V\ kieti jos prezidentas
Heinrich Luebke praėjusį 
madienį grįžo iš Afrikos, 
viešėjo vienuolika dienų. 
Luebke. vizitavo Liberiją,
nėją ir Senegaliją. Prezidentą 
lydėjo jo žmona ir Gerhard 
Scrroeder, užsienio reikalų 
nisteris

sek- 
kur 
Dr.

G vi-

mi-

BERLYNAS. — Dvidešimt Vakarykščių pabėgėlių 
aštuoni Rytų vokiečiai pabėgo žius yra nuo 8 iki 71 metų, 
į Vakarų Berjną dar kelioms 
valandoms prieš susirenkant 
vakar parlamtrlui priimti pri
verstinės karinės tarnybos įsta

i tymą.
, Pasak Vakarų Berlyno poli- j 
cijos pranešimo, tarp pabėgusių Į 
yra vyrų, mote, u ir vaikų, ku
rie pasprukę pro spygliuotą tvo 
rą užpraėjusią naktį izoliuoto
je apylinkėje, šiaurės vakarų 
Berlyno kampe, kuris įsikiša į 
Rytų Vokietija s laukus, pelkes 
ir tvenkinius - kūdras.

am-

Vakar pro..- pietus Rytų Vo
kietijos konr-nistų “parlamen
tas” atidarė sesiją priimti pri
verstinio kai e1 viavimo įstaty
mą.

Tuo pačiu metu iš Gizengos 
buvusios Stanleyvillės tvirtovės 
atėjo žinių, kad pulk. Alphonse 
Pakassa yra. Gizengos pusbro
lis. Pareigūnai nori jį klausinė
ti, ar jis turįs ryšių su žudynė
mis Kinau ir Kongolo vietovėse, 
kur buvo nužudyta devyniolika 
katalikų misionierių ir 13 italų 
J. T. lakūnų.

Centro vyriausybė nieko ne
sako ,k<>dėl Gizenga buvo iš sau 
gomos jo rezidencijos perkel
tas į Leopo’dvillę. Jungtinių

Naujokų šaukimo 
įstatymas

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tijos komunistų “parlamentas”, 
vakar priėmė priverstinos ka
rinės tarnybos įstatymą; 
riuomenę bus šaukiami 
nuo 18 iki 26 metų ir jie 
tarnauti 18 mėnesių.

Moterys nuo 18 iki 50
bus šauk:amos į kariuomenę 
dirbti medicinos ir kitose srity
se.

į ka- 
vyrai 
turės

— Policija areštavo Tehrano 
universiteto, Irane, 300 studen
tų, demonstruojančių už buvu
sį premjerą Mossadegh, reika- 
'laudami premjerą Ali Amini at- 
sistatyč inti.

— Juodasis kontinentas rei
kalaus vienos ar dviejų vietų 
Jungtinių Tautų Saugumo ta
ryboje. Lagos mieste, Nigeri
joje, šią savaitę bus 28 Afrikos 
valstybių viršūnių konferenci
ja. Diplomatai laukia, kad juo
dasis kontinentas pareikalaus 
vienos ar dviejų vietų Jungtinių 
Tautų Saugumo taryboje.
’ — Valstybės sekretorius Rusk 
ir Bundy, prezidento specialus 
pagalbininkas JAV saugumo rei 
kalams. manoma, kad įtikinėjo 
Atty. general Robertą Kennedį 
nepriimti Sovietų kvietimo vi
zituoti Maskvą. Kennedy dabar 
nevažiuos į Sovietų Sąjungą.

Arabų sąjungą 
organizuoja

RABATAS, Marokas. — Ma
roke sudarytas komitetas iš lai
kinosios Alžirijos vyriausybės 
ir Maroko atstovų sujungti šiau 
rėš Afrikoje arabų valstybes 
nuo Egipto iki Atlanto. Į šią 
sąjungą galėtų įsijungti Libija, 
Tunisija, Alžirija ir Marokas.

metų

Patvirtino diplomatinę misiją.
VIENA. — Austrų vyriausy

bė patvirtino Albanijos diplomą 
tinę misiją Vienoje, Austrijos 
sostinėje.

Išniekinta bažnyčia 
Vilniuje

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Ministerių tarybos nutarimu Vii 
niuje įsteigtas valstybinis ateis 
tinis (bedieviškas) muziejus.

Šv. Kazimiero bažnyčia bus 
paversta ateistiniu muziejum, 
kurio direktorium esąs paskir
tas Stasys Markonis (Markaus 
kas), ekskunigas.

BRITANIJA SUSTABDĖ GINKLŲ SIUNTAS

Sumažėjo' britų 
automobilių eksportas

LONDONAS. — Britų auto
mobilių eksportas sumažėjo 
200,000 automobilių 1961 me
tais; buvo išgabenta 370,758 
automobiliai. Tai užvakar pra
nešė prekybos taryba.

Tai didžiaj«;as buvo paskiras 
pabėgimas, lo nounistams rug
piūčio 13 d. pastačius savo sie
ną prie miesto pasienio, kad 
sustabdytų žmonių bėgimą į lais 
vę, ir nepaprastas, kai inžinie
rius 3U traukiniu, paėmęs 24 
giminaičius ir draugus, atūžė 
per sieną gruodžio 5 dieną.

“Time” uždraustas 
Prancūzijoje

PARYČIUS. — Prancūzų vy
riausybė antradienį uždraudė 
platinti sausio 26 dienos “Time’ 
žurnalo laidą Prancūzijoje ir 
Alžirijoje, nes viršelyje yra slap 
tosios armijos vado generolo R. 
Salano nuotrauka.

Užsienio reikalų ministerijos 
nareigūnas pareiškė, jog ji 
turi priekaištų straipsniui, 
ris turi ryši su nuotrauka.

į INDONEZIJĄ

ne- 
ku-

va- 
lie-

— Prezidentas Kennedy 
kar spaudos konferencijoje 

kė Berlyno ir kitus klausimus.

Tai pranešė britų užsienio reikalų sekretorius lordas Home

LONDONAS,. — Britanija už 
vakar sustabdė ginklų ir kari
nės aprangos siuntimą į Indo
neziją, kol pastarasis kraštas 
išris ginčą su Olandija dėl va
karų Naujosios Gvinėjos.

Tačiau Britanija išpildė už
sakymą, pasiųsdama radaro į- 
rengimą Indonezijai.

Apie ginklų siuntos sustab
dymą ateityje pranešė lordų 
rūmuose užsienio reikalų sekre
torius lordas Home.

Britanija, — pasakė jis, —

yra “iatai susirūpinusi”, kad 
tarp Indonezijos ir Olandijos 

j įsitempė santykiai dėl vakarų 
Naujosios Gvinėjos ir nutarė 
“vengti viso to, kas prisidėtų 
prie ginkluoto konflikto”.

Pareiškimas pasirodė kelioms 
dienoms praslinkus, kai Britani
ja nusiuntė Indonezijai pasku
tinius du iš aštuoniolikos lėk
tuvų, kurie bus panaudoti ko
vai prieš povandeninius laivus. 
Šie lėktuvai buvo užsakyti 1959 
metais

Indonezijos prezidentas Su
kamo jau pradėjęs kalbėti apie 
išsprendimą taikiu būdu ginčo 
su Olandija dėl Naujosios Gvi
nėjos, bet taipgi įtaigoja, jog 
jis panaudosiąs jėgą, jei bus 
reika’inga užimant vakarų Nau 
jąją Gvinėją, kurią jis savina- 
si. Sausio 15 dieną olandų nai
kintuvai susidūrė su trimis in- 
donezų kariniais laivais, kurie 
plaukė invazijai į teritoriją.
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Red JONAS KARPAVIČIUS, 6538 S. VVestern Avė. 
Chicago 29, Illinois. PR 8-3684

PAVĖLUOTAS PROTOKOLAS
ra būti “Giedros” šeimoj!

EI. J.
Snigo, pustė ir smarkiai ša

lo. Šešios “dūšios” privažiavom 
prie pamo ties apšarmojusiu 
gluosniu. Paskambinom. Atida
rę šeimininkė. Padvelkė šilima 
ir jaukumu ir... susimerkėm — . 
Viktorija Kleivienė kepa antį! 
Svečių kambary Fatimos Die
vo Motina laukia mūsų, pa
puošta gegėmis ir žvakutėmis. 
Prie kojų gladėjolų puokštė. 
Miela, šilta širdy. Šviesi mintis 
išstūmė nuovargio jausmą. 
Smagu būti giedrininke! Nebu
vo lemta pasilepinti šia min
tim. Skambutis po skambučio
— renkasi giedrininkės iš Ci
cero ir Chicagos.

Dar laukėm, kol “atplauks” tais, bus skelbiama spaudoje. 
Mickevičių laivas. Neilgai. Tik 
sušneko, suklegėjo ir įraudu- order) rašyti Amerikos Lietu
siais veidais, galima sakyti, po- tarybos vardu ir, įdėjus į 
romis suėjo lauktieji. Na ir voku, pasiųsti skyriaus iždinin- 
kalbos kalbelės, lyg šimtą me- kui Jonui Guobužiui, 5258 So. 
tų būtų nesimatę! Vėluojančių Whipple Street, Chicago 32, 
laukti nėra kada. Klaupiame Illinois. Valdyba
maldai prie dangaus ir žemės 
Karalienės kojų, sveikindamos 
Ją šiuose namuose, sau gi, pra
šydamos palaiminimo ir iš
tvermės darbuose.

Toliau, žinia, darbotvarkė. 
Svarstymai, pranešimai ir vi
sa kita. Darnioje ir darbingoje 
valandoje sutarėm dėl ateity 
užsibrėžtų darbų. Be abejonės, 
svarbiausias taškas šiuo metu 
yra paskelbtasis knygos kon
kursas. Čia ilgokai sustota. 
Svarstyta ir tartasi. Išvada — 
rašytojai tegul rašo. Ir tegul 
rašo gerai. Mokėsim jiems už 
tai padėkoti ir pagerbti, jeigu 
lietuvė — moteris bus pastaty
ta tinkamam lygy. Jei tinkamoj 
plotmėj bus iškeltas jos geni
jus. Šio konkurso paskelbimas
— tik labai kuklus paminklas 
lietuvės nueito kančios kelio, 
žodis jaunesnei kartai. Premi
juotoji knyga — gėlė, padėta 
su meile ant užmiršto, amžių 
sūkuriuose apdulkėjusio, bet 
gyva ugnim degančio aukuro. 
O kurstė lietuvė tą aukurą ži
loje senovėje, kursto jį ir da
bar, įvairių problemų kamša
ty, rasdama laiko lietuvišką se 
nolių dvasios šauksmą įskiepy
ti vaikams.

Mes tikime, kad rašytojai 
auksine plunksna įamžins lie
tuvės — moters nuopelnus tau
tai.

Su geru kaupu pora valandų 
užtrukęs susirinkimas išsėmė 
atsineštas idėjas. Nuoširdumas, 
kuriuo vadovaujantis buvo 
svarstyti reikalai, aiškiai rodė, 
kad esame vienos šeimos nariai, 
kad tesėsime, kam ryžomės. 
Malda. Pasitarimas baigtas.

O paskui! Paskui “atplau
kė” kepta antis, paskandinta 
slyvose ir obuoliuose ir t. t. ir 
t t Ir dar, “atplaukė” vyrai 
žmonų namo parsivešti. Tarp 
jų ir dailininkas J. Pautienius, 
kuris ir staigmeną atsinešė. Jis 
dovanoja “Giedrai” paveikslą. 
Tai jo šeimos dovana “Gied
ros” paskelbta jai knygos premi
jai paremti. Jam nuoširdus gie- 
driškas dėkui! Miela, kad na
rės neraginamos pildo pasiim
tąją pareigą. Bematant susi
metė “sumelė”.

Gera būtų, kad ir kitos savo 
pažadų nekabintų ant “ilgo siū
lo”. Vyresniųjų giedrininkių są
rašas pailgėjo dviem nariais. 
Visapusiškai pasisekęs susirin
kimas baigėsi šeimišku pobū
viu mieluose ir svetinguose 
Kleivų namuose. Skirstėmės 
pakilia nuotaika. Šviesu ir

CHICAGOS 
ATEITININKAMS

st.

tinio Bažnyčios 
ruoša ir skleisti juo susidomė
jimą tiek lietuviškos visuome
nės tarpe, tiek ir amerikiečių 
tarpe.

i
3. Menkėjant išeivių lietuviš

kajai veiklai, konferencija ke
lia gyvą reikalą ateitininkams 
daugiau reikštis svarbiosiose 
lietuvybės išlaikymo, lietuviš
kos kultūros stiprinimo, tau
tos laisvinimo, šalpos ir kitose Volertas, kuris buvo įėjęs ko- buvo išbandytas ir rastas 
mūsų gyvenimo pagrindinėse misijon, kai J. šoliūnas tapęs ‘ " 
organizacijose. kandidatu iš jos pasitraukė, yra

išsikėlęs į Riverside, N.J. ir dėl
RINKIMAI IR VEIKLA atstumo negali eiti komisijos 

nario pareigų. Jam pasitraukus
■ komisijon įėjo Aleksandras Ra- 

džius. Taigi dabar komisija vei
kia šioje sudėtyje: pirm. — C. 
Surdokas, nariai — S. Balčiū
nas, 
čius

sen- 
kele- 

proga

Chicagos ateitininkai 
draugiai per praėjusius 
rius metus vasario 16 d. 
Lietuvos laisvinimo reikalams
aukas siuntė per skyrių. Kaip 
prisimenate,

ii
I

Šiuo metu vyksta At-kų fede
racijos vadovybės rinkimai. 
Vadovybė bus perkelta iš New 
Yorko į palyginti mažą liet, 
koloniją Washington, D. C. Ir 
tai yra gerai — naujos jėgos, 
idėjos, nauji santykiai. Jei čia, 
rytuose, įsisteigs at-kų stovy
kla, bus vėl nauja vieta at-kų 
susikoncentravimui.

suvažiavimo fed. vadovybės rinkimuose, ne- misijoj gautas ne vėliau vasa- 
užmirštant atiduoti savo balso rio 10 d. 
už naują vietovę. Pabalsuoti 
reikia prieš š. m. vasario 1 d. galės būti paskelbti tik tada, 

i kai Vyr. komisija gaus prane
šimus iš visų kitų kraštų. Rin
kiminės komisijos veikia dešim
tyje kraštų.

C. S.' _____ t
Vyr. Rinkimų komisijoj vėl;

yra įvykęs pasikeitimas. V.; Krikščionybės idealas ne- 
i su 

trūkumais. Jis buvo rastas sun
kus ir paliktas neišbandytas.

I
i

Galutini rinkimų duomenys
•» i
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E • Redakcija straipsnius tai- 
E so savo nuožiūra. Nesunau- 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
= grąžina tik iš anksto susita- 
= rus. Redakcija už skelbimų 
= turini neatsako. Skelbimų 
~ kainos prisiunčiamos, gavus 
= prašymus.
SiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiimE

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

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

Taip yra įvykę vidurio JAV. 
Chicaga yra didelė kolonija.
Tačiau Detroitas su Dainavos 

praeitais metais stovykla šiandien sudaro di-
Chicagos sendraugiai įteikė džiausią at-kų susikoncentravi-
daugiau 1,200 dolerių. Tai gra- mo judėjimo vietovę. Tad
žus ir pasididžiavimo vertas 
solidarumo ženklas. Kviečiame 
tai padaryti ir šiais metais.

Aukojusiųjų pavardės ir su
ma, kaip ir ankstyvesniais me-

Čekius ar perlaidas (money

Valdyba

STUDENTŲ REKOLEKCIJOS

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

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

B. Bogutaitė, J. Gailevi-, vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ir A Radvinc ORTHOPEDIJdfe TECHNIKOS IAB.

2850 W. 63rd St, Chicago 29, IU. 
Balsų skaičiavimas . Tel PRospect 6-5084 

Paskutiniu laiku Vyr. komi
sijoj buvo apsvarstyta keletas 
rinkimų eigoj iškilusių klausi
mų ir nustatyta balsų skaičia
vimo data. Jungtinėse Valsty
bėse rinkikų balsai bus skai
čiuojami vasario 10 ir 11 dd. 
Taigi balsavimo vokas rinkiko

keičiantis sąlygoms, at-kai turi turi būti pasiųstas ne vėliau 
aktyviai dalyvauti šiuose at-kų vasario 1 d. ir jis turi būti ko-

I

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

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima, ligonius pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-15 >2 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, Išskyrus trečiad. Ir šeštad.

3844 West 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. tr šešt. uždaryta

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES ŲIGOS
PRITAIKO AKINIUS 
“858 West 63rd St.

kasdien 10—12 vai. ir 7—9
šeštadieniais 10—J vai. Trečia-

Telefonas: GKoveheU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd

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

Tel. Ofiso PR 6.7800. Namų 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAČIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

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

Treč. ir sekmad. tik susitarus.

v.Vai.- 
vak.
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook .>-5076

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

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

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.

-

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

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
Pirmad., antrad. ketvirtad. ir 

nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
1—4 vai., trečiad.

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
2745 West 6&th Street 

Spec. ORTHOPEDINES EIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

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.

Sekmadienį, sausio 28 d. 
Jaunimo Centre stud. ateiti
ninkų draugovė ruošia rekolek
cijas, kurias praves tėv. A. Ta
mošaitis, S.J. Rekolekcijos pra 
sidės šv. mišioms ir bendra 
Komunija 11 vai. ryto. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Valdyba

NEW YORKO VEIKLA

Vakaras vėjuotas, bet anaip
tol ne taip šalta, kaip Chica
goj. Prieš porą dienų (1.20) 
penktadienio vakare rinkosi 
New Yorko sendraugiai į Bal- 
tic Freedom House salę.

Turiningą paskaitą apie Baž
nyčios pažiūras dėl žmonijos 
augimo skaitė prof. dr. Rač
kauskas. Diskusijose dalyvavo: 
dr. Pažemėnas, Ąžuolas, Kregž
dė, Žukaitė, Gureckienė, Dri- 
kas, kun. Jankus, Vedeckas ir 
kiti.

Pranešimą apie Chicagoj įvy 
kusį sendraugių suvažiavimą 
patiekė A. Vedeckas. Savo 
įspūdžiais papildė St. Lūšys. 
Šiaip suvažiavimo klausimais 
šiltai, lietuvišku stilium pasi
kalbėta.

Susirinkime dalyvavo per 
trisdešimt skyriaus narių — 
nedidelė salė buvo sklidinai 
pilna. Pirmininkavo St. Dzi- 
kas, sekretoriavo Dumbrienė. 
Susirinkimą reiktų skaityt pa- 

’’ sisekusiu.
Skyriaus valdybą sudaro: T. 

Alinskas — pirm., A Vedec
kas — laikinai einąs pirm, pa
reigas, K. Kudžma 
pirm., R. Žukaitė — 
Prekerienė — sekr., 
las — iždininkas.

GRAND 
OPENING 
CHEBRATION

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

keičia stiklus tr rėmus
4455 S. California Avė. VA 7-7381
Vai.: 19 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

Vai.: 
penktad. 
vai. vak. šeštad. 
uždaryta.Ofisas: 3148 VVest 63rd Street 

Tel.: PRospect 8-1717 
Rezid.: 3241 VVest 66th Place 

Tel.: REpublic 7-7868
D r. S. B I EŽ I S
CHIRURGAS

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

31 ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS 

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

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

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai. 
vak. _ _______

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKĮ! LIGŲ 

SPECIALI STE 
MEDICAL BUILDING 

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

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

Res. tel. VVAlbrook 5-3765

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Penkt. tik 1—3 p. m. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartj.

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd. 

(Damen Avė. kampas) 
‘ . ketv. ir penkt. 7-8 v.

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

Į
— vice- 
sekr., V. 
P. Ąžuo-

A. L.

ASS SUVAŽIAVIMO 
REZOLIUCIJOS

At-kų sendraugių S-gos su
važiavimas, įvykęs 1961 m. 
lapkr. 25 d. Chicagoje, priėmė 
šešias rezoliucijas (spausdina
me tris; sekančiam at-kų sky
riuje spausdinsime likusias): 

j 1. Konferencija konstatuoja, 
kad ateitininkuose daug kur 
nepakankamai bojamas vienas 
jų pagrindinių principų — reli
giškumas ir kelia reikalą dau
giau suintensyvinti sąjungos 
vienetuose religinį gyvenimą, 
daugiau remti lietuviškai reli
ginius centrus — parapijas ir 

I daugiau stiprinti religinį vaid
menį savo aplinkoj ir šeimose, 

j 2. Suvažiavimas skatina sen- 
džiugu širdy grįžus namo. Ge- draugius labiau domėtis Visuo-1

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
Kampas 47-tos ir Damen 
Vai. kas’ien nuo 6—8 vai 

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir Kitu laiku pagal

Ofiso telef. LAfayette 3-8048 
Rez. VVAlbrook 5-3048

Avė. 
vak.

sutarti.
i

Kasdien popiet nuo 12—8 vai. j Val’ Pirm-> 
pirm., antr., ketvir. 6—9 vai. ' r_. ,

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

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

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

Valandos pagal susitarimą
eel. Ofido HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 West 51st Street 

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

DR. J. G. BYLA - BYLAITIS
NervŲ-srnegeūŲ chirurgija, ligos 

2737 WEST 71st STREET 
V'.iando8 tik susitarus 
TeL GRovehill 6-8409

šis Stereo
FM-Patefono Kombinacija...
Grand Prize. Bet kas gali laimėti, 
nieko daugiau kaip tik užsiregistruoti. Kiti prizai bus 
Tranzistorinis Radijas, Automatinis Kavos Virdulis, ir 
‘•Snooz-Alarm” Žadinamasis laikrodis. Traukimai įvyks 
1962 m. sausio 30 d. Laimėtojams nereikės čia būti. 
Jiems bus pranešta laišku

High Fidelity Console General Electrlc... AM- 
bus mūsų didžioji dovana— 

Nėra "varžybų"...

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
6182 S. Kedzie Avė. WA 
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia, skambinti MI

LIGOS

5-2670.
Jei ne-
8-0001.

I
2

mokame r-ž 
INVESTAVIMO SJ-TAS

DIVIDENDAI 
išmokami 

kas mėty ketvirtį 
visoms sąskaitoms

KOVO 31, ItlKŽELIO 30,
Itl GSfcJO 30, GRI'OD. 31
VAL.: Pirm. 9 v. r. iki 8
v. v.: antr.. ketv.. penkt. 9 
v. r. iki 5 v. v.; šešt. 9 v. r: 
iki 1 p.p. Treč. uždaryta.

JUOZAS F. GRIBAUSKAS, Vykd. Sekretorius

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija Ir moterų ligos 

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

Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p. 
TVaMnAlenlaia uždaryta

4

ST. ANTHONYi.
SAVINGS CTi'liU'

and loan Association **•><

1447 So 49th Covt Cicero 50. Illinois City 242 4395 Suburban 656 6330

..»<19C>

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkų ligos 
2787 West 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 
r l^nin, nrilmn navai ■utltflrlm.

rak..
P. -P

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

i DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOK ŠA) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63 Street
Vai : Pirmad. Ir ketv. njio 2:80 
4:30; antr. Ir penkt. nuo 5 iki 
šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku 
susitarus.

iki
8; 

tik

Ofiso telef. CLlffside 4-2896 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika Ir specialiai “ ------- chirurgiją

'rečiai nuo Valandos kiekvieną dieną 2---- 1 tr
6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais bus 
2 vai. iki 5 vai. vak.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-8545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

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

DR. A. MACIŪNAS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street 

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

D

I

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

DR. J. MEŠKAUSKAS į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 

Specialybč — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-3 v. v. 
šeštad.; 9 v. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

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

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priima ligonis pagal susitarimą- 
Dėl valandos skambinkit teL: HE 
4-2121 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas- 
dien. Išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovebill 6-2833

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGO8
-'alandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. vak. 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5480 S,. Kedzie Avenue
PAGAL

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 
ną. išskyrus trečiadieni.

SUSITARIMĄ

9 vai. popiet kandie-

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO J A-CHIRURGfi 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. Oi. 

Telef. offiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3*46

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

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

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

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

Perskaitę "Draugą", duoki 

« ii kitiems Dasiskaityti

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 South Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: 3-4; 6-8. 

Šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. Ir sek m. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.
TeL ofiso PR 6-6446, rea. HE 4-81M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

< 2420 W. Marąuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto Iki 3 ▼. p.p., j.y v"v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), įaukite telefoną — 
484-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto, kasdien.
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Sutelktinėmis jėgomis

PRIEŠ KOLONIALIZMĄ 

PABALTIJY

Būrelis lietuvių patriotų dar 
pirmos.os Sovietų okupacijos 

a:,metu, vieną naktį susimetę 
" Kaune, aptarė šiurpų tėvynės 

likimą, šių eilučių autoriui, da
lyvavus a m tame pasitarime, 
dar ir dabar ausyse tebeskam
ba tada tarti žodžiai — kad 
galėtume kaip nors pranešti 
mūsų Amerikos broliams, kas 
čia darosi! Tiek daug nuošir
džių vilčių tada kaupėsi ne tik 
ano pasitarimo dalyvių širdy
se, bet. Ir visų lietuvių, ku
riuos užgulė okupacijos prie
spauda.

Nėra abejonės ,kad ir dabar 
stipriausios pavergtųjų viltys 
yra nukreiptos į brolius, pa
siekusius laisvąją Ameriką. 
Džiugu, kad tos viltys ne tuš
čios. Vlikas, Altas, mūsų dip
lomai nės įstaigos, Pavergtųjų 
Tau tų sąjūdis, Lietuvių Lais- 

” vės komitetas. Lietuvių Bend
ruomenė ir kt. laisvės pastan
gose saw įnašą duoda. Džiu
gu, kad šalia tų organizacinių 
centrų, atsiranda labai ener
gingos pastangos, kaip tas mū 
su Los Angeles brolių sąjūdis 
dėl Lipscombo - Kuchelio rezo
liucijos. Mums pasidžiaugus to 
mis pastangomis, vienas laik
raštis replikavo, kad tas sąjū
dis W3shingtono viršūnių ne
pasiekė, kad Jungt. Tautų dau 
guma L.ctuvos klausimo iškė
limui nepalanki .taigi jo ten 
ir nereikia, kelti.

Jeigu jau paskelbtas net 
Valstybės sekretoriaus pava
duotojo laiškas tuo klausimu, 
tai ženklas, kad energingesnis 
lietuvių sąjūdis pasiekė Wash- 
ingtono įstaigas. Esame tikri, 
kad entvziastų lietuvių patrio
tų pastangos netrukus įsuks 
visus savuosius. Dėl Jungtinių 
Tautų tai gražiai atsakė “Dar 
bininkas”, pirmame puslapy 
primindamas, kad paties Alto 
ir kitų Pabaltiečių atstovai 
gruodžio 12 d. lankėsi Valsty
bės departamente ir prašė kel
ti Baltijos valstybių klausimą 
J. Tautose.

Jeigu po pirmojo Pasaulinio 
karo mūsų savanoriai būtų lau 
kę, kol visi pritars jų žygiui, 
mes nebūtume turėję laisvos 
Lietuvos. Jei dar daug J. Tau
tų atstovų nepritaria Lietuvos 
bylos iškėlimui tame tarptau
tiniame forume, tai mums rei
kia ne rankas nuleisti, o dar 
sustiprinti akciją, kad laimė
tume pritarimą ir tų, kurie 
abejingi ar net nepalankūs.

¥
Dabar pats gyvenimas mums 

sudaro palankias sąlygas. Vi
same, pasaulyje jaučiama ga
linga antikolonializmo srovė. 
Naujosios Afrikos ir kitos vai 
stybės tiesiog dega antikolo- 
nialiibaž sentimentais. Mūsų 
uždavinys jų tarpe laimėti drau 
gų ir pcfodyti, koks žiaurus 
kolonial&mas dabar Lietuvoje, 
Balti j s valstybėse.

Valstybės departamento sek 
retorius savo išsamiam pasisa 
kyme, duotame paskutiniame

“U. S. Nevvs ir World Report” 
žurnalo numeryje (1.29, Nr. 
5), pažymi, jog Amerika giliai 
įsitikinusi, kad tautų revoliu
cija, siekianti laisvės, yra įlei
dusi gilias šaknis žmonėse, ir 
“mes žiūrime simpatingai į 
šiuos sąjūdžius bei stengiamės 
jų atžvilgiu elgtis konstrukty
viai, kaip tik galima... Mes 
esame tauta, kuri rimtai ima
me dėmesin sąvoką, kad vy
riausybės savo galią gauna iš 
sutikimo tų, kuriuos valdo”. 
Ši deklaracija tai palaiminimas 
tokiems laisvės sąjūdžiams, 
kuriuos atstovauja Los An
geles lietuvių iniciatyva ir ki
ti panašūs bruzdelninkai.

Tą sąjūdi gilinant, dabar už
simota surinkti lėšų, kad kiek 
vienam JAV atstovų rūmų ir 
senato nariui būtų įteikta Ar
monienės knyga “Palik ašaras 
Maskvoje”, atskleidžianti sovie 
tinio kolonializmo barbarišku
mą. Yra nusistatymas šį vei
kalą parūpinti ir nariams dele
gacijų prie Jungtinių Tautų. 
Mūsų spauda panašiais sąjū
džiais tegali tik džiaugtis ir 
svarstyti, kaip juos būtų gali
ma dar labiau gilintu

¥
Nelaimė, kad mūsų energin- 

gesnieji žmonės yra perdaug 
apkrauti uždaviniu savo šei
mas aprūpinti kasdiene duo
na ir nedaug laisvalaikių te
lieka kitiems, nors ir labai 
svarbiems, uždaviniams. Šito
kiose aplinkybėse galėtume 
daugiau iniciatyvos laukti iš 
žmonių, kuriems visuomenė pa 
rūpina išlaikymą, kad jie ga
lėtų visą savo laiką skirti Lie 
tuvos laisvinimo akcijos užda
viniams. Iš vienos pusės tai 
mūsų atstovybės, iš kitos pu
sės — primintini ir Alto sek
retoriatai New Yorke bei Chi
cagoje. New Yorko sekretoria
tas parodė gražios iniciatyvos, 
Vasario 16 d. ir kitomis pro
gomis palaikydamas ryšį su 
kongreso nariais ir iš jų susi
laukiamas Lietuvai labai nau
dingų pareiškimų. Tos rūšies 
pastangas dabar reikėtų nu
kleipti į atstovybes prie Jung
tinių Tautų New Yorke, su
telkiant tam gausesnių asme
nų talką.

Chicagos Alto sekretoriate 
esančiam tarnautojui, talentin 
gam ir gražių kvalifikacijų 
žmogui, atsakinėjimas į skyrių 
raštelius yra persiauras užda
vinys. Jis taipgi galėtų būti 
spiritus movens panašiems e- 
nergingiems patriotiniams są
jūdžiams, kaip Los Angeles 
mieste iškilęs ir visas koloni
jas apėmęs.

Neturime jėgų pertekliaus, 
todėl kiekviena gera iniciaty
va tesusilaukia spaudos ir visų 
kitų pritarimo ir tenebūnie jė
gos eikvojamos trinčiai. Šian
dieną tėra vienas uždavinys — 
Lietuvos laisvė, ir vienas prie
šas — Lietuvos okupantas, šie 
kiąs palaikyti kolonialinį reži
mą Baltijos ir kituose paverg
tuose kraštuose. J. Pr.

Spaudoje ir gyvenime

ŠAUDO TIK Į VIENĄ PUSę
Mask vinių atraugų laikraštis 

“Laisvė” 6 numery apžvalgoje iš

spausdino straipsnelį “Rimtas pro

testas prieš varžymus”, kuriame su 

pasismaginimu kalba, kad Citizens 

Committee for Constitutional Li- 

berties” pakėlė protesto balsą 

prieš vatst^bės prokuroro naujus 

patvarkymus dėl davimo pasportų. 

Kaip žinoma, einant McCarran įsta 

tymu vyriausybė žada nebeduoti 

pasportų komunistams.

Jeigu “Laisvei” ir anam komu

nistui tikrai taip rūpi laisvė, kodėl 

jie ncprdtiisf uoja prieš Sovietų pa 

tvarkymus, kurie nariams sąjū

džių, einančių prieš Sovietų valdžią, 

duoda pasportus tik amžinai kelio

nei į aną pasaulį?

Sovietų Sąjunga net laisvai ne

duoda pasportų išvykti į užsienį 

niekuo nenusikaltusiems, į jokius 

priešvalstybinius sąjūdžius neprisi-

dėjusiems piliečiams. Ir užsienio 

žmonės neturi laisvės įvažiuoti į 

Sovietų Sąjungą. Kodėl “Laisvė” 

čia nekelia protesto prieš niekuo 

nekaltų piliečių teisių varžymą?.

Imkime Lietuvos atvejį. Iš Lie

tuvos tematome atvažiuojant tik 

raudonųjų pareigūnų palaimintas 

ekskursijas. Tačiau pavieniai as

menys pas savo gimines negali at

važiuoti. Raudonieji* 'laikraščiai 

postringauja apie Smetonos dik 

ta t urą, bet tuo metu visi, net ir 

komunistai, galėjo laisvai į užsie

nius važiuoti, o dabar Lietuva pa 

versta lyg bendra koncentracijos 

stovykla, iš kurios išvažiuoti nėra 

laisvės ir į kurią įvažiuoti tegalima 

tik raudonųjų organizuotomis gru 

pėmis su palydovais... Kada “Lais

vė” protestuos prieš šią maskolių 

primestą lietuviams prievartą ir 

teisių varžymą? J. Zvilb.

RYŠYS SU EUROPA
Europos vaidmuo tautų išlaisvinimui

Kai žvelgiame į Europą, į 
vakarinę jos dalį, iš kito kon
tinento, nejučiomis kyla paly
ginimas su senųjų amžių Grai- Įnaše, ypač Vakarų Vokietijoje,
kija. Žinoma, šiandieninėje Va- kai, o palengva auga ir į karinę Ten labai nedaug yra likę mū- 
karų Europoje daug didesni jėgą, kurios labiausiai priven- sų žmonių ir tai daugiausia as- 

................................................ gia rusai. -----
D. Britanija atlieka vis dar galėjo kitur išemigruoti. Gerai 

kiek savotišką vaidmenį, nes * - - - - - -------
lenktyniaudama su Rusija ji 
sykiu privengia atgyjančios 
Vokietijos konkurencijos. Ta
čiau Vokietija yra raktinėje

siekiant atstatyti j Įsikūrę pakenčiamai kitoje 
, neturime iš

K. MOCKUS čiau kažin, ar ne permažai da
rome siekdami tos pačios įta
kos svarbiose Europos sosti
nėse, ypač Vakarų Vokietijoje.

plotai ir žmonių skaičiai, bet 
labai ryškiai matomi tie patys 
pirmumai ir tie patys negala
vimai, kurie taip ryškūs sena
jai Graikijai, kelis šimtus me
tų švitėjusiai nepaprastais vi
sų sričių talentais, davusiai 
tiek žavingos kūrybos, bet ne- pozicijoje 1 
pajėgusiai pasiekti politinės Europoj jėgų pusiausvyrą. Pra- pusėje Atlanto, 
vienybės ir tuo politinės galios, eitojo karo pasėkoj vokiečių; leisti iš akių europinių reikalų 
Turėjo ateiti romėnai, kurie pa - 1 -- i- ..........
sisavino graikų kultūrinį pali
kimą ir, prie jo pridėję savo 
karinius bei administracinius 
sugebėjimus, tapo ano 
pasaulio viešpačiais.

menys, kurie dėl sveikatos ne-

dar, kad ten tebėra VLIKo 
Vykd. Taryba, kuri dirba kiek 
pajėgdama, kuri stengiasi pa
laikyti ir reikiamus ryšius su 
Vak. Vokietijos valdžia.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. sausio mėn. 25 S

Besivydami Ameriką, Sovietai

ne

Lietuviai pasiekė laimėjimu tik savo darbštumu
SI.tlAb MIGLINAS, Vokietija

meto
į

tauta išsigydė nuo komuniz- j ir palaikyti gyvą ryšį,
mo, ir bet kokio konflikto at
veju ____ |______________________
partneriai kovoje su Rusija ir lingas laikas nuo laiko ir as- 
su komunizmu. JAV politikos meninis kontaktas, kuris pade- 
vadams tai yra aišku ir todėl da išlyginti nuotaikas, išdisku- 
jie daug atviriau už anglus re- tuoti aktualius klausimus. Ypač 
mia vokiečių atkutimą. Galimo Europoj gyvenančių mūsų žmo 
konflikto atveju šį kartą neiš- nių vizitai į kitą pusę konti- 

i vengiamai
skandinavų

remti 
morališkai ir materiališkai ten 

vokiečiai yra patikimi dirbančius savo žmones. Reika-

Praėjusiais metais baigėsi dėlių pastangų Ameriką, ypač 
chruščevinis terminas Sovietų mėsos gamyoos srityje, tegali 
Sąjungai pavyti Jungtines A- pavyti tik 1975 metais... Ni- 
merikos Valstybes pagal garny 
bą vienam gyventojui pieno, 
mėsos ir sviesto srityje. Šitą 
lenktyniavimą sovietinis dikta
torius paskelbė Leningrade 
1957 m. gegužės mėnesį. Ta 
proga jis išjuokė sovietinius 
ekonomistus, kurie buvę priė
ję išvadų, jog Sovietija po di-

1960 metais. Bet, esą, ga
lo uždavinio sprendimą 

nutęsti. “Tačiau 1961 me- 
turime, kaip sakoma, už-

Europa tebėra svarbi

Vakarų Europos tautos per 
šimtmečius besidalinančios nuo
stabiais laimėjimais visose sri- . „ , . .. ,
tyse ir jungiamos tų pačių kul- P.as^asytas vokiečių - danų su- ar specialiai Amerikoj augusių 

►tūrinių tradicijų, antrojo pašau 
linio karo pabaigoj yra atsidū- 
rusios prieš pavojų, kaip ano 
meto graikai. Nepajėgusios su
kurti taip reikalingos politinės 
vienybės, jos stovi prieš pavojų 
tapti satelitais tų galybių, ku
rios iškilo į priekį antrojo pa
saulinio karo pasėkoj. Faktiš
kai bent tuo tarpu karine pras
me jos yra JAV protektorate, 
nes, šiai galybei atitraukus sa
vo karines jėgas, jos turėtų 
išgyventi Rusijos invaziją. Ne
maža dalis Vakarų kultūros 
kraštų, įskaitant ir mūsų kraš
tą, tokią invaziją jau išgyve
na. Vokiečių mokslininkai prie
vartos būdu turi talkinti Ru
sijos veržimuisi į erdvę, čekų 
karo pramonė turi talkinti ru
siškojo komunizmo plėtimui po 
visą pasaulį. Tai vergų liki
mas, primenąs antikinės Grai
kijos likimą. Tačiau yra ir 
prošvaistės ženklų. JAV remia 
mi šiapus geležinės uždangos 
esą kraštai atsigavo ūkiškai ir 
palengva .artėja vienas prie ki
to. Tegul politinis platesnio 
masto laisvųjų europiečių ap- 
sijungimas į federaciją dar ir 
tolokai, bet ūkiniu atžvilgiu 
žengiama sparčiau.

Karinė situacija neišvengia
mai verčia laikytis sąjungos, 
kuri visur žinoma NATO var
du. Tai šiaurės Atlanto pakraš 
čio valstybių sąjunga priekyje 
su JAV. Svarbiu tos sąjungos 
partneriu tapo Vakarų Vokie- savo natūralų vakarietišką vei- 
tija, kuri po karo nuostabiai dą. Daug darome, siekdami įta- 
greitai atkuto, atsistatė ūkiš- kos į JAV didžiąją politiką, ta-

būtų aktyvus ir nento labai pageidaujami, 
kraštai. Nesenai Kas arčiau stebi amerikiečių

dėl laivininkystės.sitarimas
Baltijos jūroje yra žingsnis ta 
linkme. Patiems amerikiečiams 
neįmanoma bus neribotą lai
ką laikyti Vakarų Europą sa
vo kariniame protektorate. Pa
sitaikius progai, jie turės pri
sidėti prie savo klaidų atitai
symo antro pasaulinio karo pa 
baigoj ir aktyviai prisidėti prie j 
visokeriopos pusiausvyros Eu- ‘ 
ropoję atstatymo. Šitokie svars 1 
tymai duoda pagrindo daleisti, 
kad Vakarų Europa gal ir ne-1 
nueis visai senosios Graikijos 
keliu, gal pajėgs atsigauti ir 
prarastą įtaką atgauti. Mums 
tai labai svarbu, nes kitokiu 
atveju neribotam laikui nusi
keltų mūsų laisvės siekimų iš
sipildymas.

Ryšių palaikymo reikalas

Dauguma mūsų esame išsi- Į 
kėlę į užjūrius. Ilgesnį laiką 
tuose užjūriuose būdami, neju
čiomis įaugame daugiau ar ma 
žiau į mentalitetą tų kraštų, 
kuriuose dabar esame, ir taip 
pat nejučiomis tolstame nuo 
nuotaikų ir rūpesčių to konti
nento, iš kurio esame kilę, ku
riame yra Lietuva. Ogi Lietu
va nėra jau taip toli nuo lais
vės sienos. Pajudėjus šiandien 
sunkiai numatomiems įvy
kiams, kurie nebūtinai turės 
reikšti trečiąjį pasaulinį visa 
naikinantį karą, uždangos ga
li kilti labai greitai ir Baltijos 
jūros visas pakraštys atgautų

I

sveika, jeigu mūsų jaunieji 
akademikai, išaugę jau šiapus 
Atlanto, negalėdami tuo tarpu 
pasiekti laisvos tėvų šalies, tu
rėtų progos pamatyti Vakarų 
Europos kultūros židinius, pa
kvėpuoti, taip sakant, europie
tiškų oru. Šita prasme ligi šiol, 
berods, beveik nieko nesame 
darę. O reikėtų pagalvoti apie 
jaunųjų akademikų ekskursijas 
į kitą pusę Atlanto, apie vyki-

lietuvių nuotaikas, nesunkiai 
pastebės, kad tie asmenys, ku
rie turėjo progos lankyti Eu
ropą, daug nuoširdžiau ir su 
didesniu supratimu svarsto ano 
mums svarbaus kontinento li- mą ten studijų pagilinti ir aki- 
kimą. Mūsų gimtojo krašto lais račio praplėsti, susipažinti iš 
vas i 
įmanomas. Tačiau būtų labai mis.

kita tada pareiškė, kad Sovie
tų Sąjunga jau galinti mėsos 
gamyoos srityje Ameriką pa
vyti 
Įima 
kiek

raukti galus”... (Tiesa, 1957, 
Nr. 122).

Tačiau jau praėjusių metų 
pradžioje sovietinės diktatūros 
vykdytojas, besilankydamas so 
vietinės imperijos įvairiuose 
rajonuose ir gavęs progos vie
toje susipažinti su žemės ūkio 
būkle, darė nuolaidų, statyda
mas bolševikiniuose dvaruose 
dirbantiems žemdirbiams reika
lavimus Ameriką maisto pro
duktų gamybos srityje 
per būsimus penkerius 
tai yra ligi 1965 metų.

Taigi 1961-ji metai
- Chruščevui baigėsi nesėkmin-

pavyti 
metus,

Nikitai

aplankymas dabar nėra arti su europinėmis problemo- -įžiūrint jo statytų reika-

Urugvajuje Punta dėl Este mieste posėdžiauja Amerikos konti

nento atstovai. Nuotraukoje matyti kaip į JAV sėkrt. Rusk žiūri 

Kubos atstovai (iš k. deš.) užsienių reik. min. Roa. komunistų 

vadas Rodriguez ir prez. Dorticos. Konferencijoje siūloma Kuba 

išskirti iš vakarų pasaulio valstybių tarpo. (UPI)

iavimų, žemdirbiai nepajėgė 
kolchozine prievarta grįstą so
vietinį ūkį gamybos požiūriu 
pastatyti greta amerikinio lais 
vo ūkio.

Ir Lietuvoje neįvykdyti 
maskviniai reikalavimai

Praėjusių metų pradžioje so
vietinis diktatorius visam so
vietiniam žemės ūkiui pateikė 
direktyvas. Ir Lietuva nebuvo 
iš tų reikalavimų išskirta. Prie
šingai, pareikalauta buvo žy
miai padidinti mėsos, pieno ir 
grūdų gamybą. Tik tas direk
tyvas paskelbus buvo aišku, 
kad Lietuvos žemdirbiai neįs
tengs tuos reikalavimus tesėti, 
ypač mėsos ir pieno gamybos 
srityse. Neatsižvelgiant į tai, 
lietuviškieji komunistai kiek
viena proga pliaukšėjo savo va- 
rovinį botagą, pabrėždami, jog 
“įsipareigojimai” (vadinamas 
maskvinis diktatas. SM) turį 
būti tesėti besąlygiškai...

Žinoma, tų reikalavimų pa
sėkoje karvės nepakluso snieČ- 
kiniams reikalavimams ir ne
davė daugiau pieno...

Gruodžio paskutinėmis die
nomis Vilniuje vykstant depu
tatų sesijai, kai kurie kalbėju-

(Nukelta j 4 psl.)

j!:iiiHi3iii]nii:ii:<iiBiii.'!i>iiii!ii;:ii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii „Vai degėte, vai suodegėte deivapi! Mumis Dei-
“ vystė parskyrė. Duksėkiatavas ramybėjen mūsuon sa- 

naliai ir sanalės, mūsuon tėvai ir matės, mūsuon bra- 
liai ir sesers, mūsuon sūnūs ir dukters. Jau ir mumus 
Laimas paskirta deina, kada vėl suosirasma. Duksė
kiatavas ramybėjen.”

JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS
PREMIJUOTAS ROMANAS
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(Tęsinys)

„Kapas nesti pabaiga!” — tvirtina Tautrimas su 
kažkokiu tolimu balse grauduliu.

„Kapas nesti pabaiga!”
„Kapas nesti pabaiga!” •
„Brangu žinati: Saulė dosti mumus šveisan ir 

šiliman. Saulė — mūsuon matė!”
.Saulė — mūsuon matė!”
,Saulė — mūsuon matė!”
.Saulė — mūsuon matė!”

M*

Gaudižadas išskiria savo motinos Uvainės balsą, 
atpažindamas didelį gerumą. Truputį virpa jos bal
sas, nuolankus, bemaž švarus nuo priedusio ir kimio. 
Kada šitokį jaunesnį jos balsą jis girdėdavęs? Beiš- 
likęs likutis ano balso, dabar ištariamo jau tik die
vams. Metai iš metų jai gelia dantis. Piktas kosulys 
dažnai pripuola ją draskyti. Labai nesveika, suvar
gusi. I

Didelė Saulė gausiai palieja raudaus kraujo ties 
miškų tyluma anapus Strėvos žiočių.

„Ateisi musmup, Saule šventąjį! Ateisi musmup,. 
Pradjapate šventaji! Ateisi musmup, Mate šventąjį!’ 
Dėkui, šveisi Saule, dėkui, Matule!
Liaudbaras klumpa ant kelių

Sulig lydušoniu sukrinta 
kiti.

Rytinė apeiga baigiama 
Liaudbaras kalba liūdnu žemesniu balsu:

jas Tudiaminas nusiima šašbaudą, praeidamas pro 
Ąžuolą: seną ir šventą, globojantį Kareivonių dūmi
nes pirkias su ugniakurais viduryje aslos. Ąžuolas, 
židinių stulpėdžiai seneliai ir rūsčios kaukolės saugo 
nuo nelaimių žmones, bites, gyvulėlius ir derlių...

Grasinami ateinančios žiemos, kareivoniečiai kas-
Paskui Gaudižadas grįžta per Pakalną į sodybą: dien dirba. Iki pat užšąlant trunka ruošimas apran- 

ir girdi, kaip tėvas kalba motinai apie busimąją lai- gos, maisto ir apavo. Ankstyvą pavasarį tekina sal- 
mę. Mirtis nėra žmogaus pagyna — girdėjai, Uvaine. džią sulą iš klevų ir beržų. Plėšia karnas, pina vyžas, 
Kas gi dabar begali būti svarbesnio mums žinoti? pintinėles, kašes ir kraiteles. Apžiūri bičių dreves ir 
Anapus tau nebesopės jau dantys, kosulys nebedras- inkilus. Sukapliuoja ir užsėja skynymus. Renka gy- 
kys krūtinės. Kurį laiką paviešėsiva šalia vienas ant- domąsias šaknis ir žoles. Gano karves, kiaules, ožkas 
ro medžiuose svyrimuose. Ir ateis paskui toks vasa- ir avis. Prižiūri, žąsis, antis ir vištas. Džiovina su
ros vakaras, kada Dievaitis Mėnesėlis — po sudilimo 
vėl atsijauninęs — grąžins mudviem jaunystę. Mums 
atnaujins vėl sveikatą, kaip pats sau pilną ratą. At
gausi, Uvainėle, vėl anuos baltuosius dantukus, kurie 
buvo kaipgi gražūs, kai juokdavaisi. Dievaitis atjau
nins, o Žemyna mus įkurs. Nebereiks tada jau nei 

1 kentėti, nei ko nors bijoti... t
Gaudižadas girdi — dėl tėvo žodžių motina jau 

1 pradeda šnarpščioti nosimi. Sekdamas taku paskui tė
vą, mato priekyje einančios mažos motinos pakupru- 
sius pečius krūptelint kartą ir vėl... Jis žino — per 
jos veidą dabar rieda ašara, kita, kelios iš sykio...

Uvainė užsikosti ir sustoja.
Gaudižadas ima ant rankų savo motiną ir neša 

prieš kalvą. Šitoje kalvoje — keturšoniai Kareivonių 
stogai su mediniais žirgeliais. Prieš visą Pakalną ry
tinėje Kareivonių pusėje — ant pėdžios avino galva. 
Anapus sėdybų, vakarų šone, antroje kalvoje — aukš
tai ant stulpo ašvos kaukolė.

Sėdyboje Gaudižadas užkais vandens motulei
„ . , • gerti su avietėmis ir medumi.” ... vienaakis 0... 1 Tudiaminas atsilieka prie šaltinio. Priklaupia ant

ir uciuoja žemę. akmenų, atsiremia rankomis ir geria atgaivų, tyrą ir 
bučiuoti žemę ir visi šaltą vandenėlį.

i „Vai šventąjį rasele, vai šventa ji Žemynėle! Ne
mirusiųjų atminimu, šiaji mūsuon kajeles par šian deinelen!..”

I Pakeliui į savo skynyminį laukelį, javų auginto-į

rius, baravykus ir savykus. Piauna šieną ir javus. 
Žvejoja Aujėde ir Spengloje. Sūdo ir rūkina mėsą ir 
žuvis. Rudenį riešutauja, renka giles, miškinius obuo
liukus ir kriaušeles...

Kareivonių laukininkus tvirtai riša ne tik tas 
pat šventasis ąžuolas ir ta pati sėdybinė aukštuma. 
Juos jungia bendros šventės, papročiai ir darbai: tas 
pats paprastųjų žmonių luomas. Betgi stipriausiai 
juos vienija ta pati amžinoji baimė: galingųjų dievų, 
maro, bado, svetimos šalies piktųjų priešų, savo rikio 
ir kareivų...

Visa žemių platybė tik rikio nuosavybė. Ka- . 
reivos žemę iš jo gauna tik valdyti už karo tarny
bą: tuojau turi išjoti su savo ginklais ir maistu, kai 
tik rikis pašaukia. Jei kareiva šaukiamas nestotų, ar 
stojęs pabėgtų, tai iš jo būtų viskas atimta; jeigu 
rikis jį dar paliktų gyvą, tai jau tik laukininkų luo
me. Kiekvieno kareivos galia ir garsas priklauso nuo 
jo narsumo, giminystės ir turto bei valdos didumo.

Kareivoniškiai kasmet turi duoti ilges kareivai 
Eigelai. Pavasarį, pristigę peniukšlo ar sėklos, ką gi 
bedarytų nesikreipę į jo dimstį: skolinasi iš aruodų. 
Jie skolą grąžina javais, daiktais, įrankiais arba ati
dirba su savo šeima. Nė vienas iš Kareivonių nėra 
tiek pasiturįs, kad išgalėtų karan joti. Prastam žmo
gui pakilti į geruosius tegalima tik prasigyvenant...

(Bus daugiau)

Split by PDF Splitter



4 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. sausio mėn. 25

LAIDOTUVĖS, VESTUVĖS SIBIRE

Pasakoja atvykusi tremtinė

apsirengęs, pa- 
degtinę dalino, 
“pakorė” ir šo-

turėdavo. Vėliau bolševikai tai 
atėmė.
gerus, turtingus praeities lai
kus, o jaunieji jau buvo gana 
įpratę prie naujos tvarkos, 

i Žmonės nuoširdūs, tremtiniams 
palankūs. Sovchozo vadovai — 

; tai raudonieji buržujai. Turi 
J automobilį, net šoferį, valdiš- 
I ką benziną. Jei reikia jiems 
grūdų, pasiima iš bendro sov
chozo sandėlio. Jie grobia, kiek 
nori, o jeigu darbininkas išsi
neša kiek grūdų kišenėje, tai 
sugavę tokį baudžia.

Tremtiniai paskutiniu laiku

Senieji pasakoja apie MUZIKE GENOVAITĖ GIEDRAITIENE

ir nukrito. Jo 
pervažiavo mašinos ra- 
jis mirė. Ten pat rusai 
duobę ir jį užkasė. Ne- 
jis nei savo tėvų, nei

— Lietuviai Sibiro sovchoze sius lydint į namus, piršlys bu- 
laikėmės gana vieningai, — pa- vo žemaitiškai 
sakoja iš Sibiro atvykusi trem- keliui rusams 
tinė Jadzė. paskiau piršlį

1953 m. buvo iš kito sov- kius turėjo, 
chozo atitremtas vienas ber
niukas javų nuėmimui su kom
bainu. Viciskas — jo pavardė. 
Darbymetyje buvo laukuose. 
Bavažiuojant, užmigo kombai
ne gulėdamas 
galvą 
tas ir 
iškasė 
turėjo
giminių. Sovchozo pirmininkas 
jo daiktus pasigrobė. Lietuviai, 
su didžiausiu sunkumu išgavę 
leidimą, nuvažiavę iškasė to 
bernaičio lavoną, parvežę nu
plovė. Labai gražiai pašarvojo 
kambarėly, nakčia sukalę kars 
tą. Giedodami “Viešpaties An
gelas”, “Dievas mūsų prieglau
da”, nulydėjo į kapines.

Kunigo negalėjo turėti, bet 
patys tremtiniai laidodami mal 
das kalbėjo. Ant kapo paskiau 
pastatė geležinį kryžių. Toks 
lietuvių vieningumas padarė 
įspūdį ir vėliau buvo daug leng 
viau kitų laidotuvėse ar šiaip 
kokiam reikalui esant su sov
chozo vadovybe.

Religinės apeigos sovchoze

Per gavėnią lietuviai šešta
dieniais rinkdavosi tai į vieną, 
tai į kitą savųjų šeimą ir gie-į 
dodavo Kryžiaus Kelius. Suei
davo visi lietuviai tremtiniai. 
Velykų naktį susirinkę lietu
viai melsdavosi, paskiau dvasi
niu būdu priimdavo Komuniją. 
Bet su tokiu nuoširdumu, dva
sios pakilimu! Garsiai paskai
tydavo iš maldaknygės, iš kny
gutės. Kūdikius pakrikštydavo 
vyresnės lietuvės.

Viena tremtinių pora susita
rė tuoktis. Niekur nebuvo ku
nigo. Jaunavedžiai apsirengė 
atitinkamai Padarė altorėlį su 
žvakutėmis ir kryžiumi. Jauno
sios tėvas paskaitė priesaikos 
žodžius, kuriuos pakartojo jau
nasis ir jaunoji. Po to — vie
na vyresnė tremtinė iš malda
knygės paskaitė sutuoktuvių 
maldas. Meldėsi visi suklaupę. 
Prisiekė prieš kryžių ir davė 
jauniesiems kryžių pabučiuoti. 
Graudžios buvo apeigos.

i

Kunigas

Antroms vestuvėms turėjo-!
me ir lietuvį kunigą, išvažiavę buvo įsigyję radijo aparatus ir
į kitą vietą. Keletą kartų bu- klausydavo Amerikos Balso 
vome vėliau atsivežę lietuvį ku- programos. Ir patys rusai klau 
nigą. Kambary paruošdavome sosi Amer. Balso, 
altorėlį. Kunigas mišias laiky- ■ 
davo tik su balta kamža. Kie-! 
liką turėjo atsiųstą iš Lietuvos. 
Vėliau tremtinės mergaitės pa
siuvo ir kitus liturginius dra-

Darbininkes skriaudžia 
raudonieji ponai

Mūsų tremtinė kai kurį

l
;.j|

k
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Cikagiečiai prisimena kai 10 
, metų mergaitė Chicagos uni
versitete Ida Noyes Hali tarp
tautiniame koncerte atstovavo 
lietuvius. Koncerte savo daina- 

I vimu nepaprastai nustebino 
klausytojus tuo sukeldama en
tuziazmą. Solistę nešiojo po sa
lę, sveikino, teikė dovanas. Tai 
buvo pirmasis Genovaitės šidiš- 
kiutės pasirodymas.

Būdama 8 m. pradėjo moky
tis smuikuoti, pradžios mokyk
loje savo skambiu balsu išsis
kirdavo iš būrio kitų .atkreip
dama į save dėmesį, pirmauda
vo dainuojant ir giedant. Lan
kant Lindblom vidurinę mo--
kyk’ą jai teko atlikti vadovau
jančius vaidmenius operetėse: 
“Bohemian Giri”, “Chocolate 

Soldier”, “Martha”, “Robin 
Hood” ir kt. Tuo metu daina
vimo pradėjo mokytis “Beetho
veno konservatorijoje pas O. 
Pocienę, fortepijoną pas A. Po
cių. Baigusi mokyklą gavo dai
navimo ir fortepijono mokyto
jos diplomą. Toliau mokėsi Chi
cagos Conservatory of Music 
viešųjų mokyklų muzikos mo
kytojos teisėms gauti, baijė 
MB laipsniu, bendruosius lavi
nimo dalykus mokinosi Lewis 
institute.

Muz. G. Giedraitiene

čioje ir vadovauja chorui. Akty
viai veikia Vargonininkų s-je, 
Vyčiuose ir kt. Turi savo muzi
kos studiją. Visur yra mėgia
mas jos malonaus skambesio 
sodrus sopranas.

grožį plačiosiose masėse per ra- būti skaitoma nei kartą. 4 
diją, nuo estrados ir bažnyčio
je nuo vargonų. Puikus pavyz
dys visiems šios srities prade
dantiems veikėjams. Reikia iš 
širdies linkėti kad ir toliau tas 
auksinis balsas nenustotų skam 
bėjęs mūsų lietuviškosios muzi
kos garbei. Ilgiausių metų!

J. Žilevičius

I

—K. J. Weber

Knyga, kurios neverta ‘ 
skaityti du kartu, nėra verta

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Ave. 

Chicago 29, III.

o

STIRBIS FUEL OILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 
‘‘Geresne ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264

t

THE AMERICAN OPERA COMPANY
Stato G. Verdi Operą

R I GO LETT O
ITALŲ KALBOJE

šeštadienį, sausio 27 d. 1962 — 8:15 vai. vak.
ELEVENTH ST. THEATRE, 62-72 East llth St

solistai: HENRIETTA
A.MADFO POLITANO — 

CORBIS — MAR1BEL MEISFL 
JONAS SCHLEIFER — FRANK

I Sausio 15 d. muz. Giedraitie- j 
nė atšventė 50 metų sukaktį 
(g. 1912 m. Chicagoje). Reikia 
džiaugtis kad čia gimusi visa 
siela yra pasinėrusi lietuviško
je muzikoje, puoselėdama jos

i ---------------------------------- 1

Dalyvauja amerikiečiai ir eiironiečiai 
KOOYENGA — BARBARA ST1 ART — 
MANUO G1NNETT1 — GENE
— TCILLLAM SCHL1CHTER — 
LAKOYVSKI — LEVON DVMAS.

Choras ir Orkestras susideda
Baleto choreografė — MARY

Bilietai $3.00 partery; $2.50 balkone. Užsakomi American 
Opera Company, 410 S. Michigan Ave. (Room 835), Chicago, III. 
Tel. HArrison 7-1733.

Dėmesio! Nuolaidos grupėms, organizacijoms ir studentams duo
damos tik iš anksto kreipiantis j Anna dėl Freda tel. BI S-77OO 
arba HA 7-1733. Jokių nuolaidų prie Eleventh Street Theatre kasos.

------- o------

šešt., kovo 17 d., 8:15 y. v. Mascagnio CAVALLERIA RUSTI- 
CANA ir Franz Lehar’o GYPSY LAIVE.

iš buv. Chicagos Civic Op. narių. 
VANDAS.

balkone.

*

Sibiro lietuvių kapinėse

i. bužius. Kunigas buvo laikytas ką buvo krautuvės tarnautoja, 
kalėjime ir pasakojo, kaip jie Jai teko būti liudininke, kaip 
ten džiovintas vynuoges išmir- atėjusi direktoriaus žmona pa- 
kydavo ir išspaudę pasidaryda- prašė duoti bliuskutę grindims 
vo “vyno” šv. mišioms. Į pa- plauti, kai tuo tarpu darbinin- 
maldas sueidavo ne tik lietu- kės džiaugiasi tokį rūbą išeigai 
viai tremtiniai, bet ir lenkai, 
Pavolgio vokiečiai katalikai 
tremtiniai. Per pamaldas gie
dodavo. Išpažinčių 
irgi giedodavo, kad 
dėtų.

j Kai būdavo rusų 
kad lietuviai neitų į bolševikų 
pramogas, lietuviai tremtiniai 
suorganizuodavo savo pasilinks 
minimus su šokiais, žaidimais.

| “Ir avižas pirkdavom, ir žiedą 
, dalydavom, eilėraščius sakyda
vom, daineles dainuodavom, 
fantus vaduodavom”.
Vietiniai žmonės ir raudonieji

l
buržujai

klausant 
nesigir-

i 
išventės,

Po to pradėjo duoti dainavi
mo pamokas “Beethoveno” kon 
servatorijoje. Tuo pat laiku mo
kėsi Little Theatre vaidybos, re 
žisūros, operinio meno. .Norė
dama daugiau ba’są tobulinti 
mokėsi dar pas žinomus Chica
goje dainavimo meno specialis
tus EI. De Sallem, Th. Mac- 
Burney, H. Kurenko, M-me Gar
dini. Dainavo operose pagrindi
nius vaidmenius Traviatoj, Bo
hemoj, Blossom Time ir kt.

Skelbtose Chicagos konserva
torijų dainavimo mokytojų var 
žybose laimėjo pirmą vietą ir 
šio laimėjimo atžvmėjimui bu- 

: vo pakviesta su Chicagos sim-
Daugelį lietuvių išgelbėjo tik foninių orkestru atlikti keletą 

siuntiniai iš Lietuvos, Geri 
žmonės parduodavo ištremtųjų 
Lietuvoje paliktus daiktus ir 
siuntinius siųsdavo.

Sovchozo vadovai lėbauja 
Sovchozo direktorius ne kar

tą įsakydavo atsiųsti į jo vir
tuvę paršiuką, žąsį ir įsakyda
vo nurašyti, kad tie gyvuliai 
padvėsė. Grobia, ką nori. Jei 
tikrinančioji komisija pritve
ria, duoda gerą kyšį — ir vėl 
tvarkoj.

Sibire nebuvo jokių vaisių, 
ir dabar mūsų lietuvaitė negali 
atsivalgyti tiek daug jų Ame
rikoje radusi.1

galėdamos įsigyti.
Kai atveža prekių į sandėlį, 

raudonieji ponai viską pirmieji 
išgrobsto, ir tik kas lieka — dar 
bininkams. Mūsų tremtinė dar 
tebėra apsirengusi Sibire pirk
tu megstiniu. Mokėjo 250 rub
lių, — tai eilinės darbininkės 
mėnesio alga.

Vietiniai žmonės pasakojo, 
Po to buvo iškilmės. Jaunuo- kaip jie ten seniau daug arklių

BESIVYDAMI AMERIKĄ
(Atkelta iš 3 psL) ! Kremliui beskelbiant Ameri-

šieji išsitarė, kad žemės ūkis kos Pavijimo maisto produk- 
neįvykdęs 11 mėnesių garny- gamybos antyje lenktynes, 

i tikrovėje Sovietų Sąjunga nėra 
pajėgi susilyginti su okupuo
tosios Lietuvos žemės ūkio ga
mybos lygiu. Pavyzdžiui, 1960 
metais Sovietų Sąjungoje 100 
hektarų žemės naudmenų te
buvo išlaikoma po 3,6 karvės.

i Tuo tarpu Lietuvoje tais pa
čiais metais kas šimtui hekta- i 
rų žemės naudmenų buvo išlai
koma 7,5 “visuomeninių” kar
vių.

44,

bos plano”...
O šių metų pradžioje, per 

Vilniaus radiją kalbėdamas, 
žemės ūkio ministeris Vazalins 
kas teužsiminė apie reikalą 
įtempti jėgas šiuometinio pla
no įvykdymui, bet nutylėjo 
apie 1961 metų gamybos ap
imtį.

Žodžių, yra tikra, kad 1961 
metų Lietuvai padiktuotas pla
nas žemės ūkio gamybos srity
je neįvykdytas. Jį nebuvo įma
noma įvykdyti per dvi pasku
tines 1961-jų metų dienas. To 
plano neįvykdymas iš kitos pu
sės rodo maskvinių reikalavi
mų neįmanomumą juos tesėti, 
o taip pat Kremliaus neatžval- 
gumą į Lietuvos žemdirbius, 
gaunančius skurdų atlyginimą.

Be to, prie kolchozuose dir
bančių žemdirbių darbo našu
mo neigiamai galėjo prisidėti 
praėjusių metų eigoje vis daž
niau kartota propaganda apie 
artėjantį laiką, kada patys 
žemdirbiai atsisakysią sodybi
nių sklypų, nes pakilusi kolcho 
zų gamyba juos maistu aprū
pinsianti, gi patys kolchozai 
tada tapsią visaliaudine nuosa
vybe. .. Ši komunistų paruoš- 
tis negalėjo kelti apiplėštųjų . . , , ,„
žemdirbių nuotaikas. st°vl. ku,r kas auks<,lau So-

vietiją. Ir visa tai yra pasiek- 
Tačiau ir neįvykdžius maskvi- ta lietuvių žemdirbių darbštu- 
nių direktyvų, Lietuvos garny- mo dėka, bet tik jau ne iš 

ba didesnė už sovietinę j tinio botago malonės...

dalykų Chicago Orchestra Hali. 
1933 įvykusioje Chicagoje pa
saulinės parodos metu Lietuvių 
dienoje buvo viena iš solisčių 
atstovavusių lietuvius.

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

Kristalas, porcelanas (china) si
dabras, gintaras, aukso ir kitokios 
orangenybės, etc., etc. Kainos nu
pigintos. pasirinkimas — didelis.pę:

Elementorius “E’

SAUSIO MĖNESIO 
INVENTORIAUS 
IŠPARDAVIMAS

PAS BUDRIKĄ

Baigusi mokslus, įsigijusi 
specialybę, ėmėsi plačiai veikti: i 
dalyvavo visose lietuviškose ra-1 

i dijo programose (dar ir dabar 
j tebedainuoja), įvairiuose paren
gimuose lietuvių tarpe ir sveti- 

1 miesiems. Režisavo per porą 
desėtkų įvairių operečių stato
mų “Pirmyn” ir “Birutės” cho
rų, dalyvavo “Chicago Ballet 

Į Guild’s” premjeroje, Dainavos 
Į ansamblio statytoje Beethove
no oratorijoje “Kristus Alyvų 
kalne” soline partija. Varginin- 
kauja Šv. Dovydo airių bažny

i

LEO’S TEXACO SERVICE
PILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI 

Prityrusių tepimas ir aliejaus pakeitimas
4951 S. California Ave. (kamp. 50 St.) Chicago 32, III.

Leonas Franckus, sav. Tel. GR 6-9555

I
I
I
I

M ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS

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

Sovietijoje 1960 m. supirkto 
sviesto kiekį lygiomis padali
nus visiems gyventojams, kiek
vienam būtų per metus tekę 
maždaug po 3 kilogramus ir 
300 gramų.

i Gi Lietuvoje 1960 metais su
pirktą sviesto kiekį lygiomis 
padalinus kiekvienam gyvento
jui, būtų asmeniui tekę po 8 
kilogramus (žinoma, tuo atve
ju, jei “vyresnysis brolis” ne
būtų ėmęsis Lietuvoje paga
mintus maisto gaminius savo 
nuožiūra skirstyti... SM).

Išmokys vaikus lengviausiai 
skaityti

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

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

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

Y.
|
do Ateitis Brooklyne, N. 

salezieč:ų spaustuvė

Tad netenka abejoti, kad ir 
1961 metais, nors ir neįvykdy
tas maisto produktų gamybos Spaudė 
planas Lietuvoje. Lietuva že- Ttalij°T Kaina 2-50 do • Gauna'
mės ūkio gaminių atžvilgiu

par-

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

Didelis pasirinkimas rakandų pi
gių ir brangių už žemesnes kainas 
kaip kitur, ant lengvu išsimokėji- 
mu.

dalių Parlor Setai nuo $88.00 
iki .................................. $400.00
dalių Sectional Setai nuo $148.00 
dalių Miegamojo kambario setai 
nuo $89.00 iki ..............  $450.00
dalių Dinette setai nuo $39.00 

$39.00

2

3
3

5
Vilnų karpetai 9x12 nuo

Minkštos kėdės, Matracai, Šal
dytuvai, Dulkių valytuvai. Gaziniai 
pečiai, Skalbiamos mašinos, Sta
liukai. Rašomos mašinėlės, Lem
pos, Televizijos, Radijai, Phono- 
grafai. Gintaras, Laikrodėliai ir 
Auksiniai daiktai.

BUDRIK
FURNITURE 

3241 So. Halsted St.

MICHIGAN OBUOLIAI
TIESIOG IŠ SODO!

JONATHAN w $1.98

4
WINESAPS
NATŪRALUS MEDUS iš bitynų, kvortoms, 

’/ž galiono ir galionais. Medus koriuose

$2.35

. . 39 č

ŠVIEŽI KIAUŠINIAI - IŠ ŪKIO

$1.39TUZINAI DIDELIŲ 
TUZINAI VIDUTINIŲ

I

$1.09
J. Pr.

C C

s

Tel. CAlumet 5-7237
Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 

iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais 11—5 vai.

Budriko radio programos sekmad. 
iš stoties VVHFC, 1450 kil. nuo 
2 iki 2:30 valandos po pietų.

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

ERKE PAAKINO

a 7-1141

VALANDOS: KescHen, (skaitant l«itadien| nuo 9 valandos 
rvto iki t valandos vakaro. Traiiadianiais

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

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

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

PILNO MĖNESIO DIVIDENDAI MOKAMI UŽ PINIGUS ĮNEŠTUS 

I TAUPYMO SĄSKAITAS PRIEŠ 16 MĖNESIO DIENĄ.

Atsargos Fondas $7,500,000.00

ma adresu: Ateitis, 910 Wil- 
loughby Ave., Brooklyn 21, N. 
Y., ir pas platintojui įsigykite 
tuojau. Savo vaikučiams pada
rysite didelį džiaugsmą. (Pr.)

STANI).\;
FEDER Al
STA X DAR;) 

_______ JL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

4192 Archer Avenue i Chicago 32. Illinois
JI - a i'
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LB Detroito Apylinkės valdyba. (Iš k. į deš.): dr. V. Misiulis, 
J. Racevičius, VI. Pauža, M. Vitkus, V. Kriaučiūnas ir A. Bražė
nas. Nuotraukoje trūksta sekr. V. Tamošiūno.

IŠ NAUJOS STOTIES
“Lithuanian Voice” radijo 

valandėlė su ateinančiu sekma
dieniu savo programą pradeda 
iš naujos — WQRS radijo sto
ties. Banga 105.1 mc. Galima 
bus klausytis tik su FM (Hi- 
Fi) aparatais. Nuo sausio 28 
dienos šios valandėlės laikas 
bus pastovus — tai yra kiek
vieną sekmadienį nuo 8.30 iki 
9 vai. ryto.
BENDRUOMENĖS VAKARAS

Vasario 3 d. 7.30 vai. vak. 
Hispanos Unidos salėje vietos 
Bendruomenės apylinkės valdy
bos pastangomis yra ruošiamas 
vakaras. Clevelando “Vaidilos” 
teatras mums atveža naują vei
kalą: “Žmogus ,kurį užmušiau”.
SUVAŽIUOJA SPORTININKAI

sybė tvarkė savo kraštą. Kun. 
V. Kriščiūnevičius praėjusiais 
metais vienoje filatelistų paro
doje už šiuos ženklus yra 
mėjęs sidabro medalį.

PAGERBTAS SIBIRO 
KANKINYS

Sausio 27 ir 28 dienomis Dėt 
roite vyksta didelis krepšinio 

turnyras. Rungiasi Detroito, 
Clevelando ir Chicagos sporto 
klubai. Rungtynės įvyks St. An- 
drew ir St. Cecilia mokyklų pa
talpose.

RALFO VAKARAS 
, i

Kovo 3 d. Hispanos Unidos 
salėje Balfo 76-tas skyrius ruo
šia vakarą. Z. Arlauskaitė Mik
šienė su savo scenos darbuotojų 
grupe stato naują veikalą “Šyp
sančios akys”.
APTARNAUS DVI PARTIJAS

i DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. sausio mėn. 25

■ Miami meras, paskelbė prokla- chabamboje ir 
I macijas.

Invokaciją kalbės prel. I. Al- j 
bavičius. Kalbės kan. Končius, 
teis. Balaban iš Miami, Alice 

j Wainright iš Miami, Dan Ku
raitis iš Chicagos. Meninę da
lį atliks Miami choras, vad. 
Anitos Navickaitės (Kams). 
Lauksime visų lietuvių.

Elena Verbela

su Ford Expway. Numatyta už
baigti pradžioje 1963 metų.

Chrysler E.xpressmay

Pirmoji dalis, nuo Jefferson 
gatvės iki Ford Expwy. 3 my
lios ilgio, jau pradėta statyti. 
Ši dalis numatyta užbaigti iki 
1963 m. Dalis esanti į šiaurę 
nuo Ford Expwy. numatyta 
pradėti statyti 1964 m. Visas 
Expwy. — nuo Jefferson iki' 
Eight M. numatyta užbaigti 
1967 metais. Ilgis 9 mylios. Kai 
nuos 32 milionus dolerių.

Fisher Expressway

Šis Expwy. paliečia dalinai 
senąją lietuvių koloniją apie 
Šv. Antano bažnyčią. Projektas 
patvirtintas. Šiuo metu projek- rus^os 
tuojamos detalės. |L--

Jis miesto ribose prasidės nuo ---------------- — i
Outer Drive. Per Rouge River i Kuopos valdyba ir nariai lau- ti au klubu tuo pačiu vardu, 
numatytas pusantros mylios ii- kia maloniai sutikti, susipažin- nor-= tas vardas ir yra patrauk-

'...................................... i lūs.
Sklandesniam mūsų kolonijos 

veiKimo suderinimui reikalingas Radijai, hi-fi’ vėsintuvą j 
to reikalo išsprendimas.

Stebėtojas

St. Petersburg, Fla.
LRKSA 44-tos kuopos 

banketas

pa-

nizavo atvykstančius lietuvius 
per eilę metų, bet vadovavo ir 
tautiškoj Lietuvos vadavimo 
bei švenčių minėjimo veikloje. 
Susiorganizavus chorui ir atsi
radus kitoms organizacijoms, 
klubo veikla buvo pasukta pa
skaitų rengimui svarbiomis te
momis. Nors naujo klubo šu
lai teisinasi, kad jų klubo pa
vadinimo užbaiga (of Florida) 
esanti skirtinga, bet esant pa
pročiui trumpinti pavadinimus, 
neišvengiama painiava, dėl ku
rios ilgainiui neišvengiama ne
susipratimų- ar net ir nemalo- 

i numų. ’..........................
va'kų tuo pačiu vardu, tai ir

Šiurpūs vėjai ir šalčiai 
skatino daug žmonių vykti į 
saulėtą Floridą. Sutinkame 

’ į daug svečių, lietuvių mūsų 
mieste. Banketai, pobūviai gau
siai lankomi. Mūsų LRK. Su- 
siv. 44-ta kuopa kviečia vieti
nius ir atvykusius lietuvius į 
metmį kuopos banketą vasa
rio 8 d. Laiškanešių svetainė
je , 314—15th Avė. S. Pra
džia vidurdienį, 12 vai. Paty- 

‘ į šeimininkės vaišins vi
sus skaniais valgiais. Skambės 
linksmos Dainos choro dainos, viename mieste nepatogu turė-

5

Gabriel Rene 
Moreno univ. Santa Cruz mies
te.

tTle^TuzTjAS " 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai- 

i sau. Už patarnav. vietoje 33.00, už 
I dirbtuves darbą — 310.00 ir dalys.

Pigios paveikslinSs lempos.
J. MIGLINAS

2549 W. 69th St. U a. PR S-108S

I ”

STUDENTAI NUGALĖJO 
KOMUNISTŲ KANDIDATUS

Katalikai kandidatai laimėjo 
prieš komunistų kandidatus į

. n±. šeim,0j\ nėra'dviejų Bolivijos universitetų rin
kimuose: San Simon univ. Co-

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel. FEontier 6-1882

1949 m. gruodžio 8 d. Sibire 
tremties iškankintas mirė Kazi
mieras Kinčius. Jo sūnus Juo
zas sausio 21 d. užprašė mišias 
už velionio sielą į kurias atsi
lankė visa eilė jo draugų ir pa
žįstamų. Vakare, Lėlių namuo
se buvo suruošęs vakarienę ku
rios metu velionis Kazimieras 

, buvo pagerbtas susikaupimu. 
Jonas Kriščiūnas savo jautria
me žodyje atpasakojo keletą 
Kazimiero Kineiaus gyvenimo 

i epizodų, kaip jis jaunas būda
mas buvo pasiekęs šį kraštą ir 
po keliolikos metų su Stradiva- 
rijaus smuiku grįžo į Lietuvą. 
Smuikas jį palydėjo ir į Sibirą 
ir kaip vienintelis tėvo paliki-1 
mas buvo atsiųstas jo sūnui 
Juozui.

I

i 
i

Kun. W. Stanevičius, sale sa
vo tiesioginių Šv. Antano para
pijos klebono pareigų, nuo sau
sio 18 d. yra paskirtas adminis
truoti ir Šv. Petro lietuvių pa
rapiją.

Kun. V. Krikščiūnevičius yra 
paskirtas asistentu Šv. Petro ir 
Šv. Antano parapijom.

FILATELISTŲ PARODA

Kovo 24 ir 25 dienomis, 
Wayne viešbutyje įvyks filate
listų paroda, kurioje dalyvauja 
ir kun. V. Kriščiūnevičius. Jis 
išstatys labai retus lietuviškuo
sius pašto ženklus iš to laiko
tarpio kada prasidėjus vokiečių 
rusų karui po pavykusio sukili
mo Laikinoji Lietuvos vyriau-

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IK SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

GRABINSKAS
gio tiltas. Angos aukštis 110 pė- su sveč ais, pabendrauti ir 
dų. Eis tarp Fort gatvės ir Jef- j linksmai praleisti laiką.

Rengėjai
Pavadinimo painiava

Augant gyventojų skaičiui 
daugėjant lieutvių bendruo- 

~—i, auga ir daugėja orga- Miami Beach, Fla, 
Pagyvėjo reikalas 

į lietuviams įgyti savą pastogę, 
svetainę. Norint įsigyti svetai
nę, susitvėrė naujas klubas. 
Gaila, kad naujai draugijai 
duotas jau seniai čia gyvuo
jančios ir veikiančios organi
zacijos vardas: Amerikos Lie
tuvių klubas. Senasis to var
do klubas ne tik telkė ir orga

lai- ferson iki Ambassador tilto. 
Nuo jo pasisuks į šiaurę ir eis 
Beecher gatve, kirs Michigan 
gatvę ir iš ten pasisuks į rytus 
ir eis Vernor Hwy. gatve iki į- 
sijungs į Chrysler Expwy. Dėt- menei> 
roito miesto ribose jo ilgis 9.6 nizacijos. 
mylios. Statybos darbai prasi
dės 1962 m. pavasarį. Numaty
ta užbaigti 1966 m. pradžioje.

Jeffries Expressway
Kur Fisher Expwy. kerta 

Michigan gatvę, nuo tos vietos 
prasidės ir eis į šiaurę Jeffries 
Expwy. Jis eis Maybury Grandu 
gatvės kryptimi iki Grand Ri- 
ver gatvės. Toliau eis palei 
Grand River gatvę šiaurės va
karų kryptimi. Kuria puse 
Grand River gatvės eis dar nė
ra nustatyta. Numatoma neužil
go tai padaryti.

Inž. J. Dunčia

TRUMPAI

i šv. Antano draugija išsirin
ko naują valdybą: Ed. Russell 
— pirmininkas, J. Cress Vice
pirm., M. Mozūras — nut. rašt., 
J. Žyrinas — iždininkas ir J. 
Andriuškevičius — fin. rašt.

Kazys štaupas gyvenantis St. 
Petersburge, atsiuntė Matui Ši
moniui pluoštą ten pradėto leis
ti “Floridos Lietuvio”, kuris 
buvo paskleistas detroitiečiams 
susipažinti.

Kazys Petrokas senosios kar
tos veikėjas buvo sunkiai susir
gęs. Dabar gydosi namuose ir 
sveiksta.

Bronė ir Jonas Paškai vasa
rio 7 ir 8 dienomis ruošia savo 
įsigyto Darė baro oficialų ati
darymą.

Petras Padolskis, Dariaus ir 
Girėno Klubo vėliavos kūmas ir 
rėmėjas pritaria Detroito Lie
tuvių Namų įsigyjimo įdėjai.

St. G-kas

Į

NAUJA DETR. AT-KŲ 
SENDRAUGIŲ VALDYBA

Sausio 21 d. šv. Antano pa
rapijos mokykloje įvykęs susi
rinkimas išsirinko valdybą 1962 
metams: pirm. Miką, sekretore 
St. Bublienė ir ižd. V. Neve- 
rauskienė.

Pereitų metų valdyba apsiė
mė eiti Revizijos Komisijos pa
reigas.

Detroito Lietuv. Organizacijų 
Centrą atstovais paliko J. Gruz 
das ir Alf. Juška.

I

DETOITO EKSPRESINIAI 
KELIAI

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

Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ •
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DETROIT, MICH.
SKELBIMAI

Ne vienas mūsų kolonijos lie
tuvių yra kreipęsi į mane norė
dami sužinoti ar jų nuosavybės 
bus paliestos pravedant naujus 
expressways

iiiiiiHiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiin

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-6105 

GENERAL CONTKACTOR

Atlieka jvairius statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalinin- 
kystžs, cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo. 
Atskirų kambarių bei butų įrengimų 
pastogėse ir skiepuose.

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

kiekvieną šeštadienį 5:00 -5:30 

p. p. iš Detroito stoties WJLB 

1400 kilo.

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. RRoadway 3-2224

Detroito mieste. 
Ta proga kilo mintis supažin
dinti visus Detroito lietuvius su 
planuojamu miesto expressways 
tinklu. Manau gal bus įdomu ne 
tik tiems kuriuos tiesioginiai 
paliečia, bet ir visiems kitiems.

Ford Expressway
Detroito miesto ribose jis yra 

jau pabaigtas. Ilgis 13.8 mylių.
Lodge Expressway

Nuo Jefferson gatvės iki 
Wyoming 9.5 mylių yra jau pa
baigta. Kita dalis, 3.8 mylią il
gio nuo Wyoming iki Eight M. 
yra dabar statoma. Projektuo
jama pratęsti iki Eleven M.

Southfield Expressway
Miesto ribose jo ilgis 8 my

lios. Dalis jau pradėta statyti. 
Jis skiriasi nuo kitų tuo, kad ei
na žemės paviršium. Pagilina
mas tik tose vietose kur stato
mi tiltai ant kertamų pagrindi
nių gatvių. Jis bus sujungtas

Į ALRKF Detroito skyrių 
ai stovais iš Ateitininkų Sendrau i 
gių kuopos — VI. Bublys ir J. J 
Mika’la.

Susirinkimas buvo gausus. Iš- j 
klausyta kun. Vyt. Bagdanavi- į 
čiaus, MIC, paskaita, skaityta <• 
1961 m. Sendraugių suvažiavi- | 
me Chicagoje — perskaityta čia 3 
dvasios vado kun. Br. Dagilio. | 

j Paskaitoje buvo liečiamas at- j 
įkas sendraugis įvairiuose kata-J 
likiškojo gyvenimo aspektuose: | 
religiniame, tarpusavio santy- I 
kiuose, nuodėmės sąvokos su
pratime, pareigose Bažnyčiai ir 
jos tvarkai ir t.t. Tais klausi
mais buvo daug diskutuota.

Pereitų metų veiklos apyskai 
tą at-kų sendraugių kuopos pa
darė pirm. J. Mikaila; jaunu-į 
čių — globėja V. Kundrotienė, 
jaunesriųjų moksleivių ateitinin 
kų — Pr. Zaranka, vyresniųjų 
moksleivių ateitininkų — globė
jas Valer. Gražulis.

Paliesta visa eilė aktualių 
klausimų liečiančių ateitį ir bu
vęs pirm. J. Mikaila padėkojo į 
buvusiems valdybos nariams ir 

į visiems sendraugiams, kurie 
bet kokiu būdu dirbo kataliky
bės ir l:etuvybės labui. Susi
rinkimui pirmininkavo VI. Bub
lys, sekretoriavo Jadv. Damu- 
šienė. J. D.

J
I Alyva, anglys, kūrenimo dstemų 

pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO
DR 3-36R?

.24 VAL TARNYBA) 
žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas j Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

Vasario 16 d. minėjimas
Miami lietuviai Vasario 

d. minės vasario 11 d. (sekma
dienį) 2 vai. p. p. Miami Lie
tuvių Amerikos Piliečių klubo 
salėje, 3655 N. W. 34 St., Mia
mi, Fla.

i Farris Bryant, Floridos gu
bernatorius, ir Robert K. High,

Ctlf I D’Ct S E L F l\ I ■ □ s E R V I C E

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

JANUARY — SAUSIO' 25, 26, 27 D. D.

EXSHAW 80 PROOF FRENCH 
COGNAC ™h $3,98

NAPOLEON BRAND OF FRENCH BRANDY or 
POPULAR BRAND OF 10 YR. OLD

PORTUGAL BRANDY Fifth $3.39

Fifth $4.98

16

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

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

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

Tikrai puikus filmas pagal
Henryk Sienkiewicz romaną 

KRITIKŲ VERTINAMAS VISAME
PASAULYJE

lenkiški, užrašai angliški.
Bedievišką Kryžiuočių žy- 
lenkų, lietuvių, slavų ir

Dialogai
Matysite 
gj prieš
Baltijos tautas. Matysite jaudinan
čias meilės scenas, kupinas nepa
mirštamo švelnumo ir grožio. 30 mi
nučių spektaklį, vaizduojantį didelio 
masto panoraminę mūšio sceną. 
Matysit prabangų grožį iš 15 amž. 

%

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

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

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupomsROPHI THREE STAR COGNAC

$a.89

Fifth $2-98
IMPORTED GERMAN WINES 1960 VINTAGE 

RUEDESHEIMER, MAY AVINE, LIEBFRAU- 
MILCH, OPPENTJEIMER, MOSEL- 
BLUMCHEN

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. s. p

COEUR DE FRANCE IMPORTED LIQUEURS 
CHERRY, CREME DE CAFE, 
BLACKBERRY

Fifth 89c

MUTUAL SAVINGS

NEW YORK STATĖ CHAMPAGNE 
PINK CHAMPAGNE, SPARKLING
BURGUNDY Fifth $“|.98

RICCA DONNA IMPORTED VERMOUTH
Dry or Sweet 30 oz. Bottle $“| .19

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

Vedėjas J. UEPONIS
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 U’esterTt Avė krautuvė

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

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

KRON - BRANNVIN OR ANDERSON O. P.A.
IMPORTED AQUAVTT Fifth $3.98

RON CANITA PUERTO RICAN RUM
Lite or Gold Fifth $0.98

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

Telef. WAIbrook 5-5121

Kas gerų sko n j
Viską perka pas Lieponj!

t
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. sausio mėn. 25 , REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
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. * l’rie 
parko. $17,900.

6 kamb. 5 metų mūras, garažas. į 
vakarus nuo parko, tuoj apleis. 
$20,700.

Už (mokėtus $2,000 ir $85 j men. 
galite pirkti 4 kamb. mūrų, kurio 
kaina $13,000.

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

Tuščias lotas Gage parke, platus 
tinka 2 būtų 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% aukšto niūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24,800.

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

NAUJA ĮSTAIGA

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

Sioo.ouą likerių prekyba, 
ir liuksus butas. Mūro

nuostuolių parduoda
IUL- 

UŽ

biz

Nauja 
Taverna
mas su 
$57.800.

\ įsai geras niūras. 5 butai ir
; uis. Vertas mokėti $14,9oo.

Pajamos Bridgeporte.- 4 butų
; 4 kamb. mūrus. $14,500.

Modernu', restoranas, rinktinė vie
ta, tik §4.000 įmokėti.

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

Geriausias Brighton parke mūras.
3 butai, naujas gazu šildymas, gara
žai. $36.400.

Bridgeporte geras tvirtas mūras, 6 
butai po 4, atskiri gazu šildymai, 
$3.500 nuomos, vertas $25.800.

Naujas mūras. 5% kamb. Tvirta 
statyba. 1% vonios. $16,S00.

8 butų niūras. Alumin. langai. 
Virš $S,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

po
i

ii

Kiek žuvo Alžirijoj? .
PARYŽIUS. — Alžirijoje nuo 
m. sausio 1 dienos jau žuvo 

400 asmenų ir 800 sužeisfa.

MISCELLANEOUS

CLASSIFTED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE R KA L E 8 T A T S

Sacramento, Calif., mieste saugumo agentas Byrne ir sekretorė 
Munter skaičiuoja 200,000 dol. netikrų pinigų. Buvo pagaminta 
447,000 dol. po 20 dol. banknotais. Apačioje matyti James Bu- 
derus, 31 m., vienas iš pinigų dirbėjų. Suimta dar keletas kitų as
menų. (UPI)

LAIŠKAI "DRAUGUI"
i Aukos Jūratės ir Kastyčio 
| Operos Fondui

$1,000 — Liet. Gydytojų Dr-ja 
i Chicagoje (dr. Aglinskai, dr. P. 
Į Kisielius, dr. Montvidas po $100; 
i dr. Tauras — $40, kiti mažiau. 
I $300 — Marija ir A. Rudžiai. 
Į $100 — inž. J. ir V. Jurkūnai, 
> A. Ragelis iš Rochester, N. Y.
$60 —Ch. ir M. Norville. $50 — 

; S. Girskis ir A. Stephens daininin
kės. $25 — J. Gužaitis, Janušaitis- 
Mažeika, B. Klovas, A. Madeikis, 
K. Pocius, K. Skaisgiris, M. ir V. 
Šmulkštys ir muz. Zdanius. $20 — i 
Bubecko akordeono studija, K. 
Čiurinskas ir muz. B- Jonušas. 
$18 — Racine Lietuvių Choras. 
$10 — sol. P. Bičkienė, sol. S. Ba
ras, Daunys, muz. A. Kučiūnas, J. 
Kemeklis, Lietuvių Moterų Atsto
vybė Philadelphia, Nik. Reikalas, 
K. Vaitys ir kun. V. Zakaras. 
$5 — N. ir V. Aukštuoliai, B. Bag-

tuodamas “Ateities” pasiūlymą, danskis, J. Bajorūnas, muz. J. 
Lietuviškos knygos Bertulis, M. Cesas, V. Gustinis, J. 

lotenjos pradininkas čia, Los j RasteniSj M RekJala> s.
Angeles, yra Kultūros Klubas. Pulkauninkas, B. Pranulis ir vie- 
To klubo susirinkimuose, kurie nas nežinomas aukotojas. $3 — 
būna lietuviškos kultūros mylė- J’ Byla’ R Jablonskis, A. Kyras 
tojų sutelktinės šventės, visad 
dvi naujos lietuviškos knygos 
atitenka susirinkimo dalyviams 
burtų keliu.

PRADININKAS KULTŪROS 
KLUBAS

J. T. reikia daugiau 
kareivių

JUNGTINES TAUTOS, N. Y.
Jungtinių Tautų generalinis 

sekretorius U Thant vakar pa
reiškė 10 valstybių vyriausy- 

’ bėms, kurios atsiuntė kareivių , 
į Kongą, jog jam reikalinga i 
daugiau karių.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR I 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS ! 
MĖSŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav. 1

i

Draugo, penktadienio, sausio 
12 d. numeryje, skiltyje Spau
doj ir Gyvenime, Myk. Mel. ra
šydamas lietuviškos knygos 
platinimo temomis, pažymi: Los 
Angeles Dailiųjų Menų klubas 
savo susirinkimuose tai prakti
kuoja (leidžia naujas lietuviš
kas knygas loterijai. G.) ir po
ra naujausių knygų burtų keliu 
tenka skaitytojui.

Gerij. p. Myk. Mel. kom-en-

suklydo.

I

I

i

i

vienas ne-

ir S. Patlaba. $2 — J. Glaudelis, 
P. Kutka, D. J. Vizgirda, P. Viz
girda ir Vyt. Vizgirda. $1 — B. 
Aleksandravičius, J. Germanas, P. 
Aglinskas, R. Norvaišas, J. Rakš- 
tėnas, C. Šilkaitis ir

Los Angeles lietuvių Kultūros įskaitomas parašas.
Viso prisiųsta aukų 
Visiems auktojams

— j ... nuoširdžiai dėkoja.
čia visų lietuviškų susirinkimų Aukas prašome siųsti: Stasys 
organizatorius atkreipti dėmesį Baras, 3723 W. 68th St., Chicago

29, III., arba Account 8 3 5 8 3 
Standard Federal Savings & Loan 
Association, Chicago 32, Illinois.

Klubas .naudodamasis šio pa- > 
tikslinimo proga, maloniai kvie
čia visų lietuviškų susirinkimų

į šį lengvą mūsų knygos plati' 
nimo būdą. G.

A. A

$2,127.00. 
komitetas

PULK. JONUI VINTARTUI
mirus, daktarams Aldonai ir Antanui Labo- 
kams bei kitiems šeimos nariams gilią užuo
jautą reiškia

Jonas Karvelis su šeima

DR. ALEKSANDRUI ROŽĖNŪI ir

MOVING
i. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, I1L

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

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

Mūrinis bungalovv, 6 kamb., 30 p. 
sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
$17,900.

13 butų mūrinis, tvirtas. $15,000 
metinių pajamų. Mažas įmokėjimas 
ir labai žema kaina.

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

$ I M A IT i S
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43 rd St, CL 4-2390

I $73,000 mūras, 6 butai, labai gra
žus. Maąuettę p.

$55.000 mūrinis. 4 butai po 5, 4 
garažai, geros pajamos, M. parke.

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

$99.500 mūrinis daug butų su 
$15,000 pajamų metams, 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.

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

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

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

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

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

Pildome
TAKSUS,

2

remonto, 58 ir Mozart. 
įvairių rūšių INCOME

$65,000 mūrinis Rooming House. 
milžiniškos pajamos, savininkas duo
da morgičių. t .

Nauji 10 ir 11 butų namai, labai 
puiki vieta, kaina — 8 kart pajamos.

$16,000 liuksusinė 3 metų 6 kamb. 
rezidencija, priešais Marąuette parką.

( $41.500 naujas mūrinis 2. po 6, 40
p. lotas, atsk. šild. gazu, pastogė.

$25,000 medinis 2 po 5. Beverly 
Hills rajone, lotas 100x285. skubiai.

$19,500 naujas 3 mieg. mūrinis ar- 
ti mūsų įstaigos, gazo šild.

į $30.700 mūrinis 2 po 5 su daug 
' priedų, naujas šild.. puiki vieta.
i $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, 

i $15,500 už 3 lotus Gage p.
$6,500 lotas 31 p. M. parke.

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

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. šfldy. 
mas karštu ‘ ‘

4 apt. po 5 kamb. Metinės paja
mos $6.000. Gazo šild.

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

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

vandeniu. $16,000.

$56,000.

1 A
2501

Mūr. 5 ir 6 kamb., garažas. $20.900. 
Mūr. 5 apart., $450 pajamų, pigiai.

Virš 200 namų pardavime, tad vi
sų išvardinti neįmanoma.

Patikrinkite ir rasite sau tinkamą.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

$36.600
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 Sint St WA 5-5030
PRIE MARQUETTE PARKOIĮ

i
5 butų mūrinis Gage Parke. Vi

si 4y2 kamb. butai: Naujas sto- 
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus ’ keris. Kampinis namas. Savininkas

MOVING
ir kitus daiktus. Ir iš to,s Miesto i išvyksta į California. Nužeminta 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

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. Maplevvood Avė., 

Chicago 29, III. /

t.

kaina — $45,250.
3 butų mūr. Karštu vand. šildo

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 <n. senumo. Alyva šildymas. 
Garažas. Marąuette Parke. Su vi
sais patogumais. Kaina tikrai pri
einama.

i

MOVING
F. KASPARAS

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

Specialus išpardavimas išstatytiems pa
vyzdžiams. 3-jų dalių Sectional svečių 
kambario komplektas ir 2-jų dalių sve
čių kamb. komplektui ir miegamojo 
kamb. koplektui.
Mūsų erdviose patalpose turime didžiau
si pasirinkimą visų moderniškų baldų, 
elektrinių krosnių, radijo ir televizijos 
aparatų, šaldytuvų ir kitų namams reik
menų.

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

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

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 po pietų

GAZO APŠILDYMO KROSNIŲ IŠPARDAVIMAS
SIEGLER, MONOGRAM, MOORE

ir daugelio kitų firmų

nuo S i 2.95 ir aukščiau

i
i

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais

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

12x5 ir 6x4 ir krautuvė, šviesus, sti
prus i rlabai gerai išlaikytas. $61,000. ■ 

] NAUJAS MCR. BENGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

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

LIKERIU IR MAISTO KRAUTUVĖ
Krautuvė lietuvių kolonijoje, 

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

3 BUTU MED. —
! Prie 67-os ir Damen. 
tralinė karšto vandens 
ma. 2 auto garažas.

BLOKO NUO PARKO
7 metų 2x4% kamb. mūr. 

ąuette Pk. 2 šildymo 
$42,000.

! GERIAUSIAS PIRKINYS!
I 6 metų mūr. ranch namas ant 
I 36 pėdų sklypo Marąuette Pk. Įreng-
I tas rūsys. Garažas. Rami vieta. Sa
vininkas perkeltas iš Midway j O’- 
Hare aerodromą. Parduos už $18,500.

PILDOME INCOME TAKSAS

$16,500 
Nauja 
alyvos

ant 
su-

cen- 
šilu-

Mar- 
sistemos,

MARQU'ETTE PARKE
8 metų, 6 kamb. mūrinis. 2 maš. 

garažai. $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 
ti judraus VVestern ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

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

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

Gera
Pilnas 
vieta.

po 5 
graži 
bizniui. Ar-

kamb. 
kra.u-

BE1_L VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel PRospect 8-2233

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook M01S

I
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

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

Į

INCOME TAX
--- '
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tei. PRospect 8-3792

$15.900. Apylinkėje 27-os ir 
i Sawyer Avė. 4 butai. 3 po 4 kam. 
| ir 3 kamb. Gazu apšild. Pajamų 
$140 per mėn. Tik $2,000 įmokėti.

; SVOBODA, 3739 W. 26th St. LA 
! 1-7039I -------- ------------------------------------------

$5,900. 2 po 4 kamb. Apylin 
, kėje 26 os ir Kedzie Avė. Mokes
čiai tik $113. Palikimas. Įmokėti 

■tik $1,000. SVOBODA, 3739 W.
26th St. LA 1-7038.

PALIKIMO PASIDALINIMUI
Apylinkėje 67-os ir California par

duodamas didelis 6 kamb. mūr. 
bungalow. Tuščias. Nuo sienos iki s. 
kibinai. Plytelių vonia ir virtuve, 

gazu “forced air” apšild. si- 
auto. garažas. Duokit pa- 

siūlvma.
COMER REAL ESTATE

3124 W. 59th St. PR 8-4944

i Nauja 
j Stoma,
i r2"’*—

->

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

MAROUETTE PARKE
Prie Marąuette Parko, mūr. 6 

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

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

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

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639
----- -----

CONTRACTORS

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago 36, Ulmois

apžiūrėti ir 

ir Francisco 
6 kambariu.

A. ABALL ROOFING
{steigta prieš 48 metus

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated). Dažymas iš lauko 
"Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau- 

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

I niais.
LA 1-6047, KO 2-8778

I

ŠILDYMAS
A. Stančiaaskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

I

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0- 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS m P lt K K Y BOS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2301 W. 69th St, Chicago

pečius (furnaces 
conditioners, ry- 
lki S metų lšsi-

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI

3431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois

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

JUOZAS ŽEMAITIS
LR VIC. SKADE. ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus
-boilers), air 
nos (gutters) 
mokėjimas

l CONSTRUCTION CO
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00ŠEIMAI BEI BROLIUI JONUI,
mirus mylimai motinai, reiškiame gilią

VALANDOS:

Paketuriu šeima >♦

nuo

iki 
iki

užuojautą
nuo 9

9

PULK. JONUI VINTARTUI mirus,
jo dukrai Dr. Aldonai Labokienei ir jos šei

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

4
4

mai reiškia nuoširdžią užuojautą

Lietuviy Dukterų Draugija
i

ANŲ LOAN ASSOCIATION
8į30 South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffside L-0101

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

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

Išnuomojamas kambarys vyrui. 
5420 S. Kenneth Avė.

Tel. 582-0778

Išnuomojami ofisai gydytojams. 
2557 W. 69th St.

J & J PHARMACY

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

4620 S. Wood St.

Išnuom. naujai įrengtas, moder
nus mieg. kambarys. Atskira vo
nia. Tel. GR 6-0623 nuo 9 iki 7 
v. v„ arba 585-1139, po 7 v. vak

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS

Gyvenami Damai. Biznio, in
dustrijos bei ofisų pastatai. 
Taip pat įvairūs pastatų re
montai.

? L. STAŠAITIS 
Statybos Kontraktorius 
•043 SO. SAU Y1K AVENUE 

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

REAL ESTATE

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽUS - XR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-0703 CL 7-2094 Chicago. IU.

,, V I K D O
HUTIR6 SERVICE

Jr-ngia naujus ir persta to se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas ir 
alyvos “conversion burnera”, 
vandens “boilers’’. vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.

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

Parduodama^ naujas mūr. 6 bu
tų namas. “Built-in” orkaitės ir 
krosnys alumin. sieteliai, “coin 
washer” — skalbiamosios ir džio 

. vinamosios mašinos, air-condi-
HELP WANTED MOTERYS

Reikalinga patyrusi moteris vai- 
i kų priežiūrai 5 dienas savaitėje, 
1 Brighton Parke. Tel. CL 4-7836.

tioners. Daug priedų, 3 blokai nuo 
IC, krautuvių ir mokyklų. Brutto 
pajamų $9,720. Geras pirkinys už 
$62,000. Riverdale. Mrs. Campbell, 
VI 9-500 arba VI 1-1738.

[v. ŠIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 W1»T 71s« STREET 

I Tei. PR 8-4268 ir TE 0-5631
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^DABARTIS IŠKELIAVO TAISYTI
■K .

PRAEITIES KLAIDŲ

(Atkelta iš 1 psl.)
4. Raportai viršūnių nepasiekė. 

Amerikos atstovas Costa Ri- 
coje VVhiting Willauer tarp 
1959 sausio ir 1960 liepos pa
rašė 11 pranešimų valstybės de 

Apartamentui, aliarmuodamas a- 
pie komunizmo įsitvirtinimą 
Kuboje. FBI siuntė taip pat in
formacijas apie komunistų ry
šius su Fidel ir Raul Castro. 
Šie raportai nepraėjo į viršū
nes pro biurokratijos žemesnį 
sluoksnį. Kai vieną dieną klau
simas kilo pasikalbėjime tarp 
J. Edgar Hooverio ir valstybės 
sekretoriaus Christian Herterio, 
pastarasis pasisakė niekad ne- , 
matęs tokios medžiagos. Kitą 
dieną Herteris paskambino Hoo 
veriui; “Kai ką iš tų praneši
mų jau perskaičiau, 
Herteris, — nemaniau, kad pa- mes, jas paaiškindama kaip klai 
dėtis tokia rimta”. das, o klysti juk žmoniška.

Kuo ta visa informacija bai-l Ir dėl Kubos galėjo būti su.

nų 
bė 
departamente. Jo siųsti į užsie
nius negalima, kol senato komi- Į 
rija vykdo tyrinėjimus. Jam 
esą pavesta departamente rū
pintis reorganizacija saugumo 
skyriaus, kuris žinias renka a- 
pie... iį patį.

Ameriką. Wieland, kaip skel 
Journal American, tebesąs

I

Čia ’škria paradoksalus skir
tumas tarp dviejų sistemų. So
vietinė sistema nepripažįsta as
meniui jokių teisių, bet už vals 
tybės nepasisekimus pripažįsta 
asmeniui atsakomybę, laikyda
ma jį sabotažninku, apsileidė
liu, imperialistų agentu ir 1.1.

Amerikinė sistema, leisdama 
asmeniui visas teises ir laisves, 
neuždeda j„m asmeninės atsa- 

sakė komybės už valstybines nesėk-

- i
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ges, pasakoja tas pats autorius klysta. Į Amerikoje daromas 
toliau: Į “klaidas” atkreipė dėmesį 1940toliau: į “klaidas” atkreipė dėmesį 1940

Herteris Į 960 gruodžio mėn. Molotovas, kalbėdamas su Krė- 
parkvieiė Iftillauer iš Costa Ri- ve Mickevičium. Jis sakė; “Ten 
cos ir pasiūlė jam būti specialiu (Amerikoje) kiekvienas parei- 
padėjėju Jo paskirtis: prižiū- gQnas> nuo paprasto policinin

ko iki prezidento, yra visada 
pasirengęs nadaryti klaidas, ap 
sirikimus... Mes rasime būdų pa
dėti Amerikos politikos lyde-

rėti Kubos pabėgėlių invazijos 
planus, kurie tada buvo svars
tomi ČIA. Willauer po pagrin
dinių tyrinėjimų padarė išvadą, 
kad pasisekti tegali tokia inva
zija, kuri bus paremta Ameri
kos jėgų.
5. Viršun/s. kurios nenorėjo bū
ti pasiekiamos.

Kennedy vyriausybė, 1961 m. 
sausyje pei ėmusi pareigas, pa- ' 
kvietė Willauerį eiti toliau tas 
pareigas. Tačiau dabar jis pasi
juto griežtai atjungtas nuo san
tykių su ČIA. Per 30 dienų jis 

£ mėgino paaiškinti sekretoriaus 
pavaduotam Chester. Bowles, 
kad jis buvo nustumtas nuo da
lykų eigos. ‘Aš esu baisiai už
imtas. Aš vėliau jus priimsiu,” 
— sakė Bowles. Bet niekad taip 
ir nepriėmė. Tokiu būdu rūpes
tingos pastangos nuėjo niekais.

Žinom, Koks buvo invazijos 
į Kubą finalas.
6. Castro antausis rėmėjam.

Praėjusių metų gruodžio 2 
Castrc v.’ešai pasakė žodžius, 
kurie melagiais arba kvailiais 
pavertė savo buvusius gynėjus, 
tvirtinusius, kad jis nesąs komu 
nistas. Castro pareiškė, kad jis 
esąs ‘marksistas-leninistas” jau 
daugel metų, kad tokis liksiąs 

|į iki savo-Ftirties...

Bulgarijos sprausminis kovos lėktuvas nukrito netoli Acąuaviva, 
Italijoje, šnipinėjant šiaurės Atlanto Sutarties organizacijos 
(Nato) slaptą raketų bazę. (UPI)

KANADOJ
Windsor, Ont

Vasario 16 per CBE radiją

Šiais metais bus transliuoja
mas lietuviškas pusvalandis,

i

I

svarbios ir mielos, todėl išklau- Į 
sę šį pusvalandį, neužmirškime 
parašyti padėkos laiškų mr. J. i 
Jeanette ir stočiai adresu: CBE 
Radio, Security bld., Windšor, 
Ont., ir paprašykime sugrąžin
ti Traditional Echos pusvalan
dį, kad ir ateityje galėtume tu
rėti šitokias mums lietuviams 
skirtas transliacijas.

Vasario 16 minėjimas Wind- 
sore bus vasario 25 d. 
salėje, Seminole St.

Lietuvių diena
IX Kanados Lietuvių 

Windsore paruošiamieji
vyksta. Valdyba išnuomavo pui 
kią naują auditoriją, kurios pa
statymas kainavo 3 mil. dol. 

į Šventei ruošti valdyba formuo
ja komitetą. Kol šis komitetas 
susiformuos ir pradės darbą, 
valdyba tęsia jį toliau.

L. B. apyL valdyba

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. sausio mėn. 25

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Kroatų

I
dienos 
darbai

tik šiai dienai skirta, nes Tra- 
ditional Echos pusvalandis jau 
kuris laikas nebeveikia.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams ■ Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Valdybos delegacijai apsilan
kius CBE radijo stotyje buvo 
pasakyta, kad ši programa gal 
bus atgaivinta nuo balandžio

skirtas Vasario 16 paminėjimui mėn., bet tikrų žinių dar netu- 
i per CBE radijo stotį Windsore rimą.
vasario 16 d. 10 vai. 33 min. iki
11 vai. r., banga 1550. Ir šiemet 
pusvalandį redaguoja lietuvių 
bičiulis J. Jeanette, Traditional 
Echos programos autorius. Ta
čiau ši transliacija yra speciali

Šios programos būna 
i gerai paruoštos, mums

I 
riam padaryti klaidas, jeigu tos 
klaidos bus mum naudingos”.

J. B.

labai 
labai

Pajieškojimas į
Kas žino adresą MOTIEJAUS 

ar PETRO KIČŲ, kilusių iš Rūdos 
kaimo, Gižų valsč., Vilkaviškio 
apskr., maloniai prašomi pranešti 
Izabelei Motekaitienei, 714 West 
30th St., Chicago 16, III. Tel. VI j 
2-4324.

Dešimts Metų Mirties Sukaktis 
jį. -j- A.

IZIDORIUS NĖNIS

J. F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ""

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605*07 South Hermitage Avenue 

| Tel. Yfl 7-1741-2
W 4330*34 South California Avenue 
F Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852

ambulance patarnavimas dieną IR naktį

MYKOLAS WELLS
Gyveno 2503 W. 45th St.

Mirė sausio 23 d., 1962. 3:45 
v. r., sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje Kilo iš Vil
nia us karšto.

Amerikoje išgyveno 40 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (Baužytė), pusse
serė JEjniĮiją Bąrausiįas,. jos vy
ras Antanas, pusseseres vaikai: 
Algirdas Vencklauskas. jo žmo
na Colleen ir Mindaugas Venc
klauskas, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Prikalusė American Legion 
Omaha Post No. 1.

Kūnas bus pašarvotas ketv. 
1 v. p. p. Petro Bieliūno kop
lyčioje. 434S S. California Av.

Laidotuvės jvyks šešt., sausio 
27 d., iš koplyčios 8.30 vai.
ryto bus atlydėtas j švenč. P. 
M. Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčia, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą Po pamaldų bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdus žmona.
Laidot. direkt. Petras Bieliū

nas. Tel. LA 3-3572.

A A

Už ką man, Dievuliau, 
Už ką taip anksti
Nuvyto jaunystė,
Graži ir skaisti
Kaip lauko gėlė pražydėjus.

PRAHAS KASKE
Gyveno 6205 

LU

Mirė sausio
p. p., sulaukęs 54 m. amžiaus.

Gimė Chicago. III.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona EsteUe (Shimkus). mo
tina Karolina, 2 broliai Albert. 
brolienė Rosc ir Felix, brolie
nė Bernice. ir jų šeimos, uošvė 
Ona ShimĮkus. kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ketv_ 
6 v. v. Mažeika - Evans kop
lyčioje, 6845 S. VVestern Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., sau
sio 27 d., iš koplyčios 9:45 v. 
ryto bus atlydėtas į St. Mary 
Star of the Sea parapijos baž
nyčią. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, motina, bro
liai ir kiti gimines.

laidotuvių direkt. Mažeika- 
Evans. Tel. RE 7-8600.

S. Kolmar Avė..
2-4957

23 d.. 1962. 4 v.

i

A

Štai jau 10 metų prahėgo kaip 
negailestinga, staigi mirtis atsky-. 
rė mano mielą sūnų iš mūsų tarpo, 
bet pamiršti jo negaliu.

Mirė sausio 23 d., 1952 metais vos sulaukęs tik 18 metu
siu mirties sukaktuvių proga Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje, Gary, Ind., sausio 27 ' ------
atlaikytos trejos šv. Mišios.

Kviečiame gimines, draugus 
šiose mišiose ar bent pasimelsti

Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 
Nuliūdus motina, seserys ir visi giminės ir pažįstami

d.,

ir 
už

1962 m., 8 vai. ryte bus

visus pažįstamus dalyvauti 
a. a. Izidoriaus sielą.

l EV/vs IR SŪNUS 
marouftte FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

S X

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Kas tada nutiko su tais jo 
rėmėjais, kurie tyčiom ar nety
čiom apgavo Amerikos visuo
menę ir vyriausybę? Matthews 
ir toliau vadina autoritetą, da
bar tvirtindamas, kad Castro e- 
sąs Amerikai pavojingiausias 
žmogus. Rubbottom nukeltas 
diplomatinėm pareigom į Loty-

..x

*

lt

A 1 A 
joseph F. Cernauskas 
Gyv. 4632 S. Fairfield Avė.

Mirė sausio 22 d.. 1962. 11:57 
v. v„ sulaukęs 46 m. amžiaus.

Gimė Gilbert. III.
Pasiliko didžiame nuliūdime 

žmona Barbara (Norbut). teta 
Klizalieth Klappa. gyv. Port 
Kdwards. VVisconsine. giminai
čiai Jacunski-Amundson šei
ma. uošvė Barbara Norbut. ki
ti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Velioni? buvo sūnus 
Martha Cernauskas.

Kūnas pašarvotas John 
Eudetkio koplyčioje. 4330 
California Avė.

Laidotuvės įvyks penkt., sau
sio 26 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j švenč. P. 
M. Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies siela. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiu kviečiam' visus, 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

.Nuliūdę: Žmona, teta. įsršvč 
ir kiti giminės.

Ta-tdot- dlrek. John F. Eu- 
deikis. Tel. LA 3-0440.

i

i

a.

J
i

(gyv.)

Ge- 
kiti

ryto 
r.

Place

p., sulaukus 66 m. amž.

A. -j- A.
HELEN NORBUT

Gyveno 212 W. 112th

Mirė sausio 23 d.. 1962, 6:15 vai. p.
Gimė Pittsburgh, Pa.

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė . . __
Panama, III., 2 sūnūs: Alex ir Albert Urban. 6 anūkai, Pittsburghe 
liko broliai Stanley, Leo, Krank. Casimir 'Sinkus, 3 seserys: ~ 
nevieve. Josephine ir Julia ir Chicagoje sesuo Annie Urban, 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Susivienijimui Lietuvių Amerikoje.
Kūnas pašarvotas Cooncy koplyčioje, 12 K. 112th Place. 
laidotuves jvyks šešt., sausio 27 d., iš koplyčios 8:15 vai.

bus atlydėta j Visų šventų parapijos bažnyčią, kurioje 8:45 v. 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, anūkai, broliai, seserys.

Marcella Bonctto,

Casimir Sinkus, 3

t

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.

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Musų mielam tėveliui, uošviui ir seneliui

A. A. PETRUI ABRAIČIUI
mirus Lietuvoje, nuoširdžiai dėkojame Šv. Pranciškaus parap. 
klebonui kun. Ig. Vichurui, kun. dr. Ig. Urbonui, atlaikiusiems 
už jo vėlę šv. mišias. Visiems užprašiusiems šv. mišias ir visiems 
mūsų giminėms ir pažįstamiems, pareiškusiems mums užuojautą 
per spaudą, laiškais ir žodžiu, nuoširdžiai dėkojame.

KRIAUČELICNŲ ŠEIMA

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. -j- A.
KAZIMIEROS KLIMIENĖS

(PO TĖVAIS RUZGATTES)

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą žmoną, motiną ir močiutę, kurios neteko
me 1961 metų sausio 28 d.

Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. Už jos 
sielą užprašytos šv. Mišios su egzekvijomis sausio 27 d., 9 vai. 
ryto Šv. Trejybės lietuvių parapijos bažnyčioje, 207 Adams St., 
Newark, N. J.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Kazimieros sielą.

Nuliūdę: Vyras Mykolas, duktė Regina šlepe tienė 
su šeima ir sūnus Vytautas su šeima

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 
Amerikos 
Marąuette

Current Dividend up to 4^%

ir skolinkite pinigus 
Lietuvių Sostinėje — 
Parko apylinkės centre.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575

Laidotuvių Direktoriai

TkTI MOMRNMOI
UR-CONDlTlONl® KO PLYŠO*

REpuMh T-MH

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
Tel. COmmodore 4-222810821 S. MICHIGAN AVĖ.

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

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

STEPOHAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672
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X Donna Kamm, klišių ma
šinos skoloms sumažinti paau
kojo 10 dol., A. Zubė, A. Gylys 
bei Alb. Stadalninkas — po 5 
dol. Padėka rėmėjams.

X A. L. B-nės Chicagos Apy 
ganios Švietimo komisija kvie
čia lituanistinių mokyklų vado
vus atvykti sausio 28 d. (sek
madienį) 6 vai. p. p. į Jaunimo 
Centrą pasitarti mokslo metų 
užbaigimo reikalu.

X šv. Pranciškaus Seserų 
Vienuolyno Rėmėjų Chicagos 
apskrities 35 metų jubiliejaus 
vakaras su programa įvyks ko
vo 25 d. Brighton Parke Nekal
to Prasidėjimo Šv. P. M. pa
rapijos salėje. Pirm. U. Ras
tenis ir vicepirm. J. Kerulis rū
pinasi, kad visa gerai pasisek
tų.

X “Palik ašaras Maskvoj”— 
dr. Alg. Nasvyčio redaguotus 
Armonienės atsiminimus turi 

, perskaityti kiekvienas JAV se
natorius ir kongresmanas. Pa
remkime pinigine auka šį Lie
tuvos laisvei .vykdomą žygį. 
Reikia pasiųsti 500 egz., todėl 
reikia surinkti 2,000 dol. Aukos 
yra renkamos.

X Justinas Mackevičius, jr., 
Standard Federal Taupymo ir 
Skolinimo b-ės prezidentas, yra 
išvykęs į skolinimo ir taupymo 
bendrovių konvenciją Phoenix, 
Ariz. Grįžta prie darbo atei
nančios savaitės pradžioje.

X Pranui Prankui, 
šiam 2532 W. 46 St., 
32, III., yra laiškas iš 
nuo Albinos ir Jono.
Draugo administracijoje.

X Dešimt dovanų galės lai
mėti tie, kurie atsilankys į “Jū
ratės ir Kastyčio” operos fon
do rengiamą koncertą - balių 
šį šeštadienį. Tarp dovanų yra 
paskirta ir keliolika “Aidos” 
operos bilietų. Laimingieji do
vanas galės atsiimti ten pat 
vietoje.

Lietuvių Bendruomenes 
Chicagos apygardos apylinkių 
atstovų metinis suvažiavimas 
šaukiamas sausio 28 d., 11 vai. 
r. B. Pakšto salėje. Bus renka
ma nauja valdyba. Svečiai mie
lai kviečiami atsilankyti ir su 
Bendruomenės darbais susipa
žinti.

X šv. Kryžiaus parapijoj pa
šventinimas ir įteikimas vėlia
vų. Praėjusį sekmadienį prieš 
9 vai. rytą mišias šv. Kryžiaus 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
buvo pašventintos ir įteiktos 
šios parapijos mokyklai. Vėlia
vomis rūpinosi Šv. Kryžiaus Šv. 
Vardo draugija ir jas mokyklai 
paaukojo Zientek Post — 149 
American Legion. Mišias bai
gus, parapijos salėje vėliavos 
buvo įteiktos mokyklos vedėjai 
seselei Emanuelei. Jas įteikė 
minėto posto vadas Edward 
Gorecki.

X Jonas Jasaitis, LB CV pir
mininkas ir Chicagos apygar
dos valdybos pirmininkas, su 
apygardos informacine komisi
ja lankėsi East Chicagoje ir da 
lyvavo LB apylinkės metiniame 
susirinkime, suteikdamas infor
macijų apie įvykstantį apygar
dos suvažiavimą.

X A. L. Mokytojų s-gos Chi
cagos skyriaus valdyba savo 
sausio 21 d. posėdyje Jaunimo 
Centre vienbalsiai nutarė su
kaupti ir įnešti 1,000 dolerių 
steigiamam milijono dol. fon
dui.

X Chicagos Studentų Ateiti
ninkų Draugovė rūpindamosi 
“Ateities” finansine padėtim, 
skelbia visiems Chicagos Atei
tininkams ateinančią savaitę 
“Ateities” Savaite. Malonėkite 
atsižvelgti į pastangas šį žur
nalą išlaikyti, paremdami atėju
sių rinkti prenumeratus.

X Vilniaus Krašto Lietuvių 
s-gos šalpos skyrius kovo 3 d. 
7 v. v., šeštadienį, Vyčių salėje 
rengia Užgavėnių vakarą.

X Mažosios Lietuvos Bičiulių 
dr-jos Chicagos skyrius pa
minėjo Klaipėdos Krašto pri
jungimo 39 metų sukaktį, sau
sio 15 d. per S. Barčus radiją. 
Montažą pravedė B. Brazdžio
nis. Dalyvavo dainininkės G. 
Peškienė, J. Mileriūtė ir muz. 
Mitchel - Aleksiūnaitė. Apie 
1923 m. sausio 15 d. įvykius 
kalbėjo Pov. Dirkis.

X Varpininkų Filesterių drau
gijos tradicinis koncertas - ba
lius įvyksta vasario 17 dieną 
Pakšto salėje. Meninėje progra
moje dalyvauja smuikininkas 
Povilas Matiukas.

Šis parengimas žada būti tu
riningas ir įdomus. Rengėjai ti
kisi sulaukti skaitlingo būrio 
svečių. (Pr.)

X Tradicinis vakaras, pava- (jorns padengti. Koncertinę dalį 
dintas Puota Jūros Dugne, šie- atliks sol. P. Bičkienė ir sol. S.

I

I

Marijonų vienuolynas prie Draugo nakties metu. (Nuotr. V. R.)

nią, išrašytą miestuose ir kai
muose ant veidų.

Susirinkimą vykusiai ir trum 
pai pravedė V. Simanavičius ir 
inž. A. J. Rumšą. Aš.

SPORTININKAMS REMTI 
VAKARAS

IŠ ARTI IR TOLI A

Chicagoj ir apylinkėse
I

Visose šiandieninio gyvenimo | 
srityse susiduriam nuolat su 
modernizmo sąvoka ir dažnas 
susidaro įspūdį, kad ši sąvoka 
yra tik šių laikų nuosavybė, o 
kas būta anksčiau — tai tik 
amžinoji statika. Tačiau kiek
vienas laikas ir epocha turėjo 
modernistus. Tas faktas teįro- 
do, jog tai yra vaisingoji seno 
ir naujo kova, kurios rezultate 
išvysta šviesą geras kūrinys.

Su šiais žodžiais poetas K. 
Bradūnas prabilo į vyresniuo
sius šatrijiečius, susirinkusius

ŠATRIJOS POPIETĖ BRIGHTON PARKO 
APYLINKĖJE

Par-Metinis L. B. Brighton 
' ko apylinkės susirinkimas, įvy
kęs sausio 21 d. Vaičaičio pa- į 
talpose, pasižymėjo dalyvių gau 
sumu. Tai rodo, kad susidomė- 

1 jimas Bendruomenės veikla šioj 
apylinkėj nemažėja. Pagal val
dybos pirm. dr. VI. Šimaičio 
pranešimą .tektų ypatingai pa
brėžti lituanistinės mokyklos ir

Praėjusį šeštadienį Liet. B-nės 
i Chicagos apygardos valdyba 
suruošė šokių vakarą su prog
rama B. Pakšto salėje, visą ga
limą pelną numatydama skirti 
čikagiečiams lietuvių sporto klu 
bams. Ar gal dėl sniego, suda
rančio problemą automobiliams 
pasistatyti, ar gal ir dėl kitų 
priežasčių, vakaras nesusilaukė 
didesnio svečių skaičiaus.

Jonas Vaičiūnas, valdybos in 
formacijos vedėjas, rengėjų var 
du padėkojo atsilankiusiems, 
primindamas, kad užsibrėžtas 
tikslas šį kartą negalės būti į- 
gyvendintas, tačiau Lietuvių B- 
nė ir toliau ieškos kelių, kaip 
padėti mūsų jaunimui ir sporti
ninkams. Apygardos valdybos 
parodytas noras, nors kiek su
telkti lietuviams sportininkams 
lėšų, kurios tokios svarbios, pa 
rodo Bendruomenės susirūpinimą 
šiuo reikalu.

Meninėje daly pasirodė pats 
orkestro vedėjas B. Pakštas, pa

I moksleivių tautinio ansamblio grodamas lietuvišku ragu pora 
gražią veiklą, šie du tautiniai | lietuviškų dalykėlių ir susilauk 

' vienetai iš šioje apylinkėje gy- damas publikos pritarimo. Dai- 
, venančių lietuvių pareikalauja riininkas Br. Jančys maloniai 

pas A. Kižienę bendrai praleisti kasmet maždaug 4,000 — 5,000 nustebino, parodydamas gra- 
popietės. Prelegentas toliau tę- , kurie tėvų noriai sudeda- | balso baritoną ir gerą dai-
sė savo paskaitą, apsiribodamas 
viena meno šaka — liet, litera
tūra ir iškeldamas joje atsira
dusius naujumus amžių bėgy.

Pirmapradei lietuvių poezijai sambliui 
— tautosakinei — esant religi- Strolia. 
nio, mitologinio pobūdžio giliai 
susijusio su gamta, pirmasis 
lūžis būtų laikytinas tas nuo 
šventų dalykų nutolimas ir įpy 
nimas kasdieninių elementų— 

, žmogaus, gyvulio. Visuomeni
niams santykiams plečiantis, 
poetiškasis žodis pasuka į ant
rą kryptį — nuo sutartinės į 
baladinę pasakojamą tautosa- 

X šv. Petro ir Povilo parap. ką. Įpratusiems į sutartinės for 
Šv. Vardo dr-jos 1962 m. vai- mą ir turinį, į refrenus, šis nau 
dybon išrinkti: pirm. Alexan- jas posūkis turėjo atrodyti kaip 
der Kapočius, viecpirm. Euge- didelė naujovė. Prieiname prie 
ne Poledziewski, sekr. John Le rašytinės poezijos, nors tauto- 
Maire, ižd. George Wojtas. Visi sakinė ir toliau kito ir vystėsi, 
gabūs ir energingi vyrai.

gyvenu- 
Chicago 

Lietuvos 
Atsiimti

>

X Juozas Spaitis, 3442 So. 
Union, kaip skelbiama iš Illi- 
nois sostinės Springfieldo, kan
didatuoja į kongresą penktam 
distrikte respublikonų sąraše. 
Pirminiai rinkimai įvyks balan
džio 10 d.

i

met rengiamas vasario 3 d. 
Westem Ballroom salėje. Va
karą rengia Chicagos lietuvių 
jūrų skautija, talkininkaujama 
tėvų rėmėjų komiteto, vadovau
jamo dr. G. Baluko. Visi malo
niai kviečiami skaitlingai atsi
lankyti. (Pr.)

x Neverta ranka rašyti, 
nei atmintinai skaičiuoti. Daug 
gražiau, greičiau ir be galvosū
kio Jums tai atliks mažos ra
šomosios, skaičiavimo, čekiams 
rašyti, pinigams ir dokumen
tams registruoti mašinėlės. Ka
talogus bei informacijas gau
site dykai, tik pranešę savo 
adresą: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Drive, E. Northport LI, 
N. Y„ kuris “Draugui” žino
mas, kaip sąžiningas asmuo.

(Pr.)

mi, atlieka didžiulę lietuvybės 
išlaikymo darbą. Mokyklai va
dovauja jau ilgą metų eilę mok. 
S. Jonynienė, gi tautiniam an- 

P. Kirvaitytė ir F.

Po apžvalginių valdybos ir 
revizijos komisijos narių pra
nešimų, buvo išrinkta nauja 
valdyba, susidedanti iš inž. A. 
J. Rumšos. M. Šimkaus, K. Kasa- 
kaičio, A. šantaro ir L. Vakse- 

ilio. Valdybos kandidatai — J. 
Mikūnas ir J. Zubrickas. Revi
zijos komisiją sudaro dr. VI. 
Šimaitis, A. Balčiūnas ir St. 
Juškevičius ir VI. Simanavi
čius.

Pirmasis žingsnis šiuo keliu bu
vo jau paremtas moksliniu 
skandavimo bei rimavimo meto 
du, pav. — Mažvydo katekizmo 
prakalba. Tadgi įsigali silabi
nis eiliavimas, kurio “gulbės 
giesmė” buvo Anykščių šilelis. 
Ilgai tai buvo gan įprasta ir pa 
stovu. Nauja revoliucija atėjo

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

Į L. B. apygardos suvažiavi
mą atstovais susirinkimo buvo 
pasiūlyti naujai išrinktųjų or
ganų nariai su jų kandidatais. 
Tuo būdu, L. B. Brighton Par
ko apylinkę apygardos suvažia
vime, įvykstančiame sausio 28 
d. Pakšto salėje, atstovaus 12 
minėtų valdybos ir revizijos ko 
misijos narių su kandidatais.

kinės literatūros egzamėtrą, 
nors ilgai ši naujovė nebuvo 
įvertinta. Po Donelaičio, naujon 
kryptin pakreipė pasiekusi Lię 
tuvą romantizmo srovė. Mairo
nio toninis eiliavimas sugriovė 
kelių šimtmečių tradicijas. Il
gainiui ateina didysis rašytinės 
poezijos lūžis — jos atjungimas 
nuo tautinės visuomeninės .veik 
los. Tačiau šis atjungimas pa
darė poeziją laisva ir savistove, 
gražindamas ją į normalią pa
dėtį. Tremtyje įvyko naujas po 
sūkis — būtent tai, kad poezi
ja ir filosofija pirmą kartą pa
sijunta kaip dvynės seserys. 

' Prisidėjo dar ir sąmoningas 
grįžimas į senuosius liet, kul
tūros klodus. Tačiau ratas nė
ra uždaras, ir kelias nebaigtas, 
su vis naujai kylančiomis gali
mybėmis.

Diskusijoms užsibaigus, D. 
Brazytė - Bindokaitė paskaitė 
novelę “Medžioklę”. Pastebėta, 
jog tai sveikintinas posūkis ki
ta kryptim, autorei anksčiau ri 

. bojantis daugiau feljetonu. Se- 
atsilankyti į tradicinį, kė nuoširdus dalyvių pasikeiti- 

vakarą, »mas mintimis su retu svečiu - 
inž. geologu Juozu Miklovu, 

Phi-Sigma-Phi” pa- k Prancūzijoje pabėgusiu iš So- 
Šeimininkai

X Operos Fondo Baliui sta
liukus užsisakyti dar galima 
šiuo tel.: LU 5-8307. Baliaus 
visas pelnas skiriamas komp. 
K. V. Banaičio operos “Jūratė 
ir Kastytis” išleidimo išlai-

Baranauskas. Balius įvyksta šį 
šeštad., sausio 27 d., 8 vai. vak. 
Western Ballroom salėje. (Pr.)

X Už kun. Aleksandro Baltu
čio, I-mojo Švč. P. Marijos Gimi
mo parapijos klebono, sielą bus 
atlaikytos Šv. Mišios penkta
dienį, sausio 26 d. 9 vai. ryte, 
Švč. P. Marijos Gimimo bažny
čioje, minint jo 18 metų mirties 
sukaktį. (Pr.)

X Lietuvių Studentų Sąjun
ga — Čikagos skyriaus valdy
ba maloniai kviečia visus stu
dentus
“FINIS SEMESTRU’ 
kuris įvyks š. m. sausio 26 d., 

, 8 vai. vak. 
! talpose 5 West Hubbard avė.. vietų ekskursijos.

(Hubbard yra 400 North). Šo- svečius gražiai priėmė, 
kiams gros orkestras. (Pr.)

J. A. VALSTYBĖSE
— Sibiro Lietuvaičių maldos 

televizijoje. JAV katalikų vyrų l 
Federacija, kurios centras yra! 
Washingtone, periodiškai ruo
šia radijo ir televizijos progra
mas.

Sekmadienį, sausio 28 d., 1 
vai. 30 min. NBC, tinklas 4, 
religinėje programoje “Ryto mal < 
da’’ bus panaudota pirmu kart 
ir Sibiro lietuvaičių maldos. Ši 
NBC programa perduodama į 
visą JAV teritoriją.

Lietuvaitę, Sibiro kalinę, vaiz 
duos Laryssa Lauret. Progra
mos tekstą paruošė Rev. Rover, 
O. P.

Lietuvių vardą ir kančias ši 
NBC - TV programa tikrai iš
ryškins amerikiečių visuomenė
je. (Kun. L. J.)

— Korp. Giedra Clevelande, 
Ohio ,minėdama įsikūrimo pir
muosius metus, atsiuntė 100 
dol. Giedros paskeltąja! roma
no premijai paremti. Tai stip
rus žingsnis į lietuviškos kultū
ros ugdymo barus. Korporaci
jai Clevelande vadovauja Au
dronė Alkaitytė. Jos veiklai tal
kininkauja ir dvi vyresniosios 
geidrininkės — Paulė Balčiūnie 
nė ir Stasė Laniauskienė. Jau
najai Giedros atžalai Clevelande 
ir toliau didėti darbais.

I

į žaus balso baritoną ir gerą dai- į 
navimo techniką, išpildydamas: ; 
“Kur tas šaltinėlis”, ariją iš 
“Komevilio varpų” ir iš opere
tės “Kartą pavasarį” ištrauką. 
Kažkodėl, klausytojams pra
šant, daugiau nieko nedavė.

Abiems solistams akompana
vo V. Rusteikis.

A. Valentinas, laimėjęs Drau 
go premiją už reportažą, pa
skaitė gabalą iš sporto gyveni
mo.

Programa buvo trumpa, bet 
įdomi ir įvairi. Atsilankę nebu
vo apvilti.

Šokiams grojo B. Pakšto or
kestras, paremiant 
kams Br. Jančiui ir 
kiui.

Kiek teko girdėti, 
Pakštas ir visas jo 
padarė didelių nuolaidų rengė
jams, atsižvelgdami į Bendruo
menės gražų tikslą. Svečias

ZARASIŠKIŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

lyvaus šioje demonstracijoje. 
Ypatingas atžymėjimas bus į- 
teiktas Moise Tshombe, Katan
gos prezidentui, kuris tuo metu 
lankysis JAV ir taip pat daly
vaus šioje demonstracijoje.

Pagrindines kalbas pasakys 
senatoriai Barry Goldwater ir 
John Tower.

Rengėjai* tikisi apie 20,000 
dalyvių. Lietuvių būtina parei
ga yra šiame parengime daly
vauti ir tuo paremti amerikie
čius, kurie kovoja už visų pa
vergtų kraštų, o tuo pačiu 
mūsų tėvynės išlaisvinimą 
komunizmo vergijos.

Bilietus galima užsakyti
anksto rašant ir prisiunčiant 
čekį Young Americans for 
Freedom Rally Committee, 
Suite 909, 79 Madison Avė.,
New York 16, N. Y. Tel. MU 
5-0190. Bilietų kainos 1, 2, 3, 4 
ir 5 dol.

4

ir 
iš

• v is

daininin- 
V. Rustei-1

— Antikomunistinė demonst
racija New Yorke. Kovo 7 d. 
trečiadienį, 8 vai. v. Madison 
Square Garde, 49-59 Sts. ir 8
Avė. New Yorke įvyks didžiulė i 
antikomunistinė demonstracija,! 
kurios tema yra: Pasaulio iš
laisvinimas nuo komunizmo, šią 
demonstraciją rengia sparčiai 
auganti kolegijos studentų or
ganizacija “Young Americans 
for Freedom”. Programos me- 

! tu bus įteikti atžymėjimai už 
nuopelnus kovoje prieš komu- j 
nizmą 12-kai asmenų, jų tarpe 
šen. Dodd, buvusiam JAV pre-> i 
zidentui Herbert Hoover, gen. 
Walker, aktoriui John Wayne. 
Visi čia suminėti asmeniškai dą

OKUP. LIETUVOJE
— Vilniaus radijas savo sau

sio 4 d. pasikalbėjime su St. 
Aleksandravičiene turizmo klau 
simais patyrė, kad 1961 m. iš 
Lietuvos į užsienio šalis buvo 
išvykusi 51 turistinė grupė, 
apie 1,500 turistų. Iš šių gru
pių 30 buvo organizuota pagal 
profesijas: medicinos darbuoto- 

■ jų, mokytojų ir kt. Šiais metais 
žadama į užsienius išleisti per 
2,000 turistų iš Lietuvos, ta- 

ičiau daugiausia tik į vad. “de
mokratinius” kraštus (sovietų 
satelitinius kraštus—E.) ir vėl 
turistus grupuojant profesijo- 

x ' mis. Žinoma, turistai sijojami 
ir jiems sunku tikėtis laisvai 
patekti į Vak. Europos kraš
tus.

— Vilniaus radijas sausio 6 
d. parnešė apie vykstančias Lie 
tuvos paukščių keliones į va
karus. Kauno zoologijos muzie
jaus darbuotojai jau gavę ne * 
vieną praiiešimą apie lietuviškų 
sparnuočių likimą. Nors Lietu
voje pernai buvo apžieduota 
apie 18,000 paukščių, tačiau 
pranešimų apie jų keliones gau 
ta vos 1%. Štai, pernai vasarą 
apžieduoti kai kurie paukščiai 
(musinukės) jo poros mėnesių 
atsidūrė Ispanijoje (Navaroje) 
ar Italijoje. Lietuviški kikilai 
dabar žiemuoja Vak. Vokietijo- 

|je, Austrijoje, Belgijoje, o pem 
pės ir kiti paukščiai pasiekia 
Ispaniją, Prancūziją, Portugali
ją, kregždės — atsiduria Š. 
Afrikoje. K kitų Lietuvos pauk 
ščių, turinčių teisę laisvai ke
liauti po Vak. Europą ir kitus 
kontinentus, dar minėtini gand- - 
rai — jie pasiekia tolumo re- " 
kordus ir pasiekia Afrikos pie
tus.
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Klubietės ir klubiečiai pradė
kime šių metų klubo veiklą pir
muoju susirinkimu, kuris įvyks i 
sekmadienį, sausio 28 d. 1 v. p. 
p., Hollywood svetainėje. Su
sirinkime bus raportas iš pra
eitų metų klubo veiklos ir įves
dinta nauja šiems metams val- 

idyba. Valdyba kiekvieni metai 
nubalsuojama ta pati, taigi ir 
šiemet didelės pakaitos nebus, 
išskyrus pasitraukusių užrašų:

i j
raštininką Praną Zalecką ir di- j 

I rektorių Kazį Davis, kurie besi- j
pagrioviais besiganančios darbuodami klubo naudai pa- , T” ’** į filmą

vargo. Minėtų pareigūnų vietas tetas (CTA) sausio 31d. pradės;P 5^

Tenka ypatingai paminėti po 
susirinkimo padarytą K. Ūkelio 
pranešimą ir įspūdžius iš eks
kursijos į Lietuvą. Kalbėtojas 
su didele meile nupasakojo mū 
sų pavergtųjų brolių gyvenimą 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir 
Druskininkuose. Miestų gyveni
mas palikęs kiek geresnį įspū
dį, tačiau kaimas sudaręs labai 
nykų vaizdą: griūvančios tro
bos, l _ 
karvutės, alksniais apžėlę dirba 
mos žemės lopai. Ekskursan
tui ypatingą įspūdį padaręs ny 
kūmas ir tyla, — nei dainos, 
nei šunies balso. Tektų manyti, 
kad pastarieji bus sulindę į 
kompartiją, bet ir ten neišdrį
sta loti. Reiktų taip pat iškelti 
faktą, kad ekskursantams nė

Komp. Juozas Žilevičius, Liet. 
Muzikologijos archyvo steigėjas, 
su komp. K. V. Banaičio operos 
rankraščiu “Jūratė ir Kastytis” 
rankose. (E.)

CHICAGOS ŽINIOS
STUDENTAMS PAPIGINI- 

MAS

Chicagos susisiekimo autori- :

gė teatro duris. Sumanus teat
ro vedėjas tuojau iškėlė iška- 

“Laužo duris besiverždami 
n

užima Mikas Šeduikis ir Petras pardavinėti studentų asmens 
Padvaiskas, taipgi energingi ir įrodymo korteles viešose, para- 
darbštūs nariai. pinėse ir privatinėse mokyklo-

Klubo susirinkimai praeityje se- Tomis kortelėmis studentai Taryba Chicagoj nusipirko 10,- 
galės papiginta 12 centų kaina j ooo egzempliorių popiežiaus Jo- 

ateityje susirinkimus centai už persėdimą) naudo- no XXIII-iojo enciklikos “Ma- 
i” — “Motina ir 

Mokytoja”. Enclikliką išdalins w 
žymiems Amerikos protestantų 
vadams.

NEKATALIKAI SKLEIDŽIA 
JONO XXin ENCIKLIKĄ
Tautinė Kristaus Bažnyčių

buvo lankomi gausiai. Svarbu,
kad ir : _ _
gausiai lankytume. Klubui pri- tis CTA patarnavimu nuo 6:30 ter et Magistrą' 
klauso ne vien tik zarasiečiai, ryt° iki 6 v. v. Kortelės kaina
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buvo parodyta nė vienas kolek- i ° ’r ® kitų Lietuvos vietų tau- ••
1 tiečiai.

Zarasiečiam itin svarbus ir
SUMANUS TEATRO 

VEDĖJAS
■ • ■ ■ - - nes Niekieno nevairuojamas

sausio mėnesį Zarasuose įvyk- tomobilis, atsileidus stabdžiams, 
ja grįžo į* Ameriką, nemačiusi davo Pagarsėjęs kermošius, į išsirito iš pastatymo' vietovės, 
Lietuvos. Suprantama, neigi ro kurį atvykdavo iš gana tolimų N- Dearborn st., nuriedėjo sker 

Į dys, — komunistiniu terminu ■ Lietuvos vietovių ir net iš Lat- j 331 gatvę ir įvažiavo 1 Cinesta- 
naudojantis, — tokią atgyveną rijos. Turintieji greitus žirgus 
— baudžiavą, kurią caras Alek- lenktyniaudavo ant Zarasų eže- 
sandras II buvo panaikinęs, o ro-

I “raudonųjų carų” vėl buvo įve- Nepamirškite visi dalyvauti 
sta susirinkime. J. T.

tyvinis ūkis, kuriais giriasi 
“raudonieji carai” ir jų pakali
kai sniečžai ir paleckiai. Visą atmintinas sausio mėnuo, 
Lietuvą apvažinėjusi ekskursi- !

-

Dalyvis.

Iš ekskursanto pasakojimų 
buvo susidarytas klaikus vaiz
das apie padėtį Lietuvoje, apie sausio 
netikrą rytojų ir klaikią neži-įtainėj.

NAŠLIŲ KLUBO VEIKLA

Klubo susirinkimas įvyko 
12 d. Vengeliausko sve- 

Susirinkimą atidarė

au- ARGI IEŠKOS PAUKŠČIŲ?
Chicagos Ornitologijos (paukš 

čių mėgėjų) draugija ruošia 
dvi iškylas į skirtingas prie eže 
ro vietoves sausio 28 d. rytą. 
Žada stebėti paukščius!!! Ir tai 
dar žiemos metu!
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pirm. Mary Neberiezienė. Val
dybos pranešimai priimti. Nau- IšNUOMUOJA KAILINIUKUS 
jų Metų sutiktuvės davė pelno Gražiosios ponios, norėdamos 
241.76 dol. Knygų patikrinimo pasipuošti ir neturėdamos savų 
pranešimą davė Antanas Kar- kailiniukų, dabar Chicagoje ga- 
dclis. Paaiškėjo, kad klubas ge- li išnuomuoti gražiausius įvai- 
rai gyvuoja, turi 242 narius, rių spalvų audininius ir kailiniu 

kus. Vienos nakties nuoma nuoIžde yra 3,900 dol.
Juozas Jusevičius $11 iki $30.
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