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BRAZILIJAI ŠIE METAI YRA LEMIAMI
Išrinktieji atstovai nulems tolimesnį Brazilijos likimą

JAVONIS, mūsų korės pondentas Brazilijoje

SAO PAULO, Brazilija. — 
Brazilijos vidaus, užsienio ir 
finansinę politiką išmušė iš vė
žių, pastatė netikrumo, net pa
vojaus padėtin pasitraukęs pra
ėjusio rugpiūčio mėn. 25 d. pre 
zidentas Janio Quadros. Pats 
prezidentas vėliau pamatė prie 
ko kraštą privedė. Nieko kito 
jam neliko kaip tik pasitraukti, i j 
Tačiau pasitraukimas buvo su
rištas su grįžimo viltimi.

*
Politinė situacija buvusi to

kia.
Prezidentas kongrese teturė

jo mažą mažumą. Daug jo pro
jektų parlamentas atmesdavo. 
Tai labai erzindavo Janio Quad- 
ros, linkusį diktatūriškai tvar
kytis. Jam ministeriai nebuvo 
daugiau kas kaip tik paprasti 
pasiuntiniai ir akli jo įsakymų 
vykdytojai. Nepajėgdamas vieš 
patauti parlamente, jis galvojo 
kaip juo atsikratyti. Teisėtu 
keliu nebuvo priežasties jo iš
vaikyti. Pradėjo, per savo ar
timus žmones teirautis, kokios 
yra nuotaikos kariuomenėje, 
žodžiu, rengėsi parlamentą lik- 
viduotl

Bet visi planai išėjo aikštėn. 
Guanabaros gubernatorius Car
los Lacerda praėjusio rugpiū
čio 24 d. Sao Paulo mieste per 
visas radijo ir televizijos sto
tis, apie ruošiamą Janio Quad- ■ 
ros prieš demokratiją atentatą 
pranešė visam kraštui. Be to, j 
Janio Quadros dar kompromi
tavo jo suteikti ordinai, nežinia 
už kokius nuopelnus, eilei ru
sų komunistų ir Fidel Castro 
dešinei rankai Che Guevarai. 
Šis sunkus kaltinimas tuč tuo
jau buvo praneštas kongreso Į

i pirmininkui Ranieri Mazzili, ku 
ris nieko nelaukdamas, net nak 
ties metu, sušaukė partijos ly
derių susirinkimą, kuriame bu
vo nutarta sekančią dieną, rug
pjūčio 25 d., šaukti parlamen- 
tan teisingumo ministerį teisin

kis. Teisingumo ministeris būt 
turėjęs sėsti kaltinamojo suo
lam Jis nevyko kongresan, bet 
prezidentas, pasitaręs su savo 
artimaisiais bendradarbiais, pa
rašė atsistatydinimo aktą, ku
rį įteikė parlamentui. Parlamen 
tas atsistatydinimą per kelias 
minutes priėmė. Gi prez. Janio 
Quadros iš sostinės Brasilia 
karišku lėktuvu išskrido į Sao 
Paulo miestą. Nusileido kariš
kame Cumbica aerodrome.

bus parlamento atstovų dalies 
senato, kai kurių gubernatorių 
ir kai kurių organizacijų atsto
vų rinkimai. Išrinktieji atstovai 
nulems tolimesnį Brazilijos li
kimą. Todėl nenuostabu, kad 
jau dabar vyksta didelė akcija 
kandidatų parinkime. Brazilijos 
episkopatas tikintiesiems yra da 
vęs atitinkamas direktyvas. Ka 
talikai atiduos balsus tik už 
aiškios ideologijos kandidatus.

I

Brig. gen. William B. Rosson, 
43 metų, armijos jauniausias ge
nerolas, paskirtas j raktinį postą 
armijos įstaigoje, kuri sudaro pla
nus kovoms prieš partizanus.

PAKISTANAS PRAŠO SUKVIESTI
SAUGUMO TARYBOS

Apsvarstyti Kašmiro ginčą

NEW YORKAS. — Pakista
nas užvakar paprašė sukviesti 
nepaprastą Jungtinių Tautų 
Saugumo tarybos posėdį ap
svarstyti situaciją Kašmire, ku 
ri “kasdien darosi pavojinges
nė”.

tų Saugumo tarybos posėdį. In
dija pasipriešino, nes girdi in
dai užsiėmę visuotiniais rinki
mas, kurie bus pradėti vasario 
19 dieną.

POSĖDI

Atsistatydinęs prezidentas be 
veik šimtu procentų buvo tik
ras, kad jis iškilmingai bus gra
žintas sostinėn. Tačiau tikėtos 
paramos nesulaukė nei iš Cum
bica karo aviacijos, nei iš vi
suomenės. Janio Quadros drau
gai tuo pat metu susirinkę Sao 
Paulyje pasitarti apie sukilimo 
galimybes. Bet nerado pritari- j 
mo. Janio Quadros dar tris die
nas pabuvęs pajūryje ir pama
tęs, kad nėra vilties grįžti į 
prezidentūrą, išplaukė į plačius 
pasaulio vandenis, po kuriuos 
ir šiandien dar tebeplaukioja.

*

Šiandien Janio Quadros poli
tiškai yra likviduotas, nors jo 
adeptai, ruošiantis jam Brazili
jon grįžti, stiprina propagandą. 
Visuomenė juo nusivylusi, nes 
ne tik pažadų neištesėjo, bet 
kraštui kritišku momentu pabė
go.

1962 metų spalio mėn. 7 d.

JAV kariu darbai Korėjoje
Amerikos kareiviai Pietų Korėjoje pagelbsti 

statyti mokyklas
į

Laisvosios Europos komiteto 
pirmininkas remia

Lipscomb rezoliucija

SEOUI AS, Korėja. — Jung
tinių Amerikos Valstybių karei 
viai Pietų Korėjoje pagelbėjo 
pastatyti daugiau kaip 2,000 
mokyklų, kurias lanko daugiau 
kaip 400,000 korėjiečių moki
nių. Šios mokyklos pastatytos 
per paskutinius septynerius me 
tus.

Pulk. Samuel S. Neill, 8- 
sios armijos štabo viršininko 
pagalbininkas bendruomenės 
reikalams, pareiškė, kad dar 
108 mokyklos yra statomos. 
Neill pridėjo, kad Jungtinių A- 
merikos Valstybių kareiviai taip 
gi parūpina medžiagų ir darbi
ninkų bažnyčioms, našlaičių na
mams, plentų pravedimui ir t-t

— Buvęs prezidentas Truma- 
nas pareiškė, kad kai kurių ka
riškių kalbos turinčios būti cen 
zūruojamos.

LOS ANGELES, Cal.—John 
Richardson. Jr., Laisvos Euro
pos komiteto pirmininkas (Free 
Europe Committee, Ine.) įsi- 

! jungė į Kuchel - Lipscomb Re
zoliucijai Remti komitetą. Ko
miteto vadovybei John Richard 
son rašo: “Su malonumu įsijun
giu į Kuchel - Lipscomb Rezo
liucijai Remti komitetą. Kaip 
jau jūs gerai žinote, aš pilnai 
remiu akciją Jungtinėse Tauto- organizacijos (OAS) užsienio 
se už pravedimą laisvų rinkimų Į reikalų ministerių konferencijo- 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijo- je dvi priešingas grupes suves- 
je; reikalauju sovietų visiško ti krūvon dėl Kubos išjungimo 

: pasitraukimo iš tų kraštų ir 
sugrąžinimą Pabaltijo politinių 
kalinių iš komunistų vergų sto
vyklų. Linkiu šiam komitetui 
geriausios sėkmės visuose dar
buose.”

John Richardson, Jr. yra pla
čiai žinomas amerikiečių poli
tinio ir visuomeninio gyvenimo 
darbuotojas. Jis ir jo šeima ski
ria nepaprastai daug dėmesio 
pavergtųjų kraštų reikalams ir 
politiniams pabėgėliams iš už 
geležinės uždangos. Be savo vai 
kūčių, jie augina įdukrą, ven- 
graitę, pabėgusią iš Vengrijos 

1956 metų sukilimo. Jo va

Areštuotas buvęs 
Pakistano premjeras

KARACHI. Pakistanas. — H. 
S. Suhrawardy, buvęs ministe
ris pirmininkas .areštuotas už
vakar savo rezidencijoje ir, pa- 

j gal Pakistano saugumo akto, 
įkalintas vienerieims metams. 
Tai pranešė jo sekretorius.

Adenaueris sveiksta
BONNA. — Vakarų Vokie

tijos kancleris Adenaueris, ku
rį gripas kankino 10 dienų, ga
lės grįžti į savo įstaigą šios 
savaitės gale. Tai vakar prane
šė vyriausybės spaudos įstai- 

Iga.

po

•į

1

dovaujamas komitetas išlaiko 
Lietuvos Laisvės Komitetą ir 
kitų kraštų panašius komitetus 
bei 
nes

Pavergtųjų Tautų Jungti- 
Tautas.

Rusk rūpesčiai
PUNTA DĖL ESTE, Uru

gvajus. — Valstybės sekreto
rius Rusk dirba dieną ir naktį, 
norėdamas Amerikos Valstybių

Prezidentas Miguel Ydigoras 
paskelbė 30 dienų nepaprastą sto- 

j vį Gvatemaloje, nužudžius gvate- 
maliečių slaptosios policijos vir

šininką Gonzalez. Gvatemalos vy- 
riausybės komunikatas kreipiasi į 
tautą nepagelbėti Castro komuniz-

__ f__ j _ . _ . mui, jei kiltų netvarka Gvatema- 
UarbO CiepartdlTlcntO )oje jr Vidurio Amerikoje. (UPI) 

v* ■ ““ ■'KALENDORIUS

Sausio 31 d.: šv. Jonas Bos- 
co, Skirmuntas.

Vasario 1 d.: šv. Ignotas, vys 
kūpąs; Gytis, Zylelė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
5 laipsniai virš nulio; rytoj — 
kris šaltis.

Saulė teka 7:04, leidžias 5:03.

pranešimas
WASHINGTONAS. — Darbo 

departamentas vakar pranešė 
visoms pramonės įmonėms, tu- 
rinčioms prekybinį reikalą su 

; vyriausybės įstaigomis, kad jos 
privalo duoti darbus visiems 
žmonėms, neskiriant nei rasės, 
nei mažumos grupių. Apie tai 
pramonės įmonės turės pateikti 

I pranešimus vyriausybei.

Ambasadorius Zafrulla Khan 
tūkstančio žodžių laiške, para
šytame Britanijos Sir Patrick 
Dean, tarybos pirmininkui, pap 
rašė vienuolikos valstybių at
stovų organą tuojau susidomė
ti dėl Pakistano keturiolikos me 
tų ginčą dėl Kašmiro.

Zafrulla spaudos konferenci
joje pareiškė, kad Dean davęs 
suprasti, jog jis posėdį Kašmi
ro klausimu “sušauksiąs dvie
jų ar trijų dienų laikotarpyje”. 
Dean nedavęs jokio pažado, bet 
tik pasakė, jog jis tuojau pasi
tarsiąs su kitais tarybos na
riais.

Pakistanas sausio 11 dieną 
prašė sukviesti Jungtinių Tau-

Prezidentas Kennedy 
sudaro naujų 

departamentu
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Kennedy vakar pasiuntė 
į kongresą įstatymo projektą 
sudaryti naują departamentą, 
kuris tvarkytų miestų gerini- 
nimo ir statybos reikalus. Jei 
kongresas per 60 dienų tylės, 
įstatymas automatiškai įsiga
lios po šio nustatyto termino.

Į šį postą numatytas negras 
Robert Weaver; jis bus pir- 

! masis negras, gavęs tokį ’aukš- 
j tą postą vyriausybėje.

I

t

Nepraėjo Maskvos 
pasiūlymas

JUNGTINES TAUTOS, N. Y. 
— Jungtinių Tautų Saugumo 
taryba 7 balsais (du prieš ir du 
susilaikė) nutarė dabar nešvara 
tyti Kongo klausimo. Vadinasi, 
Sovietų Sąjungos pasifilymas 
drumsti Konge vandenį nepa
sisekė.

Mollet slaptosios 
armijos klausimu

PARYŽIUS. — Buvęs Pran
cūzijos premjeras Mollet va
kar pareiškė, kad Paryžius ne
turėti) sudaryti jokių sutarčių 
su slaptosios armijos (OAS) 
pareigūnais. Ši slaptoji kariš
kių organizacija neturėtų virsti 
vyriausybės dalimi, — pasakė 
Mollet.

I
n

iš vakarų hemisferos.
— Amerikos Valstybių orga

nizacijos (OAS) užsienio rei
kalų ministeriai Punta dėl Este 
vasarvietėje, Urugvajuje, va
kar suradę bendrąją formulę 
išskirti Kubą iš vakarų pusru
tulio sistemos.

Lietuviškas šilkas 
Maskvoje

MASKVA. — Maskvoje vyks
ta Sovietų Sąjungos šilko ga
mintojų pasitarimas, kuriame 
nagrinėjami šilko pramonės vys 
tymo klausimai. Pasitarime 
taip pat organizuota šilkų audi
nių apžiūra. Apžiūron išsiųsti 
ir “Kauno audinių” bei Kauno 
pliušo-šilko kombinato naujau
si šilko audinių pavyzdžiai. Ap
žiūroje Lietuvos šilko audėjai 
demonstruoja 70 naujų pavyz
džių.

— Atidėtas astronauto skri
dimas į orbitą. Vakar iš Cape 
Canaveral, Fla., pranešta, kad 
astronauto lt. pulk. John Glenn 
skridimas į orbitą atidėtas 
dviem savaitėm, nes atsirado 
techninių kliūčių.

— Prezidentas Kennedy va
kar pasiuntė į kongresą pasiū
lymą, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės nupirktų 100 mi
lijonų dolerių vertės Jungtinių 
Tautų bonų.

Trumpai iš visur
— Brazilijos Guonabaros pro- 

vmcijos gubernatorius Carlos 
Lacerda perspėjo tautą, jog ji 
nueis į karinę diktatūrą ar ko
munizmą, jei nebus tuojau pa
keista vyriausybė.

— Oeilono vyriausybė arešta
vo septynis aukštus ceiloniečius 
ir dar tebeieško buvusį laivyno 
vadą Royce de Mel, kurie ban
dė nuversti kairiojo sparno vai 
džią, kuriai vadovauja minist. 
pirm. Sirimavo Bandaranaike. 
Tai vienintelė pasaulyje mote
ris, kuri yra ministerė pirminin 
kė.

— Amerika vakar Nevadoje 
išsprogdino vienuoliktąjį pože
minį atominį pabūklą.

— Baltųjų Rūmų spaudos 
sekretorius Piene Salinger se
kantį pavasarį lankysis Sovie
tų Sąjungoje kaip Chruščevo 
žento Adžubei svečias.

— Indonezijos vyriausybė e- 
santi pasirengusi laukti Jungti
nių Tautų pastangų pasekmių 
joms tarpininkaujant tarp indo 
nezų ir olandų dėl vakarų Nau
josios Gvinėjos ginčo. Indone
zijos vadai planuoja pasiimti 
olandų Naująją Gvinėją.

I

asmenu

Indonezės mergaitės, apsigink
lavusios kulkosvaidžiais, stovi ri
kiuotėje karinės demonstracijos 
Jakartoje metu. (UPI))

KEY WEST. — Diktatoriaus 
Fidel Castro budeliai vakar su
šaudė kontrarevoliucionierių 
Brauleo Amador Quesada, kata 
likų sąjūdžio vadą. Tai prane
šė Havanos radijas. ’

Havanos radijas pranešė, jog 
kubiečių revoliucinis teismas ra 
dęs, jog Quesada 1961 rugp. 26 
dieną nužudęs mokytoją Alcun- 
sa ir kaimietį Lantigua.

Pasak radijo pranešimo, Que- 
sada “prisipažinęs”, jog jis abu 
“pakoręs” Escambray kalnuose 
Oriental provincijoje.

Jau, pasak neoficialaus ap
skaičiavimo, diktatoriaus Fidel 
Castro budeliai prie sienos su
šaudė 670 asmenų nuo 1959 me 
tų sausio 1 dienos (tada Castro 
pasigrobė kubiečių valdžią).

TERORAS KONGO DŽIUNGLĖSE
Pasakoja europiečių išgelbėtojas

Policija sulaikė 
raudonųjų

CARACAS, Venecuela. — Po 
licija užvakar pranešė, jog ji 
areštavo 148 komunistus. Ap
siginklavę durtuvais ir vinimis, 
įtartinai slankiojo aplink jūrų 
kareivių (marinų) nacionalinės 
sargybos kareivines La Guiara 
vietovėje, Caracaso uoste.

LEOPOLDVILLE, Kongas. 
— Apie 300 džiunglių gyven
tojų mus apsupę šaukė nekont
roliuojamame įpykime, — paša 

: kojo užvakar britų majoras 
Diek Lawson, 35 m., kaip Ni
gerijos dalinių karininkas, tar
nauja Jungtinių Tautų kariuo
menėje Konge. Praeitą savaitę 
js pasiekė krauju aplaistytus 
krūmynus, kur buvo nužudyta 
22 katalikų misionieriai Jį ly
dėjo negras Nigerijos majo
ras ir 17 metų Kongo berniu
kas, mokąs vietos tarmes. Law- 
son išžvalgė takus dykumose,

kurios yra tarp Kongo armijos 
ir Katangos žandarmerijos, ieš 
kodamas, ar nėra kur baltųjų 
žmonių pavojuje. Jis pats išve
žė, išgelbėjo penkis katalikų 
bažnyčios darbuotojus, praneš
damas, kad dar pora tuzinų jų 
yra lygumose, kurios jau nebė
ra pavojaus zonoje.

— Šiaurės Katangoje dau
giau jau nebėra europiečių, — 
jis papasakojo spaudos konfe
rencijoje. — ten nėra nei tvar
kos, nei įstatymų. Tai tik kau
tynės nedisciplinuotų karių kaip 
iš Katangos provincijos, taip iš

Kongo pusės. O net ir karius 
gąsdina tos teroristų bandos, 
apsikaišiusios plunksnomis, 
kiekvieną sutiktą grasindamos 
ietimis ir lankais.

Maj. Lawson susekė, kad ka
taliku misionierių, jų auklėtinių 
akyse, sušaudė penki kariai: 
karininkas ir keturi eiliniai. Tik 
rumoje tik du vartojo šauna
muosius ginklus. Jie buvo girti 
ir rūkė narkotikų cigaretes. 
Taip Lawsonui paliudijo ma
čiusieji. Vėliau įvykęs žiaurus 
nužudytųjų su kapojimas buvo 

[pagoniškų bandų darbas.. Kele-

tas buvusių ten karininkų ban
dė žmones aptvarkyti, bet vel
tui. Po tų žudynių dar buvo nu
žudyta apie 100 afrikiečių. Nu
žudytas ir vienas belgų versli
ninkas, turėjęs apie 80 metų.

Išlaisvintas misionierius tėv. 
J. Darmont papasakojo,, kad 
daugelis Kongo kareivių yra 
krikščionys, jie giliai apgailes
tauja to, kas įvyko, ir buvo pa
siruošę žudikus išduoti Afrikos 
civiliai nepritarė žudymams ir 
jie pask’au, atėjo sveikinti išli
kusio misionieriaus, net verkė.

Kai apie tuos žudymus pas
kelbė radijas, tai turėjo didelės 
įtakos į Įdarius. Duotas griež
tas įsakymas, kad daugiau to
kių baisumų nepasikartotų, bet 
dar yra civilių teroristų. Kariai 
žudikai jau suimti ir perduoti 

I teisti.
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IŠKILMINGAS BUKLO ATIDARYMAS

Kalniškių”

buklą įrengė 
jo atidarymą 

Tačiau jūros

Angeles jūros skautai, tapus 
Lietuvai laisvai,Lietuvai laisvai, įplauktų į simintume gerbti 
Klaipėdos uostą su gražiomis esantį turtą 
jachtomis.

Toliau sveikinimo žodį teko 
tarti man. Paminėjau, kad mes i 
tam tikromis progomis renka
mės į skautiškas šventes, sto
vyklas ir iškylas. Visi, be abe
jo, džiaugiamės, matydami mū
sų jaunimą einantį kilnesniu 
keliu, negu supanti jį aplinka 
kartais gali nuvesti. Stengia
mės, kad mūsų malonus jauni- 

į mas išliktų lietuviškas ir doras. 
: Šiomis dienomis mūsų visuo-

ir perduoti raktą p. S.. Maka- 
revičiui. Skautės ir skautai 
ateikite ir naudokitės šiomis 
patalpomis, kada tik jums bus 
reikalinga.

Prie uždarytų durų priartėjo 
p. A. Dūdienė ir su didelėmis 
žirklėmis perkirpo kaspiną. Du
rys atidarytos ir malonūs sve
čiai pakviesti įeiti ir apžiūrėti 
tikrai jaukiai įrengtą buklą. Ša
lia jo yra skaučių buklas, kurs 
irgi gražiai įrengtas. Tai nauja 
stipri skautiška tvirtovė Liet. 
Taut. namuose, todėl dar kartą 
tenka nuoširdžiai padėkoti jų 
vadovybei už šį malonų žestą. 
Prašau sesių ir brolių, kad nau
dodamiesi patalpomis visad pri- 

1 ir saugoti 
Šeimininkams ir 

jums patiems bus daug malo
niau ir jaukiau.

Po keliolikos minučių 
traukos jūros skautės-tai, 
dovaujant valt. R. Dūdai, 
dainavo keletą jūreiviškų 
nų. Po to svečiai buvo pakvies
ti prie vaišėms parengtų stalų.

Skautiška padėka priklauso radarbiavo su JAv“vyriausybės 
ps. S. Makarevičiui, kuris nuo 
pat Los Angeles skautų vieneto 
įsteigimo 1951 m. nenuilštamai

Atsivertė vadovaujantis 
JAV komunistas

nių dabarties visuomenės rei- j 
kalų, kaip Šv. Petro sostas sa- i 
vo paskutinėje analizėje”. <

per- 
va-
Pa- 

dai-

Jonas Lautner, 20 metų 
vęs vienu iš vadovaujančių 
Valstybių pareigūnų, atsimetė i 
nuo ] 
čio mėn. tapo kataliku. Katali
kybės tiesas jam perteikė jė
zuitas kun. V. Hart. Lojolos 
seminarijoje Siirub Oak, N. J., 
jis priėmė pirmus sakramentus. 
Pereiti į katalikybę jam padėjo 
kun. R. Giunon, S. J., buvęs 
Fordhamo universiteto rekto
rius, 1961 in. vasarą pasiūlęs 
jam minėtoje seminarijoje atlik 
tl rekolekcijas.

Lautneris buvo kompartijos 
saugumo pareigūnas. Jam bu
vo pavesta New Yorko valsty
bėje sudaryt; slaptą komunis- j 
tų tinklą. 1150 m. jis buvo ko- . 
munistų įtartas esąs FBI agen
tas ir kankinamas Cievelande. 
Tuoj po to jis ir apleido par
tiją Išėjęs iš partijos, jis bend_

« P. ŠILEIKIS, 0. P. 
partijos ir 19«1 m. lapkri- Į V n-

- ............... — . .. T dažai. Spec. pagalba kojoms
(Arch Supports) ir t.t 

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63 r d St., Chicago 29, III.
Tel. PRospect 6-5084 

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal suaitarimą. 

! »S1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

(
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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.
ŠiiiiHiHmHiuuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuuiiiiiuHiiuiiuiiiimmiuuiHiuuiiuiiuuE

$7.00 
$6.00

$4.00
$3.50

$1.75 
$1.50

• 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.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
°858 VVest 63rd St 

kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.Vai.- 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. IVAlbrook 5-5O76

1 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- 

I tad. tik 10-12.

1952 m. prie skautų “Žalgi-’’ 
rio” vietininkijos įsisteigė jū
ros skautų būrelis. Jį suorga
nizavo ir jam iki šiol sėkmingai 
vadovauja ps. S. Makarevičius.

1961 m. buvo nupirkti Lietu
vių Tautiniai namai. Jų vado
vybė maloniai sutiko du kam
barius paskirti skautėms ir 
skautams. Nors jie jau turėjo 
du kambarius Lietuvių Centro 
namuose, tačiau nuo geros pro- 
gps nebuvo atsisakyta, bet nuo
širdžiai padėkota ir sutikta 
šiuo gražiu pasiūlymu pasinau
doti. Skaučių ir skautų vienetų 
vadovybė sutarė, kad Liet. 
Taut. namuose vieną kambarį 
paima skaučių „Palangos” tun
tas, o antrąjį jūros skautės ir 
skautai. Liet. Centro namuose 
pasiliko skautų 
tuntas.

Skautės savo 
kiek anksčiau ir 
įvykdė tyliai,
skautai tatai atliko su tam mo
mentui pritaikytomis ceremoni
jomis.

1962 m. sausio mėn. 6 d. 7
vai. vakare, dalyvaujant dido
kam būriui tėvų ir svečių, jū
ros skautės ir skautai, visi uni
formuoti, išsirikiavo jaukioje 
salėje iškilmingai sueigai. Trys 
valtys: Budžių, Jūros skautų 
„Nidos” ir Jūros skaučių „Ne
ringos”. Įdomūs ir drausmingi 
raportai. Tai nuopelnas valt. R. 
Dūdos, kuris karinę tarnybą at
liko JAV laivyne. Sekė įsaky
mai. Įsteigta atskira jūros 
skaučių valtis 
skautes. . ———————— -----------
L Mažeikaitė. Į jūros skautus 
priimti 5 kandidatai. „Nidos” 
valt. E. Kairiui tuntininkas ps. 
R. Dabšys įteikė pažangumo 
žymenį, sakydamas, kad šiuo 
žymeniu apdovanojami geri, 
drausmingi ir pažangūs skau
tai. Kvietė ir toliau būti geruo
ju pavyzdžiu kitiems. Jūros 
skautai rėmėjų ženklelius įtei
kė Liet. Taut. namų pirminin
kai p. V. Aleksandriūnui, tunti- 
TwnkMi ps. R. Dabšiui, Liet. 
Taut. s-gos pirmininkui ps. A. 
Mažeikai ir skautų židinio buv. 
seniūnui p. Stančikui.

Po to sveikinimo žodį tarti 
buvo pakviestas dr. J. Jurkū
nas. Jis pažymėjo, kad jam yra 
maloni proga pasveikinti Los 
Angeles jūros skautus tų pir
mųjų Lietuvos jūros skautų 
vardu. Jam pačiam yra tekę 
būti iniciatorių eilėse kai 1933 
m. Klaipėdoje buvo įsteigtas 
pirmasis jūros skautų vienetas. 
Jis smarkiai augo ir stiprėjo, 
tačiau bolševikų okupacija vis
ką išardė ir skautų organizaci
ją uždarė. Palinkėjo, kad Los lonu tatai konkrečiai įvykdyti

Los Angeles jūrų skautai (iš kairės į dešinę): ps. R- Dabšys, 
s. V. Pažiūra, ps. S. Makarevičius ir valt. R. Dūda. Toliau — jū
ros skautės ir “Neringos” valtininke I. Mažeikaitė.

dirba skautiškam 
mėtis adjutantas, 
ninkas, o dabar 
skautų skyriaus įgaliotinis Ra
miojo Vandenyno Rajone.

s. V. Pažiūra

%

žmonėmis, talkino teisingumo
i departamentui, atskleidžiančiam 
komunistų sąmokslus. Jis taip- JteiHepia 
CK--------i J — -- ---- -■ -z •
komunizmo
propagandą.

Paskaitas
draugija, ši

i važinėja su paskaitomis apie ; 
veikimo būdus ir

Rez. HE 6-1670
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne-

, skambinti MI 3-0001,

organizuoja Oriel 
draugija prieš 10

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

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

Dr. S. B IEŽIS
CHIRURGAS

metų ’ daug pr Sldėjo, kad nuo Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 

komunistų atkrito Hede Mas- * penkL vakarais
sing, k.-ri Lr.vo tarptautinis ko
munistų kū.j<’.’s, o vėliau bu
vo viena iš pagrindinių liudinin
kų, kada i'ig-i Hiss buvo nu
teistas dėl kreivos priesaikos.

DŽIAUGIASI POPIEŽIAUS 
SOCIALINĖM IDĖJOM

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

9ešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir Kitu laiku pagal sutarti. 

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

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTU!

(Lietuvis gjaytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 1 

P- P-. 6:30-8:80 ! 
—4 vai., trečiad.
—-------------------------X.

<51. ofiso ir bato OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th St, Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 y ai. 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.: Kasdien popiet nuo 12—8 
vak.. pirm., antr., ketvir. 6—9 

Trečiadieniais tik susitarus

Vai.: 
penktad. nuo 1—4 
vai. vak. šeštad. 1
uždaryta.

vai, 
vai.

DR. C. K. BOBELIS

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

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

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730
Dr. W. Ross Dr. L Sei b utis

Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 
chirurgija

Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
III- tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi- 
gan Avė.. Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą.

I

menę pasiekė džiugi žinia, kad 
dvi skautiškos poros susižieda
vo, t. y. ryžtasi sukurti skau
tiškas lietuviškas šeimas. Reik

Neringa” 6 tikėtis, kad ir kitas jaunimas 
Valtininke skiriama Paseks pavyzdžiu, nes to rei

kalauja kenčianti ir žūstanti 
tauta, to nori ir trokšta jų tė
vai. Lietuviška dvasia testipri
na jūsų, mielos sesės ir broliai, 
pasiryžimą eiti lietuvišku ke
liu. Lietuviškos dainos teskam
ba virš jūros bangų, o jums vi
sad gero vėjo.

Buvo perskaitytas skaučių džiaugsmingai sutiko žinią apie 
Bostono jūrų skautams atski
ros jūrų skautų vietininkijos 
teisių 
joje.

Šia
name
skautus ir vadovus ir linkime 
visiems sėkmės, ištvermės, pa-

„Palangos” tuntininkės vyr. 
skilt. D. Gustaitės sveikinimas 
sesėms ir broliams jūrinin
kams.

Po šios iškilmingosios suei
gos dalies, jūros skautės-tai 
persirikiavo prie savo buklo. 
Ps. S. Makarevičius pakvietė 
ateiti prie užrištų raudonu kas
pinu durų p. A. Dūdienę ir p. 
V. Aleksandriūną. V. Aleksand- 
riūnas savo kalboje pasveikino 
Los Angeles skautes-tus jų gra
žioje veikloje ir pažymėjo, kad 
dar nesant tų namų, vienas iš 
Liet. Taut. namų įstatų punk
tų, kurį perskaitė, nusakė, kad 
namai tarnaus ir lietuviškojo 
jaunimo visuomeninei veiklai 
plėsti. Taigi dabar jam yra ma-

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.

labui, 
vėliau
LSB

Ilga- 
vieti- 
jūros

SVEIKINAME BOSTONO 
JŪRŲ SKAUTUS.

Čikagos jūrų skautijos — jū
rų skaučių Juodkrantės tunto, 
akademinės jūrų sk. korp. Gin
taro ir jūrų skautų Baltijos jū
ros tunto vadovybės ir skautai

pripažinimą L. S. Broli-

proga nuoširdžiai sveiki- 
brolius bostoniškius jūrų

i

Urugvajaus prezidentas Ed- ^nKStb ir šlapumo taką chirurgija 
vare aš Viktoras Haedo savo Tel’ 6-1 <95 arba 695-0533 Elgin 
Naujų Metų kalboje pareiškė, i 
kad popiežiaus Jono XXIII en- 
ciklisa “Mater et Magistrą” bus - 
vadovaujančios gairės Uragva- 
jaus socialinėms problemoms 
spręsti. Prezidentas kalbėjo: 
“Tur būt, niekas mūsų laikais 
taip gerai nesuprato pagrindi- 
______________________ i

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. H1 5-3225
suyžimo ir gero vėjo jūrinio DR> jr M BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 VVest 51st Street 

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

skautavimo kelyje.
s. A. Gasnerienė,

,.Juodkrantės” tunto tunkininkė
j. ps. L. Slėnys, 

jūrų sk. akad. korp. „Gintaras” 
pirmininkas

j. ps. A. Butkevičius, 
„Baltijos jūros” tunto 

tuntininkas
KRONIKA

Ps. dr. S. Budrys yra išrink
tas Centrai Community Hospi- 
tal gydytojų štabo prezidentu.

v. s. dr. M. Budrienė su duk
ra Gražina išvyko į Floridą.

GRANTWORKS
alyva, anglys

Sąžiningas patarnavimas. 
Geriausios rūšies Anglys ir 

Alyva.

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

Adomas Bemadišius

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.
Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre.

Current Dividend up to 4]/į%

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

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

Valandos pagal susitarimą

>*L ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324
DR, PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6,’ t-sč., š.ešt. pagal sutarti, 
sekm. uždarj ta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
ketv. ir penktad. 
—1. p. p. Ir nuo 

8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

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

Res. tel. VVAlbrook 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Pirmad., antrad., I 
nuo 11 vai. iki 1 vai. 
6 v.
11

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—8 p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

0R. E. STANAT-STANAITfS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd. 

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

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

i
Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. VVAlbrook 54099 

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

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

m.

DR. J. G. BYLA * BYLAITIS
Nervę-smegenų chirurgija, ligos 

2737 WEST 71st STREET 
Vuandos tik susitarus 
Tel GRovehiU 6-3409

CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street 

pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. pį Vai.:
; intrad. ir penktad. 5-8 v. v.

BR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

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

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
šeštad.: 9 7. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

I r

LIGOS

5-2670 

Jei ne-
S-0001.

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
6132 S. Kedzie Avė. WA
Valandos paga.1 susitarimą, 
atsiliepia, skambinti MI

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. R. GAiŽIOMAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

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

Vai.: kasdien 1—8 ir 6—s vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p. 
i*—

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU EB SMEGENŲ LIGOS 

5430 S y. ‘
PAGAL SUSITARIMĄ

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

Kedzie Avenue

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195
DR. V. P. TU M ĄSOMIS

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priima ligonis pagal susitarimą* 
D61 valandos skambinkit tel.: HE 
4.2123 nuo 1 Iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehiU 6-2833
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERĮ 
LIGOS 

-alandos: nuo 1-4 Ir 6-2 vaL vak. 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. pop*»* 

Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiką ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. rak., 
Šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 6-2017 
r.Imnili. nrllms narni iiudtArlmu

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

(JOKŠA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2656 West 63 Street 

Pirmad. ir ketv. nuo 2:80 
antr. ir penkt. nuo 5 iki

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO JACHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. UL 

Telef. offtso: PUlIman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946

PriSm. irai.: kasdien 6-9 v. ▼., Nešt
1-4 v. p. p., trač.adienl — uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. ir teka, 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

4>

Vai.:
4:J0
5eit. nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku

Iki 
8; 

tik

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street

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

Tel. ofisą RE 7-8618, VI 2-1484
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

TeL Ofiso PR 6-7800. Namą 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — Vidaus Ligos
5159 So. Damen Avenne
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Derybos Su Sovietais —

TUŠČIOS PASTANGOS

Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybė, nutraukusi de
rybas su Sovietų Rusija sie
kiant sulaikyti atominių pabūk 
lų bandymą, nieko neįrodė. To 
kių derybų iš viso neturėjo į- 
vykti. Mūsų užsieninės politi
kos vadovai gali būti nėra to
kie jau naivūs, kad ligšiol dar 
nežinotų, jog bet kokie pasita
rimai su Sovietais yra bergž
džias dalykas. Tai yra aiškus 
laiko, energijos ir lėšų eikvoji
mas. Taip buvo seniau, taip į- 
vyko ir pastarose derybose Ge 
navoje. Nė vieno tarptautinio 
susitarimo Kremlius nėra lai
kęsis. Pagaliau, kad būtų ir 
susitarta ir sutartis pasirašy
ta, ar bet kuris iš rimtų poli
tikų ar diplomatų galėjo lauk
ti ko gero? Ar kas galėjo gal
voti, kad Sovietai laikysis su
tarties Aišku, kad ne.

Genevos derybos tęsėsi per 
keletą metų. Susitarimą delsė 
Maskvos delegacija. Supran
tama kodėl. Šias, kaip ir ki
tas tarptautines derybas bei 
konferencijas Sovietai panau
dojo savo ./propagandai. Dery
bas visokiais būdais trukdė, 
tačiau pasauliui skelbė, kad 
Maskva siekia pasaulio taikos, 
siekia nusiginklavimo. Girdi, 
ne jie, bet Vakarų demokrati
jos taikdsl idarbus trukdo. Ge- 
nevoje priėjo ir prie to, kad 
Jungtinių Valstybių delegaci
ja jau buvo palinkusi ir stam
bią nuolaidą Sovietams pada
ryti — priimti jų pačių pasiū
lymą, tačiau Sovietai ir tą sa- 
yo pasiūlymą atmetė. Čia jau 
buvo perdaug. JAV delegaci
jos kantrybė išsisėmė ir dery
bos ouvg visai nutrauktos. Jas 
jau seniai reikėjo nutraukti 
arba, dar geriau, visai jų ne
pradėti.

Pažymėtina, kad dėl šių nu
trauktų derybų labai gerai ir 
teisingai pasako Chicago Ame 
riean. Šis dienraštis ne be pa
grindo pareiškia, kad iš šių 
derybų ryšku, jog Sovietų nu
sistatymas nė kiek nėra pasi
keitęs. -Delsimas, trukdymas 
— tai jų žaidimas. “Mes sugai
šom labai daug laiko ir daug 
energijos išeikvojom, kad įro
dytų tai, apie ką visvien nie
kas neabejojo” — pastebi A- 
meriean. Vadinas, žinojom, 
kad iš “šių šiaudų nebus grū
dų”, tačiau visvien ėjome į de 
rybas. < -

¥

Ta pačia proga verta pakom 
plimentuoti prezidento brolį, 
gene r aJ iii j valstybės reikalų gy 
nėją, Robert F. Kennedy, ku
ris, bešfrfiošdamas aplankyti 
visą eilę, pasaulio kraštų į sa
vo maršrutą neįtraukė Sovie
tų Rusijos lankymą, nors ir 
pakvietimas iš Maskvos jam 
buvo jau atsiųstas. Matot, kiek 
viena JAV aukštesnio vyriau
sybės atstovo kelionė Sovietų

Rusijon kažkaip yra surišama 
su propozicijomis viršūnėms 
susitikti. Kai anais metais ten 
lankėsi viceprezidentas Nixo- 
nas, buvo “iškeptas” planas 
Chruščevui susitikti su prez. 
Eisenhoweriu ir kitais pirmū
nais. Kaip žinome, susitiko, bet 
tasai susitikimas baigėsi prez. 
Eisenhowerio ir pačios Ame
rikos įžeidimu. Nuvažiavus 
Robertui Kennedžiui į Rusiją, 
vėl kas tai panašaus galėtų 
būti pasiūlyta.

Robert Kennedy Sovietų Są
jungą aplankė 1955 m. Grįžęs 
iš ten, jis taip kalbėjo apie 
sovietinę Rusiją:

“Man to pakako... Mes turi
me reikalą su vyriausybe, ku
riai Dievas, šeima ar paskiras 
asmuo nieko nereiškia, ir ku
rios praktika praeityje buvo 
— daryti pažadėjimus ir su
tartis, kad jos tarnautų jų 
naudai, ir jas sulaužyti tada, 
kada joms tai bus reikalinga. 
Būtų tikrai savižudybė... šyps 
nių pagrindu stiprinti Rusiją 
ir silpninti save.”

Vienu žodžiu, prezidento bro 
lis Robertas turėjo gerą pro
gą įsitikinti, kad tuščiausios 
pastangos yra tartis ir derėtis 
su komunistais.

*
Vėliausieji patyrimai nusi

ginklavimo konferencijoje Ge- 
nevoj, prezidento brolio įsiti
kinimas ir nusistatymas turėt 
tų paveikti tolimesnes Wash- 
ingtono pastangas ieškoti su
sitarimų su Kremlium kelių.

Jau kelinta savaitė kai Jung 
tinių Valstybių ambasadorius 
Maskvoje, Llewellyn Thomp- 
son, veda pasitarimus su So
vietų užsienio reikalų komisa
ru Gromyko Berlyno proble
mos klausimu. Nėra abejonės, 
kad ir tie pasitarimai yra tik 
laiko eikvojimas. Dar blogiau. 
Pasirodo, kad p. Thompsonas 
savo pasikalbėjimais su komu
nistų šulais, susilaukė kritikos 
Vakarų Vokietijoje. Reikalas 
yra toks: Thompsonas, siek
damas savo pasitarimams pa
sisekimo, įtikinėja kai kurias 
diplomatines sferas, kad Chru 
ščevas, kaip Rusijos premje
ras, yra palankiausias Vaka
rams. Todėl jam reikia teikti 
paramą ugdant “taikingos ko
egzistencijos” politiką, prieš 
kurią kovoja komunistinė Ki
nija. Vakarų Vokietijos poli
tikai ir diplomatai šitą Thomp 
šono įtikinėjimą laiko labai pa 
vojingu žaidimu.

Šitokiais žaidimais nei pats 
Washingtonas nei jo diploma
tai neturėtų užsiiminėti. Ir iš 
viso nėra jokios prasmės ir 
reikalo leistis į bet kokius pa
sitarimus ir derybas su sutar
čių laužytojais, tautų paver
gėjais ir žmonių kankintojais 
komunistais, ar jie bus sovie
tiniai, ar kiniški, ar jų sateli
tai.

Spaudoje ir gyvenime

ra- 

kad

DIDŽIOJO MECENATO KELIAS 
au

Iliustracijomis puošniame ir in Grįžęs Amerikon, depresiją 

formacijorpis gausiame naujausia- dau jau tiek įsisiūbavusią,

me Born. Brazdžionio redaguoja- likvidavosi spaustuvės, kino teat- 

rnų “Lietuvių Dienų” numeryje rai, garažai ir t. t. Perskaitęs laik 

duodamas ilgas interview su di rašty, kad Bostone likviduojasi di

džiuoju <nūėų mecenatu prel. Pr. dėlė spaustuvė, nuvykau į varžy- 

Juru. Paklaustas, kaip jis ryžosi tinęs. Nedaug pirkėjų tebuvo, tai 

pasukti į taip svarbų kultūrinės 

talkos kelią, prel. Juras davė to

kį paaiškinimą, kas jį sudomino 

geros spaudos rėmimu:

"Šį pasiryžimą parsivežiau iš 

Lietuvoj.* Lankydamasis Šiauliuo

se, daug KŪr rasdavau vietinį laik

raštį. Menkas jo turinys, pasenu

sios žinios, bet labiausiai man į 

akis krito fotografijos moterų, 

kurios ieškojo vyrų, pasakojosi 

apie savo turtą, mokslą, būdą, 

dėstė pageidavimus, koks turėtų 

būti jos'"gyvenimo draugas”. Ma- 

n<- toks moterystės suprofanavi- 

mas skaudžiai užgavo. Tat ir pra 

dėjau 

gerų, 

ryžau 

nors 

ta mano pagalba turės būti vykdo

ma.

rai, garažai ir t. t. Perskaitęs lai k

galvoti, kad reiktų daugiau 

katalikiškų laikraščių. Pali

pa dėti Lietuvos katalikams, 

aiškiai dar nemačiau, kaip

Bendra ištvermė laiduoja laisvę
Vasario Šešioliktosios sukakčiai

Minime Nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atstatymo su
kaktį ypatingose sąlygose. So
vietinio kolonializmo ir komu
nistinės diktatūros vykdytojai 
deda visas pastangas, kad kuo 
daugiausiai išnaudojus lietuvių 
tautą ir jos gėrybes, bet taip 
pat tie patys mūsų Tautos pa
vergėjai klastingai perša savo 
tariamą broliškumą ir draugiš
kumą. Kremliaus valdovai, ži
nodami tačiau, kad lietuvių tau 
tos laisvės troškimo nepanai
kins jėga ir, kad pasitikėjimo 
nei draugiškumo neįgys prie
varta, paskelbė viliojančią ge
rovės programą, žadėdami pra
lenkti net pažangiausias pasau
lio tautas. Tuo tarpu betgi nie
kas Lietuvoje nepagerėjo. Prie 
šingai, sąžinės laisvė dar labiau 
suvaržyta, kunigai suimami ir 
baudžiami vien už tai, kad rin
ko aukas bažnyčioms statyti, 
o vienintelė kunigų seminarija 
pasmerkta likvidacijai, uždrau- 
džiant jai priimti naujus stu
dentus. Mūsų žmonės tebėra be kytis kaip tinkama savoje 
teisiai ir nustumti į vargą bei priklausomoje valstybėje, 
į nuolatinę grėsmę netekti dar
bo, o taip pat ir teisės pasilikti Lietuviai yra apsisprendę 
krašte. Žemės ūkio krizei besi- ■ 
plečiant, kolūkiečiai ypatingai i Nepriklausomybės reikalu
pergyvena baimę netekti žemės tuvių tauta jau seniai yra apsi- 
skivpe’ių ir gyvulių, kurie bu- sprendusi, tik Sovietai neleidžia 
ve jų pagrindiniu maisto ir iš- jai tąja teise pasinaudoti. Šiuo 
gyvenimo šaltiniu. Ne vienas jų metu, kada laisvo apsisprendi- 
jau buvo priverstas išvykti iš mo teisė yra pripažinta visoms 
Lietuvos kitur duonos kąsnio tautoms ir kada laisvės judėji- 
iešketi. I mas vra pasiekęs net nuošaliau

traukus daugiau maskolių, kaip 
tariamai būtinai reikalingų spe
cialistų, kurių neva nesą kraš
te. Iš tikrųjų tačiau su atga
bentaisiais rusais yra siekiama 
sustiprinti rusiškas elementas 
Lietuvoje ir išplėsti rusų kal
bos, kaip pagrindinės, vartoji
mas viešaje gyvenime. Kur at
siranda bent vienas rusas, visi 
turi kalbėti rusiškai, o tų atė
jūnų vis daugėja. Šios nutauti
nimo pastangos parodo sovieti
nio kolonializmo tikruosius im
perialistinius tikslus, kuriems 
pasipriešino net kai kurie pa
čių komunistų valdomi kraštai.

Broliai ir Sesės laisvėje! Ru
sifikacija yra naujas mūsų tau 
tai pavojus. Pasinaudodami Ne 
priklausomybės šventės proga, 
panaujinkime savo ryžtą drą
siau ir plačiau atskleisti pasau
liai sovietinį kolonializmą ir 
Maskvos ekspansijos tikslus. Su 
glaudinkime gretas vieningai ko 
vai už tautos teises, laisvę ir 
jos ateitį, kad ji vėl galėtų tvar 

ne-

lie

Iltisinimas pavergtoje Lietuvoje

Į išstumtųjų vietą yra atga
benta nemaža rusų specialiems 
įusif i Racijos uždaviniams vyk
dyti. Net prekybos ir pramonės 
įmonės, kurių steigimą Mask
va išgarsino, kaip nepaprastą 
komumstinio režimo laimėjimą, 
buvo panaudotos tam, kad pri-

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. sausio mėn. 31 d. S

Ūkiniai klausimai laukia
mo pašalinimo. Vakarų ir mūsų 
visų gerovė, saugumas ir atei
tis paieis nuo to, kaip greit 
ir kiek jie ir mes padėsime Lie
tuvai ir visoms sovietų paverg
toms tautoms atgauti laisvę.

Broliai ii-Sesės Pavergtajame 
Krašte! Nenuleiskite rankų, ne
paisydami kaip Kremliaus tar
nai bešėltų. Tamsiausia būna 
prieš aušrą. Toji tamsa betgi 
yra laikina. Dienos šviesa vis 
vien išauš. Istorija dar nežino 
priespaudos, kuri būtų amžius 
tvėrusi. Ateis galas ir Maskvos 
pastangoms jus rusinti, išnau
doti ir laikyti pavergtus, nužmo 
gintus ir pažemintus. Netikėki
te sovietinių agentų apgaulin
giems gerovės ir draugiškumo 
pažadams. Tai sena jų klasta. 
Jei jūsų pavergėjai siūlo jums 
šviesesnių dienų ir draugiškes
nių santykių, teišsinešdina iš 
Kur atvykę ir tenekliudo jums 
laisvai šeimininkauti savajame 
krašte, kurti savas tautines ver 

I tybes ir institucijas ir siekti 
geresnių dienų. Draugiškumas 
ir gerovė yra galimi tik laisvė
je. Jūs ir mes laisvės siekiamA 
ir ja tikime. Tas mūsų tikėji
mas yra visuotinis, nesugriau
namas ir nepakeičiamas. Šiuo 
tvirtu tikėjimu, ryžtu ir ištver
me laimėsime Tautai ateitį ir 
laisvės rytojų.

S imo

Kanada jaudinasi dėl Europos bendrosios rinkos

GEDIMINAS GALVA

JAV ūkinis pajėgumas yra 
milžiniškas, bet pastaruoju me
tu ūkinės mašinos ratai ėmė 
suktis braškėdami. 1958—60 
m. mokomojo balanso nedatek- 
lius svyravo tarp 3.5 ir 4 bil. 
dol. Kitais žodžiais tarus, JAV 
įsipareigojimas užsieniui buvo 
didesnis, kaip užsienio įsiparei
gojimai JAV. 1960 m. pabaigo
je buvo paskelbtos nepaprastos 
priemonės lopyti JAV mokėji
mų balansą — mažinti mokėji
mus užsieniui ir skatinti paja
mas, t. y. išvežimą. 1961 m. 
mokėjimų balansas dar nesu- 
vestas, bet pirmųjų trijų 
virčių nedateklius siekia 
bil. dol. Prileiskime, kad 
ėjusių metų nedateklius 
riausiu atveju sieks 2 bil.

1959 m. amerikiečiai pavir
šutiniškai samprotavo — mūsų 
užsienio prekyba nereikšminga, 
nes krašto ūkinis pajėgumas 
padengs esančius pareikalavi
mus. Optimistinė prielaida bu
vo gyvenimo pažeista. J. Ken
nedy priešrinkiminiu metu pa
žadėjo dėti pastangų išlaikyti 
ūkinę pusiausvyrą ir dolerio 
lygi-

I
Ar JAV gali sukurti ūkinę 

pusiausvyrą?

mojęs sukurti vakariečių ūkinę 
sąjungą atsverti Sovietų spau
dimą. Ar jam pavyks, kai kon
grese kiekvienas senatorius ir 
ats.cvas stos ginti atstovauja- 
rivs srities pramonės reikalus?

Anglijos bendruomenės narių 
nuegastavimai

ket-
3.1 

pra- 
ge- 
dol.

: mas yra pasiekęs net nuošaliau 
sius žemynų pakraščius, juo la
biau reikalaukime Jungtinėse 
Tautose, vyriausybių kabinetuo 
se, tarptautiniuose suvažiavi
muose ir susirinkimuose, per 

I spaudą ir per radio Lietuvai 
laisvės ir sovietinio kolonializ-

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠ-

Anglijos bendruomenės pats 
pajėgiausias narys Kanada jau 
nūnai reišk.a susirūpinimą dėl 
derybų su Europos bendrosios 
rinkes kraštais. Kanados finan
sų ministeris Donaldas M. Pie
ningas padarė pareiškimus 
Prancūzijos oficiozui Le Mon- 
de (gruodžio 27 d.): “Kanada 
ir kiti Anglijos bendruomenės 
nariai turės skaudžiai pajusti 
netekę ypatingų pirmenybių 
Angiijcs rinkoje. Nuo Anglijos 
■Lusitarano pareis galimybės iš
vežti prekes į Europos bendro
sios rinkos kraštus. Pasitarimų 
išdavos rodo, kad Europos 6 
kiaštai nėra linkę daryti dides
nių nuolaidų Anglijos bendruo
menės nariams. Jei mes, nete
kę Anglijos rinkos, negalėsime 
sulaukti atpildo bendroje rin
koje, pvz. parduoti kviečius, 
turėsime kitur ieškoti išeities”.

LAISVINIMO KOMITETAS

Dr. Antanas Trimakas, pirm.

Juozas Audėnas, vicepirm.

Jonas Stiklorius, sekretorius.

neturėjome. Paruošiau dvi: “Ra

mybės Šaltinį” ir “Didįjį šaltinį”.

Nors tebuvau pasiryžęs leisti 

teologinius - filosofinius veikalus, 

bet neišlaikiau šio pasiryžimo ir 

nukrypau į poeziją, dainas, muzi

ką... net kulinariją. Bet kad reikė

jo. Ir nesigailiu. Priešingai — 

džiaugiuosi, nes nesijaučiu ką ne

tinkamo išleidęs”.

Dabar prel. Juras džiaugiasi prie 

savo lietuvių parap. Lawrence, ’ 

Mass. įsigijęs mokyklos rūmus, se- 1 

seiėms mokytojoms namus, pla

nuoja pastatyti salę sportui ir pra

mogoms.

Tokių kultūrininkų mūsų tautai 

reikėtų kuo daugiausia.

Dr. J. Daugi.
Astronautas John Glenn pasiruošęs skristi raketoje aplink 

žemę. (UPI)

Šio pokario metais JAV da
linai prarado ūkinį vyravimą. 
Ji neteko finansinio ir mašinų 
pardavimo monopolių. Ameri
kiečiai dėjo didelių pastangų 

| išvežimu padengti 
das, bet nepavyko 
siekti. JAV pateko 
šion plotmėn, kaip 
ar Anglija, 
plėsti išvežimą, bet, iš kitos 
pusės, ėmė varžyti įvežimą. 
JAV ūkinis pajėgumas nepaly
ginamai didesnis, bet ir joms ® 
prireikė daryti posūkį ir ieško
ti galimybių rinkas užkariauti. 
Siūlomas įvežimo rinkliavas su
mažinti, bet vėl griebiamasi 
varžyti pvz. žibalo įvežimą.

JAV silpnybė glūdi ne pre
kybos balanse, nes išvežimas 
žymiai prašoka įvežimą. Jos 
norėtų išvežimą didinti, kad jo 
pertekliumi padengtų karines 
ir kitas išlaidas užsienyje.

J. Kennedy žino, kad Sovie
tai naudoja ir ūkinį ginklą pa
saulyje įsigalėti. Jis yra užsi-

Kanadai, kuri turi apie 10% 
bedarbių, rinkų klausimas yra 
pirmaeilės svarbos. Jei veikian
ti pramonė ims varžyti gamy
bą. bedarbių 
d dės.

skaičius dar pa

kitas išlai- 
tikslo pa- 

kiek pana- 
ir Japonija

Abi šalys bandė 
bet, 

varžyti

Prancūzijoje graso infliacija

Prancūzija 
prieš dvi negeroves: infliaciją 
ir politinį nepastovumą. Šiuo 
metu, kai turi pastoviausią vy
ri rusybę, infliacija 
grėsti. Prancūzijos 
beje M. Malterre, 
pranešimą apie ūkinę konjunk
tūrą, nurodė infliacijos pavo
jų. Praėjusi lapkričio mėn. kai
nos pakilo IG. Kainų kilimas 
ryškesnis antrajame pusmety
je Dalimi jis yra sezoninis, nes 

/z. daržovių derlius buvo men
kas. darbininkų trūksta ir jų 
ti lyginimas pakilo 6%. Šiuo 
metu infliacijos pavojus nėra 
grasus, bet jis, nepadarius rei
kiamų žygių, gali aštriau pa
liesti ne tik prancūzus, bet ir 
Europos bendrąją rinką.

nuolat kovojo

vėl ėmė 
Ūkio tary- 
darydamas

jiiiiHiiiuiiiiiinmiiiisiiiiiHiliiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikiHiiiiiiiiiiii Gerbkiama Deivanin!” — kilsteri šermukšninę lazdą. 
„Visuon gyvata ja rankonsen,” 

bina kimiu balsu.
I

L
JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS
PREMIJUOTAS ROMANAS
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(Tęsinys)

Visų trijų mintis sandoros bylos centre: tėvas 
kirto smūgį jų dėdei. Tai paklusnybės byla: sandora 
galima tik pripažįstant vyresnįjį. Jų tėvas buvo tada 
vyresnis. Už nepaklusnumą jis baudė besipriešinantį 

j jaunesnįjį.
„Palika ne tiektai Kernavė, pilys, Šarūnai žirgai, 

platūs miškai ir duo sūnuo.” — giliuoju balsu byloja 
„Palika irgi ja randas. Va pilnas palikimas ir

I

labai pigiai nupirkau du linotipus 

ir du Meem Nr. 2 presus. Juos pa

siunčiau į Klaipėdą ir tik tada pa

rašiau pranciškonams į Kretingą, krivė. 

i Jie mielai šią staigmeną priėmė, vajja 

įsirengė spaustuvę, kurioje spaus- 

I dino “Pranciškonų Pasaulį”. “Sur- 

sum Corda”, kalendorius ir kt. Pa 

našiu būdu įsigijau ir pranciško

nams pasiunčiau kino aparatus, 

j elektrinius motorus, didelę mine

ralų kolekciją.

Vis labiau įsiliepsnojant II Pa

sauliniam karui, buvo aišku, kad 

nebegausime Lietuvoje spausdintų 

knygų bei laikraščių. Greičiausiai 

pasigedome maldaknygių, šv. Raš

to Naująjį Testamentą bei “šven 

ka^avėi^touni

Vėl tyli visi trys.
„Šiuo metuo Minidaugas vyresnis. Dėdė meldja 

sandaras iš bralvaikiuon, kaip bralis iš ja meldė.”
„Dėdė meldja sandaras,” — pakartoja Tautvilą 

pasityčiojamai.
„Ne veinas dėdė: sandaras meldja visa Leituva,” 

— patikslina krivė.
„Leituva — tai Kernavė,”

Bebrų mušėjas Gaudižadas jau antra diena kelio- 
Tautvila atla- nėję. Eina į Vilnią druskos.

Praeitą šiltą naktį miegojo girioje, jau tolokai
Palydėjęs iki žirgų, Ausutas pustyliai perspėja: praėjęs Vievį. Buvo tyli balta Mėnulio pilnatis. O ryt- 

.Būkiatava atsargūs.”
Tautvilą tiriamai žiūri žynin.
,-Būkiatava, sakmi, labai atsargūs,” — pustyliai

pakartoja Ausutas. “Gyventi raikia atsargiai.”
Tautvilą suraukia mąstančius antakius. Ką turi 

galvoje žynys? Katra mįslimi priimti: neprieteliškai 
graso ar iš širdies perspėja? Kodėl 
sargiai...”? Ar Vilnia jau vėl spendžia Kernavei ko
kius nors spąstus? Ar jis žino artimą pavojų gre- nesnio plauko, tankesnio povilnio, storesnį ir puikes- 
siant? Šitas žaltonis nugirdęs kažin kokią klastą?...

Tautvilai pasivaidena jo drąsaus tėvo povyza.
Tada jis, atleisdamas antakius, taria žyniui: „Gyventi
raikia dransiai.”

Žynys išsišiepia: „Dransa — iš krūtinės, atsar
ga — iš galvas. Galva aukštjau negu krūtinė.”

Žaltonio Ausuto akys balzganos ir retai mirksin
čios. Sena lapė smaguriauja savąja gudrybe, pagalvo
ja Tautvilą.

Jauni rikiai vikriai sėda savo šarūnuosna žir- iš jo nieko skolintis, nei leistis su tuo „Bitjuli! 
guosna, katrie net svida žvilgėdami. mainus. Ir druskos išsimainys kitur; tegu net Vilnio

je ar Kernavėje, tik ne Eigclos dimstyje. Nepatiks, 
sius, kaipgi...

Kiek reikia atgrubus laukti ir tykoti, kol žvėrelį 
sumedžiosi. O ypač kiaunę ar bebrą. Maža bebro ar 
kiaunės galva, bet kiek joje gudrybės, aumens ir at
sargumo! Kaip girdi! O kas uoslės juslumas! Dar 
nulupdamas turi būti mantus, kad kailelio nesuga
dintum...

Nuskardi slankos balsas ir vėl tyla. Dudinėja 
dudulis. Tai ir vėl balkšvam beržyne oželiai girdėti...

mėtį — gaili rasa: linko sviro lapai ir žiedai, apsun
kę stambiais lašais.

Jis nešasi tarboje bebrų kailelių. Tamsiai rudos 
spalvos, nesusitraukę ir švarūs. Išvirkščios pusės dai
liai nuskustos, niekur nė mažiausios riebalų ar rau
mens liekanėlės. Bebrenos labai minkštos ir švelnios 

„...atsargūs... at- — gerai išraugintos rūdos, pelenų ir ąžuolo žievės 
mirkale. Kaileliai ne vasariniai, o žiemą nuimti: švel-

nio žvilgesio.
Vilnioje už bebrenas jis nori gauti druskos, peilį 

ir juodakasci Lirgai gal karolius ar pintinę juostą, 
gal gintaro segę ar ką nors iš žalvario.

Juodą kiauneną ir tris bebrų kailelius turėjo ati
duoti kietaširdžiui Eigclai už paskolintus grūdus. Te
gu jis daugiau nepr iekabiaus prie tėvo ir neiškalbi- 
nės.

Būtina vengti gobšo Eigclos: kas bebus — nei 
!” i

6.
Kiek tik akys užmato — senmiškis. Visur kupi

na gyvatos.
Raistai priaugę liaunų žilvičių, balkšvų beržiukų, 

karklų, viksvos ir asiūklių.
Iki brastų išsilankstę žvėrių ir gyvulių takai. 

Upėse aukštyn kojomis pakrančių atspindžiai. Srovė
se įskendusios niurkso senos eglės, nuverstos audrų.

s a- Ties ežeru krypuoja du sakalai. Pakraščio viršū-
pritaikytos s’stoJa aukšto stoto liesas krivė. Viršum jo barzdos nėmis sklendžia vanagas. Didelė ančių šeimyna, sku-

>

— pasako Tautvilą iš-
didžiai.

,.Leituva — tai daug daugiau negu Kernavė ir 
net Vilnia draugėn atenti. Bus ištesėta, kas deivuon 

— at-
parengti, nes pritaikytos SISLOJa aunsco stoto liesas Knve. viršum jo barzdos nemis sklendžia vanagas. Didele ančių seimyr 

Amerikos lietuviams maldaknygės sušvinta šypsena. „Tesergti deivai juduo abuduo. į biai teškėdama, sušliūžia į nendres ir meldus. (Bus daugiau)
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TALKA VEIKIOJE IR UŽUOVĖJA NELAIMĖJE
Lietuvių R. K. Susivienijimas Amerikoje, 71-73 So. Washington Street (P. O. Box 32), 

Wilkes-Barre, Pa.
i

TRAUKIME JAUNAMEČIUS Į MŪSŲ 
SUSIVIENIJIMĄAV

Autoritetų raportai parodo, nė visdėlto dar išsiskiria iš 
kad su kiekvienais metais jau- bendros jaunuomenės nusikal- 
namečių nusikaltėlių skaičiai timų atžvilgiu. Kiekvieną dieną 
didėja. Už jaunamečių nusikal- laikraščių puslapiai mirga jau
timus daugiausia kaltinami tė- namečių nusikaltėlių atliktais 
vai. Esą, dėl jų apsileidimo ir blogais darbais, pradedant ma- 
stokos priežiūros jaunamečių žais 
nusikaltimai vis didėja.

Tiesa, kad daugelyje 
kur šeimų globėjai turi 
ilgas valandas ofisuose 
dirbtuvėse, ten jaunamečių
priežiūra yra neganėtina. Bet
gi čia ne vieni tėvai" yra kal
ti. Daugelyje šeimų tėvai, mo
tinos ir vyresni vaikai turi dirb
ti, kad nugalėtų pragyvenimo ;

vagiliavimais, baigiant 
šiurpulingais kriminalais. Ne- 

1 naujiena, kad jaunamečiai vai- 
vĮetų, ; nužudo savo tėvus arba ki- 
dirbti £us artimuosius. Lietuvių jau- 
arba . , . ,nuomene randasi tuose pačiuo

se pavojuose, kaip ir kitų tau
tybių jaunuomenė, ir anksčiau 
ar vėliau tie pavojai gali ir ją 
stipriai pažeisti.

Lietuviams tėvams patarti- juos į Susivienijimo eiles ir pa- 
brangumą ir gresiantį vargą, ina savo vaikus iš pat jaunų tikrinant šviesesnę ateitį, 
šiais atvejais turėtų autorite-. 
tai parodyt daugiau dėmesio . 
ir sus rūpinimo, kad jauname
čiai turėtų reikalingą priežiū-; 
rą ir globą.

dienų įtraukti į mūsų organiza
cijas. LRKSA yra tinkamiau
sia organizacija. Susiv. turi jau- 
r.amečių klases, kuriose ap
draudė mas yra nei kiek nepras- 
tesn s, kaip ir kitataučių fra- 
ternalinėse arba komercinės 
apdraudos kompanijose. Jauna- 
mečius į Susivienijimą galima 
įrašyti nuo gimimo dienos. 
Kuo jaunesni įrašomi, tuo duok
lės yra mažesnės ir iš to ap
draustieji turi didesnę naudą. 
1 audėjus jaunamečių skyriams 
susidarys geresnės galimybės 
išplėsti sporto ir kitokią jau- 
namečiams pritaikytą veiklą.

Princesė Margareta ir jos vyras sugrįžo j Londoną iš atostogų ir 
buvo visuomenės pakaltinti, kad princesė nelabai rūpinasi kara
liškos šeimos pareigomis, o vyras, kad pradėjo dirbti laikraštyje.

Suvažiavimas Maskvoje baigėsi, 
tačiau jo dvasia dar ilgai kamuos 
Lietuvos ir kitų pavergtų kraštų 
gyventojus. Vis daugiau ir dau
giau reikalaujama kelti “tautų 

(draugystę” ir, kaip matyti, vis 
daugiau reikėsią “pagarbos ir mei
lės didžiąjai rusų tautai”. (E.)

a

vaiz- 
orga- 
rusų 
teat-

REIKALAUJA DAUGIAU PAGARBOS 
RUSŲ TAUTAI

Stiprinami šūkiai: suliedinkime visas tautybes, 
siekime vienos nacijos

Mūsų vadų ir vyresniųjų na
rių prievolė padėt jauniesiems daugėjo medžiagos apie reikalą vis 
susirast gerus kelius, įtraukiant

l

LRKSA SIŪLO SAUGIĄ APDRAUDĄ

Laikas stipriau žaboti jau
namečių charakterį žalojančią 
literatūrą su labai patraukliais 
ir tvirkinančiais paveikslais; 
laikas žaboti judamuosius pa
veikslus (filmus), kurių gamin
tojai ir rodytojai aukščiausiu 
tikslu laiko tik pasipelnymą, 
o kad jie savo “menu” žaloja tingoji mirtis ištraukia iš mū- 
jaunuomenės jausmus, fantazi- su tarpo kelis, o kartais po ke- 
ją ir charakterį, tas jiems ne- lioliką narių. Kiekvienas iš jų 
galvoj. Betikybinė mokykla, palieka mažiau ar daugiau arti- 
patvirkusi gatvė irgi reikalin
gos reformų ir didesnės prie
žiūros. Vieni teismai jauname
čių problemos neišspręs ir ne
pataisys. Čia reikalinga visų 
geros valios žmonių — dvasi- į 
ninku, tėvų, pedagogų ir vy
riausybės talka ir pastangos.
Nūdienos vaikai - rytdienos jŲjį. Kit^s" ta^i^pėT to- 
vyrai ir moterys, kurių rankose jį gražu yra pralenkę mus šioje

„Atlaušk alkstančiam savo cionalinėje fratemalinėje orga 
duonos, o elgetas ir keleivius nizacijoje ir kalbint rašytis na- 
priimk į savo namus” — sako riais.
Šventasis Raštas. Visiems yra žinoma, kad mū

sų Susivienijimas yra moderniš
kai sutvarkyta fraternalinė or
ganizacija, kurioje galima apsi
drausti ant mažų ir didelių su
mų. Susivienijimas duoda to
kias lengvatas, kokių neduoda 
kitų tautų panašios fratemali- 
nės organizacijos ir apdraudos 
kompanijos. Pavyzdin, duoklės 
yra mažesnės, negu kitų orga
nizacijų ; įstojimas veltui; dak
tarui už egzaminą (kuriems ji 
yra reikalinga) apmoka pats 
centras iki $4.00; naujai įsira
šiusių narių certifikatai įeina 
galėn sumokėjus duokles bent 
už šešis mėnesius ir įregistra
vus centro įstaigoje.

Susivienijimas už palygina
mai mažas duokles turi ir prie- 
dines apdraudas. Svarbu įsidė
mėti, kad kuo jaunesnio am-

Reikia priminti, kad fraterna- 
lizmas yra praktiškas artimo 
meilės vykdymas, ištiesiant pa
galbos ranką savo broliams ir 
seserims skaudžiose jų gyveni-! 
mo valandose.

Kiekvieną savaitę negailes-

mųjų — dažnai pasilieka ver
kiančios našlės ir našlaičiai. Su
sivienijimas ateina jiems į pa
galbą su materialine parama, o 
nariai, prisilaikydami fraterna- 
linės dvasios, stengiasi suteikti 
visokeriopą patarnavimą. De- 

i ja, fratemalizmas pas mus ne- 
’ buvo ir nėra kaip reikiant išbu-

_ Po maskvinio suvažiavimo ir pri- sritys Lietuvoje aprūpinamos spe 
ėmus naująją komunistų partijos ......................
programą, Lietuvos spaudoje pa-

J I 

daugiau bičiuliautis su rusų 
tauta ir daugiau dėmesio kreipti' 
j rusų kalbos mokymąsi. Partijos 
propagandinę šių dienų kryptį Ja- i 
bai būdingai pavaizdavo istorijos 
mokslų kandidatė S. Adomavičiūtė 
“Tiesoje” (290 nr.). Ji visomis pa- 

I jėgomis siekia aiškinti draugystės 
> su rusų tauta pranašumus. Esą, 
tenka net... apgailestauti, kad Lie- 

! tuva per ištisus 20 metų buvusi 
izoliuota nuo sovietinių tautų... 
Vokiečių okupacija Lietuvos ūkiui 
padariusi 17 bilijonų rublių nuosto 
lių. Jau kitas klausimas, kiek bi
lijonų rublių gėrybių sovietai išsi
gabeno iš Lietuvos, bet apie tai S. 
Adomavičiūtė nutyli.

Esą, visai suprantamas dalykas, 
jei Kazachijos respublikos gamy
binėms jėgoms pakelti turėjo pri- j 
sidėti kitos sovietinės respublikos, 
ypač jaunimas. Išeina “natūralus” 
dalykas, kad ten buvo siunčiama 
tūkstančiai lietuvių jaunimo. Ly
giai atrodo suprantama, kad kai 
kurios pramonės šakos ir mokslo

į žmonės ir, greičiausiai jų yra ne- 
■ maža, kartais “nedraugiškai elgia
si su kitos tautybės žmogumi”. 

| Tai viena Lietuvos gyvenimo “ne- 
| gerovių” ir prieš ją jau kviečiama 
j ryžtingai kovoti.
j ■ Stiprinant “draugystę su rusų 
tauta” ypatingai, esą, reikia ben
dradarbiauti kultūros srityje. Ko
dėl? Čia S. Adomavičiūtė nerau
donuodama nurodo, kad juk, girdi, 
Lietuvos “meno, muzikos ir 

į duojamojo meno vystymasis 
; niškai susijęs su priešakine 
kultūra”. Lietuviški filmai,
rinis menas esą daug teigiamo ga
vę iš rusų. O jei buvusi įkurta ir 
sėkmingai vystosi Lietuvos moks
lų akademija, tai keno čia nuo
pelnas, gal lietuvių mokslininkų ? 
Ne, skamba atsakymas, tai įvyko 
tiesioginiai, aktyviai talkininkau
jant “įžymiems rusų cnokslinin- 

I kams” (būdinga, kad vis pabrėžia
ma “rusų”, bet ne sovietų- — E.)

Pagaliau, pagrindinis komunis
tų smūgis pavergtiesiems, užfik- 

i suctas ir naujoje programoje, tai 
rusų kalba, jos mokymasis. Ado- 

; mavičiūtė tuoj pabrėžia, kad jos 
j “vaidmuo — neįkainojamas...” 
Tad, esą, ar bereikia stebėtis, kad 

i rusų kalba — didžiojo Lenino kal
ba — jau virstanti lietuvių tautai 
antrąja gimtąja kalba... Išmokti 
tos “didžiosios rusų tautos” kalbą,

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

f
T ER R A Z

W. 63nl St., Chicago 29. III. 
Tel. 434-4660.

porcelanas (china) si-
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Kristalas. _ 
dabras, gintaras, aukso ir kitokios 
brangenybes, 
pigintos.

, etc., etc. Kainos nu- 
pasirinkimas — didelis.

bus visuomenės ir šalies atei- srityje. Daugelis mūsų tautiečių žiaus aplikantai stoja Susivie- 
tis. susipranta tik tada, kai užgula 

nelaimės ir <
nijiman, tokių duoklės yra ma-

cialistais iš kitų sovietinių respub- greičiausiai, bus verčiama visokio- 
likų. Tai juk ne kas kita, kaip 
priemonės nacijoms suartėti eko
nomiškai . .. Tai ir atitinka naujos 
programos dėsnius, o juose pa
brėžta, kad kuo glaudesnis nacijų 
bendravimas, tuo sėkmingiau įvei
kiami vietininkiškumo ir naciona
linio egoizmo pasireiškimai. Kitais 
žodžiais, ateityje siekiama vienos 
— rusų nacijos, tebekalbančios tik 
vienintele rusų kalba. Tautiniai 
savitumai jau laikomi “nacionali
nio egoizmo” pasireiškimais ir su' 
jais tenka kovoti. Lygiai vis pa- į

i brėžiamas ir reikalas kovoti ir su j 
Į “buržuazinio nacionalizmo” pasi- ■ 

■ reiškimais...
Suliedinkime tautybes, siekime 

vienos nacijos, kuo glaudžiau ben
dradarbiaukime su rusais — štai 
tokios mintys kyšo iš šiuo metu 
vykdomos linijos ir S. Adomavi
čiūtės teiginiai čia sudaro tik pa- i 
vyzdį. j

Lietuvoje gyvena kelių tautybių DT T ipKIDP O T T Cfl
atstovai, na, o Vilniuje — pabrė- 
žia S. Adomavičiūtė — gyvena 41 j 
tautos žmonės. Vilnius, atseit, jau i 
tarptautinio pobūdžio miestas ir ' 
tai reikią vertinti, aišku, teigiamai. !

mis priemonėmis.

gyvuoja kuopos su pilnamečių 
skyriais, ten vertėtų organi
zuoti jaunamečių skyrius. Lie
tuviško jaunimo turime daug. 
Vieton kartoti tautinio išmiri
mo raudas, pamėginkime jau
nimą organizuoti. Čia daug pa
reina nuo pačių tėvų. Jei tė
vai norės ir patars savo vai
kams priklausyti prie Susivie-

J. G. TELEVISION CO.
2012 W. 47th St., FR 6-1998 

TV RA PIJAI HT-FT. VftSINTT^VAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

Į M O V I N G
F. KASPARAS

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

KNYGA REIKALINGA KIEK
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI !

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

Alyva, anglys, kūrenimo uistemų 
lakei timai ir pataisymai

DR 3-3683
<24 VAL. TARNYBA) 

Žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA. HE 4-5880

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

FEDERALINIAI DARBO
SAMDOS ĮSTATYMAI
Spaudai paruošė Pr. šulas

Knygelėj klausimi; !r atsakymų 
forma yra išaiškinti veikiantieji 
JAV-bSse federalir.iai darbo samdo/ 
įstatymai. Knygeles kaina 40 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

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

............................ . nelaimės ir dažnai jau būna žesnės, negu senesnių aplikantų. nijimo, jie anksčiau ar vėliau
Kas liečia^ lietuvių jaunąją apsirūpinti protekcija. Todėl patartina draustis nelau- tą padarys. O įkalbinėti ir ra-

kartą, ji yra šalies jaunuomenės TO(jėl kiekvieno sąmoningo Su- kiant senatvės. Sekdami spau- ginti reikia. Susivienijimas yra 
visumos dalis ir ji pasiduoda sivienijimo nario pareiga aiš- dą, televizijos ir radio praneši- — x XT '

mus matome ir girdime kas ap
link mus darosi. Civilizacija 
nešdama materialinę gerovę, 
tuo pačiu didina kūno ir dvasios 
pavojus — sužeidimai ir mir
tys vyksta pasibaisėtinu smar
kumu.

toms pačioms gyvenimo įta- kint savo broliams ir seserims 
koms. Beje, lietuvių jaunuome- apsidraudimo svarbą savo na-

FRATERNALISTŲ JUDĖJIMAS
zacija išmoka per 20 tūkstan
čių dolerių pašalpomis ir pomir
tinėmis, neskaitant įvairių aukų 
mūsų tautiniams ir kultūri- j

Fratemalinis judėjimas JAV 
prasidėjo 93 metai atgal. Šio ju 
dėjimo tėvu laikomas John Jor- 
dan Upchurch, kurs 1868 metais
spalių 27 dieną Meadville, Pa., niams reikalams. Deje, palygi- 
įsteigė pirmą fraternalinę drau- nant su kitomis tautinėmis gru- 
giją. Kadangi 1961 metais mū- pėmis mes, lietuviai, dar esa- 
sų Susivienijimas minėjo 75 m. me gan toli atsilikę fraternali- 
deimantinį jubilėjų, tai pasiro- niam judėjime ir veikloje. To- 
do, kad lietuviai į fraternalistų 
judėjimą įsijungė gana anksti.

Fratemalinis judėjimas augo 
ir brendo dideliu spartumu ir 
šiais laikais fraternalistų armi
ja siekia 18 milijonų narių (iš 
viso veikia 70,750 skyrių), o 
fraternalinių organizacijų tur
tai siekia pusketvirto bilij. do
lerių. Svarbu pažymėti, kad šio
je milžiniškoje fraternalistų ar
mijoje priklauso įvairių luomų, 
profesijų ir užsiėmimų žmonės, 
pradedant milijonieriais ir darb
daviais, baigiant paprasto dar
bo žmonėmis.

I

ŽIŪRINT Į ATEITĮ
LRKSA yra modemiškai su

tvarkyta fratemalinė organi
zacija. Turtas siekia arti trijų 
milijonų. Saugumas yra aukš- 

I tas, dėl to draudimas mūsų j 
Susivienijime yra taip tikras, j 
kaip ir pačiose didžiausiose ir 

' turtingiausiose fratemalinėse 
arba komercinėse apdraudos 
organizacijose .

Beje, daugelis apdraudos or
ganizacijų ir kompanijų sten
giasi nusikratyti Pašalpos sky
rių, kaip nepelningo biznio, tuo

visų narių turtas. Vyresniems 
mirštant, jaunesnieji turi užim
ti jų vietas. Sunkiai išaugintas, 

; rūpestingai taupytas Susivie- 254# ’vv, 
nijimo turtas turi pereiti į sa- 

; vųjų vaikų rankas, o ne į sve
timas.

Kaip aukščiau minėjome, Su
sivienijimo jaunamečių klasės 

į sutvarkytos modemiškai, jos
turi rezervus ir atsiskaitymo 

i vertes. Apdraudimas visais at
žvilgiais yra tikras ir saugus.

Kam tik apeina lietuvių atei
tis, kviečiame į bendrą darbą 

i didint mūsų Susivienijimo na- 
; rystę.

Tačiau nustumiami j paskutinę vie 
tą lietuviai, vietos gyventojai, atro
do. atėjūnų nemėgsta, nes pripažjs 
tama, kad “mažiau sąmoningi žmo
nės”, kuriuos vis “slegia dešimt
mečiais skiepytas buržuazinio na
cionalizmo tvaikas”, taigi, tokie 

i
i

Geriausios
Anglys ir Kūrenama Alyva 

Žemiausiomis Kainomis 
Geriausias Patarnavimas !

Telefonuokitė MR. PETER P. RINKUS 
GRovehill 6-1000 

Special Representative

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Ui pata»nav. vietoje $3.00, už 
dirotuvSs darbą — $10.00 Ir dalys

Pigios paveikslinSs lempos.
J. MIGLI N A S

r. 691 h St. II a. PR 6-1063 
■e:

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgu metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.

I

VKSTFVIV NUOTRAUKOS IR ; 
AI’KŠTOS KCSIFls FOTOGRAFIJOS 
M(SV SI’F.ClAlABe.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS IIJS, sav.

I

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

...... 

Katalikų Susivienijimo nariai 
gali pasididžiuoti būdami dide
lės galingos fratemalistų armi
jos nariais. Mūsų organizacija 
irgi atlieka didelį fratemalinį 
darbą. Tą geriausia pavaizduo
ja ne sausi žodžiai ir pasigyri
mai, bet sumos išmokamos ligų 
ir nelaimių ištiktiems nariams, 
pomirtinės m rusių narių naš
lėms, našlaičiams ir giminėms, lietuvybės 
Kiekvieną mėnesį mūsų organi-, kymui.

kie lenkai, slovakai, čekai, vo
kiečiai, italai, kroatai ir kitos 
tautinės grupės turi nepalygi
namai didesnes fratemalines or 
ganizacijas, prie kurių priklau-

iso gausinga jų inteligentija, ir 
paprasto darbo žmonės. Kitų 
tautybių didžiulės fratemalines 
organzacijos turi įsisteigę ir
užlaiko ligonines, seneliams ir tarpu mūsų Susivienijimas vi- 
našlaičiams prieglaudas, vasa- sais laikais šiam skyriui skyrė 
rines stovyklas, sportų aikštes ir tebeskiria 
dėl jaunuomenės, klubus, skai-1 
tykias, amatų ir kitokios rūšies 
mokyklas, kuriose organizacijų 

i nariai paruošiami lengvesniam 
gyvenimui ir kovai už savo bū-

;vį.

na ap:e milijonas lietuvių, ma- moderniškiausias 
tome, kokia didelė ir plati dirva jaunamečių. 
mūsų Susivienij mui, tik reikia 
daugiau artojų — vadų, darbuo 
tojų, organizatorių, kurie eitų 
iš namo į namus. aišk:ntų Su
sivienijimo t'kflus ir jo darbus 
savišalpai. vienvbčs pala'kymui.

didelę reikšmę. •
Nors šis skyrius organizacijai 
ir nepelningas, betgi jis mūsų 
nariams ir jų šeimoms ligų ir 
reikalingą materialinę pagal
bą .

Mūsų Susivienijimas turi
Turint omeny, kad JAV gyve- sužeidimų atvejais teikia labai

*

join our stainless club
Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

CFirano

Už santaupas, įneštas menesio 
15 <!., nuošimčiai mokami nuo 

to mėnesio 1-mos dienos.

5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 
SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲDienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje-

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų 
išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas, 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
dtus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy 
išeividii<«iam> d-«ri>iiH DRAUiJO spain

^iraim RpMmiob <ixrrM| ich-mijkues hih<> adresu

I > k A I 1 G A S
4545 West <>5r<i Strrri

29 ILL TEI. LB S-9SIU<

nuo 9 iki
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nuo 9 iki
„ 9 iki

9 iki

\I.BEin J. AUKERS. I’rčzidenlaj.
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PASINAUDOKITE 

“DRAUGO” SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMU

*

VALANDOS:
Pirmad.
Antrad.
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. 
Penktad.
šeštadiend.klases dėl 

Nieko geresnio 
nerasite pas 'vetimus, nors jie 
nėr savo agentus moka įsipirš
ti ir daugelis mūsų tautiečių 
labiau patiki svetimiems, negu 
saviems

Tadgi, labai svarbu šiuo 
metu ypatingą dėme į atkreip- 

ikime į jaunąją kartą. Kur tik

ASSOCIATION
9iS0 South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffside Ą-OlOj

stiprinimui ir išlai- t
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BOSTONO ŽINIOS
PRIEŠKOMUNISTINIS JUDĖ

JIMAS AMERIKOS 
INTELEKTUALUOSE

konservatoriai su šen. Goldwa- 
ter priešaky. Konservatoriai ir 
konservatizmas prelegento bu
vo dažna", minimi kaip geriausi 
kovotojai prieš komunizmą.

Kai vienas buvęs komunis
tas atidengė vieno komunisto 
teisme Bostone esančius komu
nistus, tai kas paaiškėjo: iš 75 
komunistų, kuriuos jis pažinojo 
— 8 buvo pastoriai, 5 gydytojai, 
8 advokatai, 8 mokytojai, 12 

i biznierių ir net 30 profesorių.
Prelegentas ragino lietuvius 

daugiau įsijungti kovai prieš 
komunizmą.

Po paskaitos buvo gyvos dis
kusijos, kuriose pasisakė dr. 
inž. J. Gimbutas, dr. J. Gir
nius, iš Syracuse prof. M. Yčas, 
Vasyliūnienė, Sonda, Šveikaus
kas, Gustaitis ir eilė kitų. Kai nėjimas. Cambridge lietuvių pa- 
kurie iš kalbėjusių pasisakė, rapija Vasario 16 d. minėjimą 
kad konservatoriai nėra geriau ruošia vasario 11 d. Lietuvių 
si kovotojai prieš komunizmą, klube Harvard St. Cambridge. 
Kad būtinai reikalingos laisvuo Meninę programą atliks visiems 
se kraštuose socialinės ir kito- gerai žinoma ir mėgiama solis- 
kios reformos. Kad komuniz
mas esąs silpniausias tuose kra
štuose, kuriuose tos reformos 
jau yra pravestos. Kad senato
rius Goldwater su savo konser
vatizmo programa 
komunizmui.

Į visus keliamus 
jamus klausimus 
davė atsakymus ir paaiškini
mus. Ir pasisakė, kad jo mini
mas konservatizmas esanti jo 

. pasirinkta priemonė tik dėl tuo
■ tarpu nebuvimo kitos ryškesnės
■ organizuotos priemonės kovoje 

prieš komunizmą.
Pati paskaita buvo gana ak- 

i tuali ir todėl sutraukė tokį di- 
I delį dalyvių skaičių. Po paskai- 
• tos buvo parodytas filmas “Ko
■ munistinis apsupimas”. Nors 
i filmą gana trumpa, vos apie 
i pusvalandį užtrunkanti, bet la-
■ bai kondensuotai gerai paruoš

ta, parodant ir visas Amerikos 
padarytas klaidas ir žingsnis po 
žingsnio komunizmo einamas 
kelias nuo valstybės prie vals
tybės. nuo krašto prie krašto 
per visus kontinentus .

Filme taip pat buvo parody
tas ir kongresmanas John F. 
Kennedy kalbantis Amerikos 
kongrese ir pacituoti jo tada 

’nasakvti žnHžiai; “Tai, ką Ame-

Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros klubo sausio mėn. susi
rinkime, klubo pirm. dr. B. Baš- 
kiui pakvietus, inž. Vylius Bra
žėnas, iš Stanford, Conn., kal
bėjo aukščiau paminėta tema.

Kada prieš keletą metų vie
name New Yorko universitete 
lietuvaitė studentė pasisakė ga-j 
na griežtai prieš komunizmą, 
tai prof. jai pasakė, kad ji esan 
ti nekvalifikuota kalbėti apie ko 
munizTną, nes esanti nuo jų nu
kentėjusi. Ir visi, kas kada ban
dė Amerikoje pasisakyti prieš 
komunizmą, jam visada buvo 
sakoma, kad jis esąs nekvalifi
kuotas — arba esąs katalikas, 
arba liberalas, arba konserva
torius ir pan.

Maždaug iki 1951 metų ne tik 
Amerikos, bet ir viso pasaulio 
intelektualai buvę komunizmo 
pusėje. Ypatingai tas ryšku bu
vę Amerikoje. Spauda, radijas, 
televizija ir net aukšti valdžios 
postai buvę jų įtakoje. Bet 
koks ir bet kieno pasisakymas 
prieš komunizmą negalėjo pra
eiti nei radijo ar televizijos ban 
gomis, nei patekti į spaudos pus 
lapius. O jeigu kas bandė pa
rašyti knygą ir ją kaip nors į- 
piršti į kokią nors biblioteką, 
tai ta knyga arba būdavo recen 
žentų nepastebėta arba ir visai 
nepasirodydavo bibliotekų len
tynose, nors ir veltui atsiradu
si bibliotekoje.

Kai Kinijoj vyko pilietinis ka 
ras, Amerikoje buvo išleistos 
net 29 knygos apie Kiniją. 22 
iš jų buvo už Mao Tsetungo 
Kiniją ir tik 7 už tautinę Kini
ją. Jeigu kada ir kur nors kas 
atsitiko, kas buvo nepalanku 
komunizmui, tai visados buvo 
nutylima, bet jeigu kas nors 
tik palankesnio komunizmui, tai 
visados didžiausiomis raidėmis 
ir didžiausi straipsniai atsiras
davę. Jeigu kur nors buvo su
imtas komunistas arba nepalan
kiai apie juos atsiliepiama, bu
vęs keliamas didžiausias triukš 
mas, bet kada iš Lietuvos bu
vę vežami tūkstančiai žmonių 
į Sibirą arba nužudomi Lietu- pasakyti žodžiai: 
vos ar kurios kitos valstybės rikos kariai laimėjo savo krau- 
žymūs žmonės, tai dažniausiai ‘
nei vienu žodžiu nebuvo prisime 
narna. Net ir dabar,, kai kurioje 
vietoje suimamas komunistas, 
tai keliamas didžiausias triukš
mas, bet kada Lietuvoje buvo 
išžudyta ar net turgų aikštėse 
kariami Lietuvos laisvės kovo
tojai. kurių išžudyta dešimtimis val<are Jordan Hali salėje ruo- 
tūkstančių, tai Amerikos spau
doje nebuvę nei poros eilučių.

Dabar ir Amerikoje jau pra
sidedąs atbudimas. Universite
tuose jau organizuojasi studen
tų grupelės prieškomunistiniuo- 
se sąjūdžiuose.

Tur būt pirmoji knyga “God 
and Man” išleista Yale univer
siteto piofesoriaus knyga ati
darė daugeliui amerikiečių akis. 
Iš Amerikos žurnalistų vienas 
iš ryškiausių kovotojų prieš ko
munizmą yra Fulton Lewis jr. 
Jis jau seniau kelia balsą prieš 
komunizmą. Jam pavyko išsi
laikyti tik dėl to, kad jį rėmė 
daug smulkių draugijų, kurios 
nebuvo komunistų ar jų simpa- 
tikų kontroliuojamos. Kovo 7 
d. New Yorke Madison Garden 
ruošiamas jaunimo sąskrydis 
pagerbti antikomunistui Fulton 
Lewis. Jau esą išparduoti visi 
20,000 bilietų. Tai graži pra
džia. Svarbiausia, kad tai darą 
jaunimas. Amerikos universite
tuose jau leidžiama 12 žurnalų, 
kuriuos leidžia akademinis jau
nimas, kurie jau yra aiškūs sa
vo ve du kovoj prieš komuniz-. 
mą. Senatorius Goldwater esan
ti ryškiausia figūra šioje. Taip 
pat senatoriai Dodd ir Douglas. 
Bet ryškiausi kovotojai tai esą I

Sės. M. Rita prižiūri moksleivių pamokų mošą Putnam, Conn.

į it f ■ iš;. ’■
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DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. sausio mėn. 31 d. 5

tik padedąs

KANADOS ŽINIOS
Hamilton, Ont.
“Talkos” metinis susirinkimas

Hamiltone jau keleri metai 
kaip sėkmingai veikia koopera- 

I tyviniais pagrindais organizuo
tas lietuvių bankelis “Talka”.! 
Paskutiniu metu jis labai išau
go ir sustiprėjo, labai padidėjo

Išvyksta inž. J. Kšivickas

Ilgametis hamiltonietis visuo
menės veikėjas ir parapijos ko
miteto pirmininkas inž. Jonas 
Kšivickas persikelia gyventi į 
Dunnville, Ont., kur jis yra Mo 
narch Knitting Co Ltd paskir
tas superintendantu. Inž. J. Kši-

jo apyvarta. Vasario 3 d. 5 vai. vickas ?ra bai^s universitetą

I ____ __________
•

nos 2 dol., o moksleiviams 75
, ir 50 centų.

— Cambridge Vasario 16 mi-
I 
I

JAUNIMAS KALBA JAUNIMUI

Nepraleiskime progos

ir diskutuo- 
prelegentas

tė Stasė Daugėlienė.
Cambridge, Arlington, Somer 

ville, Watertown ir visų artimų 
jų apylinkių lietuviai kviečiami 
dalyvauti šiame Vasario 16 mi
nėjime.

— Vieni metai nuo Valentino 
Vokauzos mirties. Sausio mėn. 
28 d. buvo laikomos šv. mišios - 
suma už a. a. Valentino Vakau- 
zos sielą. Lygiai prieš metus 
a. a. Valentinas Vakauzas, vie
nas iš aktyvių Bostono lietuvių 
veikėjų, atsiskyrė su šiuo pa
sauliu. Daugelyje lietuviškų dar 
bų pasigendama Valentino. Jis 
buvo beveik visur ir visada.

— Alto Bostono skyrius jau 
turėjo posėdžius Vasario 16 mi
nėjimo reikalu. Norima, kad 
Vasario 16 minėjimas praeitų 
tikrai reikalingoj nuotaikoj ir 
tikru supratimu kenčiančios tė
vynės.

Visas mūsų gyvenimas, jau
nime, priklauso nuo pirmųjų 
gimnazijos metų — mūsų cha
rakteris tada formuojasi. Tai 
yra laikas jį pakreipti teisinga 
kryptimi. Svarbu neapleisti 
mokslo, nes be mokslo bus sun
ku gyventi. O svarbiausia, ne
užmirškime ir nepaniekinkime 
savo brangios katalikų religi
jos. Mums reikia geros priežiū
ros ir globos.

Sakote, yra sunku būti ge
ram, laimingam ir rasti tokius 
tinkamus namus, kad galėtume

vak. yra šaukiamas visuotinas 
metnis susirinkimas, kuris tu
rės išspręsti net 10 dienotvar
kėje numatytų klausimų. Susi
rinkimas įvyks lietuvių parapi
jos salėje, 58 Dundum St. N. 
Pradžią susirinkimo numatoma 
vykdyti punktualiai. Visi akci
ninkai ir norintieji tokiais įsto- j 
ti yra maloniai kviečiami daly
vauti. Čia dar turiu pabrėžti, I 
kad bankelis “Talka” yra la
bai tvarkingai vedamas, kas y- 
ra konstatuota ir Kanados val
džios tikrinimo komisijos. Ban-

gerai išsiauklėti. Iš tikrųjų lie
tuvaitės yra laimingos, nes lais
vame pasaulyje yra bendrabu
tis, kuris joms duoda progos 
išsiugdyti charakterį, gerai mo-i 
kytis ir praktikuoti katalikų ti- i kell° reikalus §erai tvarko Pri’
kėjimą. Jeigu tik galite, atvyki- i bankininkas E. Lengni-
te, į Nekaltai Pradėtosios Mari- • kas.

j1
i

jos bendrabutį (Immaculate 
Conception Convent, Putnam, 
Conn.) Jūs niekada nesigailė
site!

Danutė Zubaitė 
(moksleivė bendrabutietė iš 

Montreal)

padedant Gint. Čepui, insceniza- Vadija sausio 21 d. posėdyje 
vo “Jūratę ir Kastytį”. Jrg. 
Lendraitis nuotaikingai akor
deonu pagrojo “Facility”. Po 
ilgesnio k-to pirm. I. Vilėniš- 
kio informacinio pranešimo, 
Arv. Vaičjurgis pianinu paskam 
bino “Senjoritą”, o Edv. Bud- 
reika smuiku pagrojo keletą lie
tuviškų liaudies dainų. Vyt. U- namų salėje tuo pačiu metu vy- 
levičius akordeou pagrojo dvi 
lietuviškas dainas. Jūrų skau
tų vadovus vakaro dalyviams 
pristatė dr. V. Čepas, trumpai 
pažymėdamas, kad LS BrolijosJŪRINĖS ŠEIMOS 

SUSIARTINIMO VAKARAS

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

ju, tai diplomatai ir politikai 
išparceliavo de e.”

Ta pačia a inž. Vylius Bra 
žėnas d šnekėjo Akademikų 
skautų buklo atidaryme.

— Izidoriaus Vasyliūno kon
certas. Kovo 17 dieną 8:30 vai.

šiamas muz. Iz. Vasyliūno smui 
ko koncertas. Smuikininkui Va- 
sy liūnui akom ponuos jo sūnus 
Vytenis Vasyliūnas. Bilietų kai-
—

Kaune kaip inžinierius - chemi
kas ir savo pareigose labai są
žiningas bei darbštus. Dunnville 
miestelis yra apie 34 mylios nuo 
Hamiltono. Todėl reikia manyti, 
kad inž. J. Kšivickas bus daž
nas svečias Hamiltone. Dnnn- 
ville apylinkėje jokios pastovios 
lietuvių kolonijos nėra. Gyvena 
apylinkėse keletas lietuvių ūki
ninkų, kurie yra plačiai išsisklai 
dę apie Erie ežerą. KL G.

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882
Taigi

ne visi žmogaus kryžiai yra suokus. 
Apie tai rašo 

VYSK. VINCENTAS BLIZGY? 
_ savo knygoie 
Trisdešimt Meilės 

Žodžių
gyvenimo temomis Kristaus 

dvasioj.

167 psl., kaina $1.50.
Gaunama DRAUGE .

Eostono jūrų skautų vienetą
pripažino LS Brolijos nariu ir ! Lietuviškos Knvgos Klubo leidinvs 
suteikė vietininkijos statusą. Į
Vakare dalyvavę amerikiečiųj
Bostono 2-jo skautų distrikto * 4545 W. 63rd St., Chicago 29, III. 
vadovai p. p. Van-Osdol ir Por- 
ter palinkėjo lietuviams skau
tams sėkmės. Apatinėje ALTS

I

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. Maplewood Ave^ 
Chicago 29, III.

Jūrų skautų tėvų-rėmėjų ko
mitetas sausio 27 d. surengė 
Bostono jūrų skautų, jų tėvų 
ir rėmėjų bei vadovų susiartini
mo vakarą - kavutę. Vakarui va 
dovavęs k-to pirm. Ign. Vilė- 
niškis savo įžanginėje kalboje 
pasidžiaugė iki šiol jūrų skau
tus lydėjusią sėkme, gausiu va- 

Į karo dalyvių skaičiumi ir išreiš
kė pageidavimą, kad tokių va
karų, kur gali kartu tėvai ir 
jų vaikai dalyvauti, būtų ir dau 
giau. Meninę programą .kuriai 
vadovavo Gint. Čepas, išpildė 
jūrų skautai. Liudas Eitas a- 
kordeonu pagrojo jūreivių mar
šą ir “La Paloma”, o Vikt. A- 
domavičius pianinu paskambino 
Dunojaus valsą. Arn. Bajerčius 
ir Algis Utenis (jūrų jauniai),

ko jūrų skautų surengta paro- ; 
da, kuria vakaro dalyviai gy
vai domėjosi. Ten jūrų skautai, 
vad. Aug. Manomaičiui, dar pa
dainavo dvi naujas jūrines dai
nas. Vakare dalyvavo LSB Va- Į 
dijos narys p. Molis su ponia ir 
Brocktono skautų vieneto va- < 
dovas p. Monkus. Virš 20 jūrų 
skautų dalyvavo savo naujose 
jūrinėse uniformose. V.

— Sktn. Mykolas Manomai- 
tis, jūrų skautų vieneto vado
vas, pakviestas Chicagos jūrų 
skautų tunto, buvo išvykęs j 
Chicagą dalyvauti jūrų skautų 
“Baltijos” tunto 7-rių ir jūrų 
skaučių “Juodkrantės” tunto 
4-rių metų įsikūrimo sukaktu
vinėje sueigoje.

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

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

I

PILNO MĖNESIO DIVIDENDAI MOKAMI UŽ PINIGUS ĮNEŠTUS 

Į TAUPYMO SĄSKAITAS PRIEŠ 16 MĖNESIO DIENĄ.

Turtas $80,000,000.00
JUSTIN MACKIEVVICH, Chalrman of the BoarJ

Lyn Glenn, 14 m., astronauto 
duktė kalba Arlington, Va., jau
nųjų suvažiavime jaunimo reika
lais. (UPI)

Jieškomas DOMAS STULPINAS, 
Į s. Domo, gimęs 1890 m. Žarėnų 
j vals., Linksmakalnių kaime. Pra- 
i somas atsiliepti adr.: Ona Serapi
nas, 2456 W. 68th St., Chicago 
29, III.

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

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

I

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

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Victor, 2-4220
Vedėju E. RUDAITIS

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

Vedėja. J. LIEPOMS
%

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 Western Avė. krautuvė-

t

0

Atsargos Fondas $7,500,000.00
JUSTIN MACKIEWICH Jr„ Praslcfont

i

FREE PARKING

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

VALANDOS: (skaitant Uitxn.nl nuo 9 valandos ryto kl 4 valandos *o Mot*. Kscvirteafioalois »
ryto iki t valandos vakare. Trožiadioniais visai neatidaroma.

A

«

STAADAR I)
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
4192 Archer A/enue i Chicago 32. Illirois

Vh čir i a 7-1141

j—n
I
I

I

»

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

Telef. WAIbrook 5-5121

Split by PDF Splitter

Uitxn.nl


DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. sausio mėn. 31 d.

Vasario mėnesio gyvuliuku Lincoln Parko zoologijos sodas pa
rinko asiliuką, kuris čia matyti su motina. •

REAL ESTATE CLASSIFTED AND HELP WANTED ADS

X 48L į , y j
*

MARQUETTE PARKO CENTRE
prekyba.

Mūro 
nuostuolių pai-duoda

Visai geras niūras. 5 butai ir 
nis. Vertas mokėti $14,900.

Pajamos iirklgeporte. 4 butų po 
4 kamb. mūras. $14.500.

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

Salininkas 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 niūras. 5% kamb. Tvirta 
statyba. 1% vonios. $16,800.

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

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

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

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

REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

LIETUVIŲ VARGAI NEPAISO 
KALENDORIAUS

2-jų butų niūras. 2 po 6 kamb. Nauja $100,000 likerių 
Mūr. garažas. Naujas gazu šildymas. .Taverna ir liuksus butas. 
Platus lotas. Prie pat parko. $29,700. ; mas su

2- jų aukštų mūr. rezidencija. Pui- $57.800.
ki 8 metų statyba. Garažas. Prie ••• •
parko. $17,900.

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

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

6 butų mūras Ir $7,200 nuomos 
atiduoda žemiau savikainos. Įmokėti 
$15,000.

Tuščias lotas Gage parke, platus 
tinka 2 butų

Prie mūsų Įstaigos 2-jų butų, 
metų, dailus ‘ ‘
$38,500.

4 butų mūras.
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. 
lįi aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24,800.

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

NAUJA {STAIGA

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

namui $12,500.
... 8 

mūras. 2 po 5 kamb.

Apie $5,000 nuo-

vo parinkta 18.6 mylių į šiau
rės rytus nuo miesto centro, 
pas seną Douglas lėktuvų fab
riką. Ten buvo bandomi lėktu
vai per antrąjį Pasaulinį karą. 
Tuokart toje vietoje daugiausia 
buvo dirbama žemė. Viena iš 

! pagrindinių tos vietos parinki
mo priežasčių buvo, kad ji pri
ėjo prie tuokart dar tik numa
tomo statyti Northwest Ex- 
pressway plento.
Atsiradus sprausminiams lėk

tuvams, Chicaga virto pasauli
nio masto oro kelių sankryža. 
Visi sprausminiai lėktuvai da
bar“ pakyla iš O’Hare, nors nau 
jieji Caravelle sprausminiai lėk 
tuvai galėtų pakilti ir iš Mid- 
way. O’Hare aptarnauja ir tarp 
kontinentinius sprausminius lėk 
tuvus. Jis dabar turi 11,600 pė
dų ilgio įsibėgėjimo kelią.

Keletą metų Midway buvo ju 
driausias pasaulio aerodromas. 
1959-tais metais jame nusilei
do ir pakilo 431,400 lėktuvų, 
su daugiau negu 10,000,000 ke
leivių. 1960-tais metais, spraus
miniams lėktuvams nukrypus į 
O’Hare, Midway judėjimas su
mažėjo iki 375,368 lėktuvų ir 
apie 7,000,000 keleivių.

O’Hare aerodromas jeigu dar 
nepralenkė Midway, tai greitai 
jį pralenks, perimdamas ju- 

tikrai nuostolinga, driausio pasaulio aerodromo 
i turis tūkstančius, o išleisime arti : Kietais per jį pe-
devynių tūkstančių dolerių. Taigi 231,639 lėktuvai ir 2,156,- 

1 sausio mėnuo bus vienas iš tų lie- 755 keleiviai. 1960 metais tie 
Susidarė ypatingai didelės skaičiai pakilo iki 249,281 lėk- 
nmnt.nmmo į anapus ir ______
-----  - ' - ----- . tuvo ir 5,691,446 keleivių, kas 

tais buvo 1129 nariai, o jau 1961 tijoje, kurių nežinia ar užteks tri- sudarė 164% keleivių prieaug- 
—----- • 1668- Daugiausia jų yra jų mėnesių operacijoms. Kai New h metu bė^vie O’Har» vra <?n- 

planuotas pakelti metinį 20,- 
000,000 keleivių judėjimą.

1960 metais Meigs Field per
leido 109,570 lėktuvų iir 427,- 
611 keleivių. Tarp Meigs Field 
ir O’Hare bei Midway aerodro
mų susisiekimas palaikomas he; siųskite: 
likopteriais. A. P.

—
— Namai be knygynėlio ne

turi kilnumo. —E. de Amicis

Balfo kalendoriniai metai įstaigai — ligoninei, kuri davė re
ceptą. Tačiau ir šis kelias nėra vi
sai tikras.

Dėl vienos agentūros bankroto 
yra nukentėjusių siuntėjų, didėja 
persekiojimai tų, kurie siuntinius 
iš užsienio gauna. Tačiau tai netu
rėtų mus nuvilti, šalpą nutraukti. 

■ Reikėtų paramą siųsti tik tiems, 
kurie jos nebijo gauti. Čia verta 
pabrėžti, kad siuntiniai pakeičia 
dolerį į dešimt rublių ar net ge
riau, ir kad taip pasiuntę Lietu
von savo savaitės uždarbį, ten jau 
suteikiame paramą, lygią gerai 
visų metų algai.

JAV lietuvių šalpa per Balfą

Balfui nėra uždrausta šelpti sa
vo tautiečius, gyvenančius JAV. 
Priešingai, valdžios pareigūnai la
bai pagyrė, kad mes karts nuo

Balfo organizacija tvarkosi fis
kaliniais metais, t. y. nuo liepos 
1 iki birželio 30, tačiau Balfo Cent
ras statistikos reikalams suveda 
davinius ir kalendoriniais metais.

1961 metais Balfo Centre buvo 
79,218 dol. pajamų ir padaryta 
75,226 doleriai išlaidų. ■ Didžioji 
aukų dalis atėjo iš Balfo skyrių. 
Specialiai Vasario 16 gimnazijai 
buvo surinkta ir persiųsta 23,301. 
1668 nariai užsimokėjo nario mo
kestį. Be pinigų, Balfas metų bė
gyje parūpino virš pusės miliono 
svarų maisto bei surinko per 34 
tūkstančius svarų rūbų, kurie bu
vo padalinti tremtiniams Vak. 
Vokietijoje.

Balfo šalpa 1961 metais
Visas maistas buvo nugabentas karto skiriame sumas ir Amerikos 

V. Vokietijos lietuviams. Jiems ’ " 
finansiškai paremti bei Balfo įstai
gą Munchene išlaikyti išleista ar
ti keturiolikos tūkstančių dolerių. 
Kitų kraštų lietuviams paremti 
Balfas išleido virš penkiolikos 
tūkstančių dolerių pinigais. Dide
lės išlaidos padarytos maistui Vo
kietijon nugabenti bei individua
lioms siuntoms.

I

Balfo siuntiniai

lietuviams. Tam tikslui 1961 me
tais išleista 1,560 dolerių. Tačiau 
tai šalpai ryškiau išvystyti reika
linga skyrių talka. Jie ne tik pri
valėtų rekomenduoti Centrui šelp
tinus, bet ir stengtis tam tikslui 
sukelti lėšų. Balfas turi Tax Ex- 
empt privilegijas, o tai aukoto- 

I jams turi dažnai didelės reikšmės.
Naujų organizacijų ar specialių 
šalpos komitetų darbas vien dėl 
Balfo turimų privilegijų galėtų 
puikiai reikštis Balfo rėmuose. 
Kodėl vengiama Balfo, gali pa
aiškinti tik patys naujų sąjūdžių 
ir fondų iniciatoriai. Kaip galima 
būtų suteikti lėšas ir panaudoti 
specialiai šalpai, švietimui 
viams JAV, Balfo Centras 
mielai paaiškins ir talkins.

Daug laiko ir darbo buvo ski
riama individualioms siuntoms, 
kurių dauguma ėjo už geležinės 
uždangos. Metų bėgyje išsiųsta 
737 siuntos, šiuo metu siuntoms I 
į Lietuvą Balfas pats superka me
džiagas, bet persiuntimą atlieka 
oficialios agentūros. Siuntiniam į 
Lietuvą Balfas jokių privilegijų. Balfo “nuostoliai” sausio mėnesį 
neturi. Lžkliuvusios siuntos buvo ; Balfo finansinė apyvarta sausio 
pakartotinai išsiųstos (kitos net mėnesį bus ____ „™o_.
tretį kartą) Balfui papildomai ap- ! Mat šalpai tesurinkome apie ke-

lietu- 
visad

mokant pašto išlaidas.
Balfo nariai

Paskutinių penkių metų laiko- šiųjų, r ■ - -
tarpyje Balfo narių skaičius pa- j išlaidos siuntiniams į anapus ir 
kilo visu trečdaliu, nes 1957 me- pasiųsta 3.000 dol. šalpai Vokie-

metais — I
Detroite, dėka uolios valdybos, Yorko Balfo vajaus pinigai 
ypač stropaus finansų sekreto- pervesti centro kason, “nuosto- 
riaus C. Šadeikos, kuris jau ilgoką liai” sausio mėn. bus padengti, 
laiką atsidėjęs Balfo narius ver- ■ Balfo operacijos nematuojamos 
buoja ir surenka iš jų nario mo- : nei mėnesiais, nei dienomis, mat 
kestį. i lietuvių vargelis neturi ir nepaiso

Balfo direktoriatas ir centro kalendoriaus. Lietuvių pagalbos 
valdyba kreipėsi į Balfo skyrius prašymai, kaip amžina liepsnelė, 
paskelbdama narių vajų. Tuo rei- . tviskina Balfo Centro stalą. Gerų, 
kalu išsiuntinėtas specialus ap- taurių JAV lietuvių auka Balfui, 
linkraštis. Didesnis narių skaičius (kaip šaltinio srovė gesina brolių 
mus, lietuvius, geriau atestuoja i kančios ugnį. Kol kas duosnumas 
Washingtone bei panašiose į 
Balfą tarptautinėse organizacijose.

Balfo nariu gali būti kiekvienas 
taurus lietuvis, jei tik jis užsimo
ka metams vieną dolerį nario mo
kesčio ir kiek gali talkina sky
riaus valdybai šalpos lėšų organi
zavime.

bus

įveikė kančią, tikimės, kad ir to
liau mūsų darbas ir aukos nepa
sitrauks iš tos kovos lauko.

Kun. L. Jankus,
Balfo Reikalų Vedėja

Ii

I

i

l

na- 
už

biz-

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

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

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

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

Turime daug ir įvairių namą ri- 
sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

SIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 48 rd St, CL 4-2390

I

artimoje ateityje 
Besilankant val- 
Washingtone pa- 
1962-63 metams 

(apie 720,000 sv.) 
Iš Balfo malonės

I CHICAGOS AERODROMAII
l
i

Veiklos gairės 1962 metais
Balfo veikla 

daug nesikeis, 
džios įstaigose 
tirta, kad ir 
Balfui maistas 
bus paskirtas,
geras skaičius latvių ir estų gau
na amerikoniško maisto, tačiau 
parūpinti maistą 9,500 ukrainiečių 
tremtiniams Vokietijoje susidaro 
kaikurie formaliniai sunkumai. 
Juos sutvarkius, JAV vyriausybė 
pažadėjo duoti maistą per Balfą 
ir ukrainiečiams. Suprantama, uk
rainiečių šalpos centras JAV tu
rtą padengti visas su tuo maisto 
gavimu surištas Balfo išlaidas.

Siuntos Lietuvon, Lenkijon 
ir kitur

Iš Lenkijos gauname labai daug 
prašymų ir stengiamės juos pa
tenkinti. Vien 1962 m. sausio mėn. 
į ten pasiųsime per 75 siuntinius. 
Tas labai apsunkina Centro tik 3 
žmonių personalą, bet kitos išei
ties nėra. Lietuvon siunčiami vais
tai kai kada pasiekia ligonį, jei 
jie siunčiami ne asmeniškai, o tai

Chicaga dabar turi dešimt ae! 
rodromų. šeši iš jų daugiau ar 
mažiau yra vietinės reikšmės ir 
tinka tik mažiems lėktuvams.1 
Glenview Navai Air Station 
yra grynai karinis aerodromas, 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
laivyno nuosavybė. Meigs Field, 
esąs ežero pakrantėje, pietinėje 
miesto centro dalyje, yra nau
dojamas prekybininkų. Midway 
aerodromas, be pertraukos vei
kiąs jau nuo 1927-jų metų, iki 
šiol buvo pagrindinis Chicagos 
aerodromas. Ploto jis turi vie- 

1 ną kvadratinę mylią ir yra mie 
sto iš visų pusių jau apsuptas. 
Nebegalint jo praplėsti, atsira
do reikalas statyti naują ir di
desnį aerodromą, todėl 1945 m. > 
Chicaga įsigijo žemės O’Hare 
aerodromui.

1 Vieta naujam aerodromui bu

į

i

Areštuoti kongiečiai 
kareiviai, nužudę 

22 misionierius
LEOPOLDVELLE, Kongas. 

— Astuoni kongiečiai kareiviai 
areštuoti ir atgabenti j Leopold 

i villę iš Kongolos, šiaurinės Ka- 
j tanges provincijos. Tie kareiviai 
kaltinami 22 misionierių nužu
dymu Kongolos mieste sausio 

j 1 dieną.

I

I

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

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

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

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

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

A. KATILIUS R. E.
2456 W. 69tti St. RE 1-8399

$73,000 mūras, 6 butai, labai gra
žūs. Maąuette p.

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

$42,800 mūrinis 4 butų. 69
Kedzie rajone.

$99,500 mūrinis daug butų l
$15.000 pajamų metams, M. Parke. ____, ____ ,

$44,000 naujas niūras ir mūro ga- p. lotas, atsk.
ražai, įrengtas rūsys, M. parke. $25,055 J

$12,500 mūrinis su garažu, $200 Hills rajone. 1 
paj. mėn., arti M. parko.

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

$10,000 įmokėti, 4 m. mūrinis, priedų, naujas šild. puiki vieta.
1 iŠ, 5 nu5>mų' , $30.800 mūrinis 1% a.. 10 metų,

3O,pi’TtasmGageSp2 P° ^-i išlaikytas, M. parke.
$18.900 medinis 2x4, pilnas rūsys, $18,500 mūrinis 10-metų, 5 kamb. 

garažas, 43 ir Campbell. su valgomuoju, arti M. parko,
$15.500 medinis, 2 po 4, Brighton $15.500 už 3 lotus Gage p. 

2 blokai nuo mokyklos. $6,500 lotas 31 p. M. parke.

PILDOME {VAIRIŲ RCŠIŲ INCOME TAKSUS

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

$65,000 mūrinis Rooming House. 
milžiniškos pajamos, savininkas duo- 

4 da inorgiėių.
-Nauji 10 ir 11 butų namai. labai

Ir puiki vieta, kaina — 8 kart pajamos. 
$16.000 liuksusinė 3 metų 6 kamb.

M rezidencija, priešais Marąuette parką. 
$41,500 naujas mūrinis 2 po 6, 40 

. ___ šild. gazu. pastogė.
$25,000 medinis 2 po 5. Beverly 

______ _______ lotas 100x285. skubiai.
$19,500 naujas 3 mieg. mūrinis ar- 

2 ti mūsų įstaigos, gazo šild.
$30.700 mūrinis 2 po 5 su daug

P..

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

Virš 200 namų pardavime, tad Ti
sų išvardinti neįmanoma

Patikrinkite ir rasite sau tinkamą.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-8384

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

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 W. 51st St WA 5-5030

DĖMESIO !

PO P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

PRIE MARQUETTE PARKO

’ 5 butų mūrinis Gage Parke. Vi-
jsi 4y2 kamb. butai: Naujas sto- 
; keris. Kampinis namas. Savininkas 
I išvyksta į California. Nužeminta 
kaina — $45,250.

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

Grosernė su 2 butais. Biznis iš
dirbtas per ilgus metus. Gera 

’ klientūra. Gazu šild. Gage Parke. 
Tik $27,250.

6 kamb. mūrinis 4 mieg. kamb. 
10 m. senumo. Alyva šildymas. 
Garažas. Marąuette Parke. Su vi
sais patogumais. Kaina tikrai pri
einama.

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

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

NAUJAS M C R. BENGALO W
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

Brighton Pk. Gazo šiluma. Apsauga, 
nuo potvynio 2 auto garaž. $20,000.
LIKERIŲ IR MAISTO KRAUTUVE

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

3 BUTŲ MED. —
Prie 67-os ir Damen. 

traline karšto vandens
2 auto garažas.

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

Pk. 2 šildymo

2-jų

Pilnas 
vieta.

kamb. 
krau-

ma.

$16,500
Nauja 

alyvos

ant 
su-

cen- 
šilu-

Mar. 
sistemos.

Surinko

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

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE 

General Insurance, Notary Pnblic 
6455 SO- KEDZIE AVENUE 

Te*. PRospect 8-2233

7 
ąuette 
$42,000.

GERIAUSIAS PIRKINYS!
6 _ metų mūr. ranch namas ant 

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

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

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

garažas. $21,500.
Pelningas, švarus, 8 butų, 

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

rūsys. 30 p. sklypas. Gera 
$14,200.

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

! pigus.
Šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 

low. Arti Marąuette Parko mokyk, 
lų. Viskas modemiška. Gražiai iš- 
dekoruota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595
MARGUETTE PARKE

Prie Marąuette Parko, mūr. 6 
kamb. rezidencija. 12 m. senumo. 40 
p. sklypas. 2 maš. garažas. Namas 
laisvas, pirkėjas gali apžiūrėti ir 
užimt dabar. $20,000.

Palikimas. Prie 46-os ir Francisco 
2 med. namai. Vienas 6 kambarių, 
antras 4 kamb. ir biznis $14,000.

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

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arta RE 7-4639

C O N T B A Č T O B S

ŠIMKUS
KEAL ĮSTATE, NOTARY PLBLIC

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

J

Tai nepaprasta knyga. Virš 20C 
receptų grynai lietuviškų valgių 
gaminimui anglų kalboje. Ponia 
Daužvardienė, kuri dažnai pasa
kodavo apie lietuviškus valgius 
per Chicagos radijo ir televizijos 
stotis, surinko pačius įdomiausius 
lietuviškų valgų receptus ii 
DRAUGAS juos išleido labai pa
rankioje formoje. Pirmą kartą to
kia knyga pasirodo knygų rinko
je.

Gera dovana kitataučiams ar 
angliškai skaitantiems lietuviams 

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street

CHICAGO 29. ILL

INCOME TAX

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
{VAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE 

F. Petrauskas & Co<
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-3792

t

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

Ofiso ir namų telefonas: 1 
PRospect 8-2013

7403 SO. WESTERN AVĖ. I
Chicago 36, Illinois

į

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated). Dažymas įš lauko 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę.

i Nemokamai apskaičiuojame: žemiau- 
; sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie- 

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

iŠ

i

B E R W Y N. 6 butų “rooming 
house”. Pajamų $5,130. Arti 
Benvyn ligoninės. Metinės išlaidos i 
$1,000. Kaina $37,500. Išsimokeji- 
mo sąlygos. S V O B O D A, 6013 
Cermak Rd. BI 2-2162 arba OL 
2-6710.

ŠILDYMAS
A. Stančiauikas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų ganu 
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

JUOZAS ŽEMAITIS

CONSTRUCTION CO. j

IR VIC. SKABĖ ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
[rengiame šiltu oru ir rande- 
ntu šildomus pečius (furnaces 
•boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 3 metų lšsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI

2431 S. Kedzie Arenos 
Chicago 23, Illinois

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

DĖMESIO !

HEI.P WANTE» — VYRAI

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETK1EVVICZ, Pres.

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

4 '/*%
į

Naujas aukštai dividendu numatoma
mokėti ant investavimo sąskaitą nuo Vasario tafta. 1 4 , 1962
PINIGAI {NEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D- 

Dividendai mokami sausio ir liepos mftn. 1 d.
ui* IMnae, PIRMAD. ir KETV.......................9 v. r. iki 8 p. p.VALANDOS: ANTRAD. ir PENKT. ...................9 v. r. iki 5 p. p.

?. ŠEŠTAI!.........9 v. r. Iki 12 v. d. Trečiad uždaryta.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

Išnuom. naujai įrengtas, moder
nus mieg. kambarys. Atskira vo
nia. Tel. GR 6-0623 nuo 9 iki 7 

v., arba 585-4439, po 7 v. vak.
I

Reikalingi prityrę
PORK BONERS

Kreiptis tel.
PR 6-2346, po 6 v. v.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO- 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDIČI NO SirPREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMA 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

RE PUBUC 7 - 8949 
2301 W. 69th St, Chicago

REZIDENCINIAl, 
KOMERCINIAI. 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

7-?
i

2501 West 69 Street
HE 4-7482

Jllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll

Gražių vizitinių kortelių 
biznieriui-protesionalui 

reikia
D R A U G A S

,, V I K D O “
HEATING SERVICE

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

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

• STATYBA • PLANAI |

• PASKOLOS
Gyvenami namai Biznio, in-* 

dustrijoe bei ofisų pastatai.'  ̂
Taip pat įvairūs pastatų re-A 

gmontai. \

II. STAŠAITIS! 
Statybos Kontraktorius 
•043 SO. SAWVtR AVENUE

CHICAGO 29, ILL. j
Namų Tel. PR 8-8378 i

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 Mest 63rd Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS 

Skambinkit LUdk>w 5-9500
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Perskaitę "Draugą”, duot 
te jį kitiems pasiskaityti.

i

Apsinaoka skelbtis “DRAUGE 
nes lis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis Gi skelbimu kaino, 
'įsiems prieinamos

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JCSŲ 

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

I I

Remldf dien. “Draugę”
V. ŠIMKUS

Statybos ir Remonto įtartini 
2618 VVEST 71M STREET 

I Tel. PR 8-4268 ir TE 9-5531
--------------
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DABARTIES LIETUVOJE

Mozaika iš pasakojimo pabėgusio geologo Miklovo

Nuo Sovietų ekskursinio lai
vo pabėgęs geologas Juozas 
Miklovas pasakoja apie sun
kias dienas Sovietų okupacijo
je. šių eilučių autoriui su Mik- 

£ lovų teko praleisti ištisą dieną 
besikalbant. Be anksčiau apra
šytųjų dalykų, Miklovas dar 
suminėjo šiuos faktus;

— Okupantų pastatytoji rau- — Pagal susitarimą su So-! 
donoji valdžia Lietuvoje pasku- vietų Sąjungos vyriausybe, a-1 
tiniu laikotarpiu sušaudė du lie- merikiečiai siuntinėja rusų kai-' 
tuviu studentu. Abudu jau tru- ba leidžiamą žurnalą “Amoni- j 
pūtį vyresnio amžiaus. Buvo ka”. Aukščiausios mokyklos ir 
energingi ir veiklūs. Teisme kitos parinktos įstaigos jį gau- 
tie patriotai ypatingai drąsiai na, tačiau jis laikomas užrakin 
laikėsi. Pasakė ugningas kal
bas, iškeldami laisvės ir Lietu
vos meilės idealus, dėl kurių 
jie savo .gyvybę aukojo. Tačiau 
teismas tokiu atveju būna už
daras.

— Dabartinės Lietuvos teis- kas kietai taupė ir nuliekamą 
muose gali kaltinamasis ture- centą skyrė ūkio trobesiams ge 

4 ti advokatą, bet tai mažai ką rinti, naujiems įrankiams įsi- 
padeda. Bausmė iš anksto nu- taisyti, žemę tobulinti, tai da- 
matyta. Padeda nebent' tiek, bar tuo nesirūpina. Vieton to 
kad tie jų advokatai turi pa- — stengiasi geresnį drabužį nu

lietuvaitės tiesiog bijo už 
sų tekėti, nepasitikėdamos jais, j

— Siena į Lenkiją kietai sau 
goma. Lietuvos gyventojai ga
na nesunkiai gali važiuoti į ki
tas tarybines respublikas, bet 
jau į Lenkiją, Čekoslovakiją, 
Rytų Vokietiją važiuoti labai 
sunkiai teleidžiama.

ru-:
t

tas, platesnei publikai nepriei
namas. (Tuo tarpu panašius So 
vietų leidinius Amerikos imi.' 
versitetų skaityklose gali lais
vai sklaidyti kiekvienas).

— Jei seniau lietuvis ūkinin-

i DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. sausio mėn. 31 d.

CHICAGOS ŽINIOS NUBLOŠKĖ 80 PĖDŲ IR
UŽMUŠĖ

Žvejai Cape Canaveral, Fla., jūros pakraštyje turės progos įs jūros stebėti astronauto Glenn paleidi
mą j orbitą. . (UPI)

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 / . PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N E L S 0 N 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams .Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

kad tie jų advokatai turi pa- — stengiasi geresnį drabužį nu 
žinčių ir galima kyšiais daug sipirkti, o iš jaunesniųjų kitas 

stengiasi ir motociklą susikom
binuoti. Pinigais didelio pasiti
kėjimo nėra.

Būna pasilinksminimų, 
tiesioginiai dėl to kaltinant. | Kaimuose šoka dar senobinius 
Vieton to tokiems, o taipgi ku- šokius. Miestuose jau skverbia- 

............... - - si modemiški vakarietiški, bet 
' tie yra uždrausti.
I

ką per juos papirkti.
Sufabrikuotos bylos

$
— Paskutiniu metu vengia

ma lietuvius patriotus teisti

AMERIKIEČIŲ “RIGOLET- KALBĖS KITAS GENERO
LAS

Chicagos Loyolos universite
tą baigia 427 studentai. Jiems 
mokslo laipsnių dokumentai 
bus išduoti vasario 7 d. Ta pro
ga kalbės buvęs generolas Alf- 
red Gruenther, kuriam bus įtei
ktas teisių garbės daktaratas.

MELDĖSI HEBRAlšKAI
Chicagos policijos departa-

TO” i

Anthony Streeter vairuoja
mas taxi pervažiavo raudoną 
šviesą ir įvažiavo į kitą auto, 
kuris užgavo praeinantį Adolph 
Moresco, numesdamas jį 80 pė
dų skersai gatvę. Moresco mi
rė. Nelaimė įvyko Ridge ir 
Clark gatvių sankryžoje.

I

•L F. EIBEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

— -n

The American Opera Co. da
ro pažangą. Jau ir didieji Chi- j 
cagos dienraščiai pradeda į- 
traukti į parengimų sąrašus 
šios bendrovės operas. Sausio 
27 d. Eleventh St. teatre, Chi
cagoj, ši bendrovė pastatė “Ri- | 
goletto”. Galima sakyti, kad ją ■ 
ant savo pečių išnešė daininin
kė Barbara Stuart Gildos vaid- ‘mento katalikų kapelionas kun. 
menyje. Publika jai nesigailėjo ( McPolin atkalbėjo maldą an- 
plojimų ir bravo šauksmų. Svar ghškai žydų policininkų sąjun- 
biojo vaidmens — Rigoletto —' ?os valdybos įvesdinime. Visi 
solistas Manlio Ginneti susirgo pagarbiai palenkė galvas. Koks 
laringitu, bet, negavus pakai- buvo jų nustebimas, 
talo, vistiek dainavo. Susilau
kė plojimų bent už ryžtą. Ne
blogas buvo kunigaikštis — A. 

raštu pakviečiami.” Nebenuma Politano> n°rs pačioj pabaigoj 
tomą, kad bus galima naujųi detonavęs. Choras ir orkestras, 
bažnyčių pastatyti ar pravesti sudaryti * buvusios Chicago 
stambesnius remontus. Todėi! Civic operos, savo uždavinį at- 
daoar yra iš vyskupijų ragini-f Uko gana ^ai, diriguojami G. 
mas kiek galima bažnyčias da- Favario- S10*5 <>Peros direktorė 
žyti, kad jos galėtų ilgiau išsi- ir 3°® “širdis” yra vengrų kil- 
laikyti. mės muzikė Anna Dėl Preda.

— Nuostabus lietuvių idea- j
tais pavyksta į anų nepasiruo- ^zmas- kad, nežiūrint persekio- j 
susiu partiečių rusų vietą įsta- atsiranda jaunuolių, ku-
tyti naujus lietuvius specialis-Lr^e iyštasi eiti į kunigus. Jei 
tus. Šitokiu būdu ir į Vilniaus ne^ūtų susiaurintas kandidatų 
universitetą buvo įvesta visa prismimas į kunigų seminariją, 
eilė pasiruošusių lietuvių dės- 3U atsirastų. Vienoje gimnazi- 
tytojų ir net panaikintos kai 3°je atsirado net du jaunuoliai, 
kurios paralelės klasės, vestos kurie ryžosi stoti į kunigus, 
tik rusų kalba, tačiau buvo pa- Okupantų akyse tai buvo blo- 
šalintas tuos pertvarkymus atestacija gimnazijai, ir tie 
pravedęs rektorius, o naujojo jaunuoliai buvo atkalbinėjami 
rektoriaus pamažu vėl grįžta- nestoti. Net buvo uždarytos 

jiems lengvatos tęsti studijas 
universitete. Vis tiek, vienas iš 
jų pasiliko nepakeičiamo nusis
tatymo.

Vilniuje dabar esą apie treč
dalis lietuvių, apie trečdalis gy 

(ventojų lenkų ir apie trečdalis 
j rasų (su jų tarybinių respub
likų tautiečiais, pvz. gudais). 
Rusų procentas ypatingai paau
gęs. Raudonarmiečių yra mies- 
'tų garnizonuose. Jų tarpe ver
čiami tarnauti ir Lietuvos vy
rai, todėl iš dalies pažiūra į rau tomas Chicagoje. Jis vyks Pa- 
donarmiečius yra kiek pakitę- cifiko vandenyne. Tenykščiai 
jusi. J. Pr. Į gyventojai galės dienos metu,

matyti susirikiavusias tarp sau
lės ir mėnulio net penkias pla
netas. Toks gamtos reiškinys 
buvo matytas 1524 ir 1186 me
tais. Kitą kartą bus matomas 
2000 m. Indijos astrologai pra
našauja, jog Ispanija atgaus 
karalių, Chruščevui ateis galas, 
Sovietų sąjungos draugystė su 
raudonąja Kinija suskils ir pre
zidentui Kennedy bus sunkūs 
metai Anot pranašautojų, įvyks 
daug nuostolingų žemės drebė
jimų, ugniakalnių išsiverž’.mų 
ir kitų įvairių gamtos sukrėti
mų.

KLIJAVO BE PINIGŲ
Du Whitworth kolegijos stu

dentai iš Spokano, Wa.sh., at
keliavo 1,600 mylių į Chicagą 
per 4 dienas. Jie atliko kelionę 
neturėdami nė cento pinigų. Ge 
raširdžiai asmenys juos pavėži
no ir pamaitino.

nigams, sufabrikuojamos bylos ■ 
dėl tariamų jų nusikaltimų mo
ralei, spekuliaciją draudžian- 
tiems įstatymams ir t. t., kad 
jie žmonių akyse būtų vaizduo
jami kaip žemos rūšies asme
nys. (Tai taktika, kurią savu 
laiku naudojo naciai.)

— Lietuvoje gausu rusų. Čia 
daugiausia buvo siunčiami įvai

ki rūs partiečiai, kurie užėmė aukš 
tus postas *ne pagal savo tech
niškus sugebėjimus, bet dėl 
nuopelnų kompartijoje. Dabar, 
kai Lietuvoje priauga geresnių 
už juos, tikrų specialistų, kar-

ma prie ankstyvesnės okupan
tams mielos tvarkos.

6" žodinė propaganda, ir juoda 
tikrovė

— Vedamas uolus vaikų so- 
vietinimas pradžios mokyklose. 
Daugelis ir pasiduoda tai įta
kai, bet, kai paauga, kai pa
mato, kad okupuotos Lietuvos 
tikrovė daug skiriasi nuo jiems 
piešto ružavo vaizdo, savaime 
atsimeta nuo sovietinės dva
sios. Žodinė propaganda ne
įstengia atsilaikyti prieš juo
dus tikrovės faktus.

— Mišrių vedybų Lietuvoje 
šiuo metu mažai. Dar pasitai- Į 
ko, kad vyrai kartais veda ru
saites, ypač kur tremtyje, bet<_____

4 H. Macmillan, Anglijos min. 
miniakas, vėl rengiasi atvykti į 
JAV.

pir-

n
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Religinis gyvenimas

Religinis gyvenimas labai var 
žemas. Kunigas kalėdoti gali 
vykti tik į tuos namus, kur jis

KALBĖS ANTIKOMUNISTAS !
GENEROLAS

Buvęs maj. gen. Edwin Wal- 
ker, pasitraukęs iš kariuome
nės ir neimdamas užsitarnau
tos pensijos už 30 tarnybos me
tų, Chicagoje padarys vieną iš 
svarbiausių savo viešųjų pareiš 
kimų vasario 9 d., 8 v. v. Arie 
Crown teatro salėj, McCormick 
Place. Nors salėje telpa 5,000 
rengėjai laukia daugiau žmo
nių. Įėjimas $1. Generolas at-

! sistatydino iš kariuomenės, kai 
jam buvo uždrausta užsienyje 
tęsti antikomunistinį kareivių 
auklėjimą. Generolas greitu lai
ku kviečiamas į Washingtoną 
liudininku prie senato pakomi- 
sijos tiriančios aukštų karinin
kų kalbų cenzūravimą.

NEMATYSIME SAULĖS 
UŽTEMIMO

Vasario 5 d. įvyks pilnas sau 
lės užtemimas, kuris nebus ma- <

i

, kai kuni- ; 
gas antrą maldą atkalbėjo heb- j 
raiškai.

PALIKO MIRTI ANT 
GELEŽINKELIO BĖGIŲ .

Michael Bartello, 5403 Divi- 
sion st., atgavo sąmonę, išgir
do garvežio švilpuką, apsidairė 
ir spėjo nusiristi nuo geležin
kelio bėgių ir išsigelbėti. .Trys 
nepažįstami vyrai biivo jį pri
mušę ir palikę mirti po trauki- i 
nio ratais.

UŽPRAŠĖ VISUS GERTI j
Trys vagiliai iš 11-kos asme

nų atėmė $2,000 Ridge Steak 
restorane, 6666 Ridge av. Vie
nas jų sau ir visiems valgan- 
tiems iš baro užsakė gėrimų, 
už kuriuos neužmokėjo.

■

A. A.
Petronėlė Dimšienė 

.IOKI BAI SKAITĖ 
(Pagal pirma vyrį Bagužienė) 

Mirė sausio 29 d.. 1962.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau

lių apskričio. Lūkės parapijos, 
Barvydžių kaimo.

Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Kazimiera Bunoris. žen
tas. Antanas, gyv. Gleeson. 
Wis.. anūkas Kazimieras Sla- 
vickas. jo žmona Bernice. 4 
proanukai. kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Morta 
Kundrotienė ir brolis Dominin
kas.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. PhillipS' koplyčioje, 3307 S. 
Lituanica.

laidotuves įvyks ketv.. vas. 
1 d., iš koplyčios S:30 vai. ry
to bus atlydėta j šv. .Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę. Duktė, žentas. anū
kas ir proanūkai.

Laid direkt. Ant. M. Phil
lipS, telef. YArds 7-3401.

I

I

i
I

Kilmingieji pas Sr. Tėvą

Šv. Tėvas Jonas XXIII priė
mė specialioje audiencijoje Ro
mos kilminguosius ir patricijus, 
atėjusius pareikšti Šv. Tėvui sa 
vo pagarbos ir sveikinimus nau 
jų metų proga, šv. Tėvas pasi
džiaugė Romos kilmingųjų iš* 
tikimybe šv. Sostui ir šv. Petro 
įpėdiniui, įvertino jų reikšmę 
tiek Romos miesto, tiek Bažny
čios istorijoje ir suteikė vi
siems apaštališkąjį palaimini
mą. Kaip žinoma daugelis Ro
mos kilmingųjų patricijų šeimų 
paeina iš seniausių laikų ir iš 
jų yra kilę nemaža popiežių, 
aukštų valstybės ir viešojo gy
venimo asmenybių, turėjusių di 
džiausios reikšmės Bažnyčios

* gyvenime.

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
i

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus
f£VAb IR SŪNUS 

MAROUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West lįst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
141D S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-69

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
I

i EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėkd
i, ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti
1 i kapus Jūsų artimųjų.

H 3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

PADĖKA
A. -f- A. 

VINCENTAS KULIKAUSKAS, Sr.
Mūsų mylimas tėvas mirė 1962 m. sausio mėn. 14 d. ir 

buvo palaidotas sausio mėn. 18 d. Šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje. Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo j amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun- F. Kelp- 
šui, kun. Gilbert’ui, kun. P. Juknevičiui, kun. V. Mykolaičiui 
ir kun. A. Tamošaičiui, S. J., kurie atlaikė gedulingas pamal
das už jo sielą. Dėkojame kun. Kelpšui, kuris palydėjo velionį 
į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių bei 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. .

Dėkojame kun. K. Vengrui, M. I. 
kun. J. Stankevičiui, kun. B. Sugintui 
Dėkojame Seselėms Kazimierietėms už

Dėkojame Šv. Vardo draug.. Liet, 
vienijimo Amerikoje, Tėvų Marijonų
skyr., šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų 6-to skyriaus ir Nekaltai 
Pradėtosios Marijos Seserų Gildos nariams už maldas koply
čioje ir dalyvavimą laidotuvėse. Dėkojame J. Kudirkai už 
giedojimą bažnyčioje.

Dėkojame grabnešiams ir visiems laidotuvėse dalyvavu
siems, kuriems atskirai neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Petrui Bieliūnui už ma
lonų patarnavimą. Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

SUNOS, DUKTĖ, MARČIOS. ŽENTAS IR ANŪKAI

C., prel. D. Mozeriui, 
už maldas koplyčioje, 
maldas koplyčioje.
Rymo Katalikų Susi- 

Bendradarbių 35-to

į 
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Laidotuvių Direktoriai

MiŽEIKAsEVANS
tttfSO.

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

TRTB MODIBNUOt 
Am-coNDrnom kopimo* m

MAiZNOMI VISTA 4
REpubHt T-MM ITfbU MUM j

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. TeL TArds 74401

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

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

Kas domisi šeimos problemomis, būtinai turi perskaityti 
I0N0 GAILIAUS APYSAKA 
GUNDYMAI

Šioje apysakoje žinomas rašytojas J. Gailius gražiu stilium 
vaizdinga kalba nagrinėja šeimos likimą, kai šeimos galva

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AV®. Tel. YArds 7-1138—1139

pasirenka slidų nuodėmės kelią. Moters pasiaukojimas net iki 
mirties, smaguriautojo vilionės, intrigantės mergaitės tragedija 
ir atgaila čia susipina darnioje visumoje taip, kad skaitytojas 
nuosekliai vedamas per knygos puslapius ir negali atsitraukti 
iki apysakos pabaigos. Knyga verta perskaityti visiems, kurie 
nori geriau pažinti psichologines persiskyrimų- priežastis ir pa
vojus, gresiančius net ir geroms šeimoms.

GUNDYMAI kainuoja tik ........................Re vkit ir pinigus siųskit:

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

$2.00

1

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

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

Perskaitė flien "Dranga", duokite jj kitiems
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DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. sausio mėn. 31 d.

X Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos naujos bažnyčios staty
bai vajus pradedamas vasario 
4 d. 3 v. p. p. Visi parapiečiai 
kviečiami dalyvauti. Šių iškil
mių tvarka: savanorių vyrų 
darbininkų, kapitonų, vajaus 
pirmininko ir savanorių ponių 
telefono ir raštinės darbininkių 
procesija iš mokyklos į bažny
čią; Rožančiaus pamaldos; vy
skupo žodis; iškilmingas palai
minimas švč. Sakramentu.

Tikimasi, kad parapijos auk
siniam jubiliejui (1964 m.) jau 
turėsime naują bažnyčią.

X šv. Kazimiero parapijos 
Motinų klubas, vasario 21 d. 
Sport Lodge, puikiose patalpo
se, North Hollywood, Cal., ren-l 
gia metinį madų balių: Fashion jjau_ 
Show. Visos moterys kviečia
mos dalyvauti. Tuo reikalu , 
kreiptis į Šv. Kazimiero Moti- 1. 
nų klubo pirmininkę Mrs. Elea- ■ 
nor Harrington, NO 1-2422. ■

X Inž. Vytas Vidugiris pas
kutiniu laiku buvo pakeltas ban 
dymų vedėju (complex tęst su- 
pervisor), rakietų bazėse. Jis 
dirba su AMF kompanija Cali- 
fornijoje, kuri stato požeminius 
rakietų lizdus.

Inž. Vytas Vidugiris vadovau 
ja 34 inžinierių grupei, kurios 
užduotis yra išbandyti rakie- 
tas.

X Antanina Juškienė gavo 
iš Lietuvos laišką. Rašo šeima, 
kuri turi ligonį. Iš laiško ma
tyti, kaip ten dabar sunkus gy
venimas. Šeima prisiglaudusi 
mažyčiam kambarėly pastogėj. 
Kai valgo, tai į dubinį nuo lu
bų krinta molio gabalai. Išgrie
bia molį ir valgo toliau. Ligo
niui gydytojai patarė gerti cit
rinų sunkos. Tačiau tai neįma
noma, nes negalima gauti cit
rinų. Kai ligonio žmona papra
šė tinkamesnio kambario, rau
donieji valdininkai tik maldė 
pažadais — duosią, kai pasta
tysią namus kitąmet ar dar vė-

G. ir A. Lietuvninkai

VEDYBINE SUKAKTIS

ir apylinkėse

Šis mokyklos parengimas yra joje 6245 So

X Pomirtinė Pauliaus Au- 
giaus kūrinių paroda atidaro
ma šį šeštadienį, vasario 3 d., 
7 v. v., Chicagos Savings & 
Loan Association meno galeri- 

. Westem Avė., 
Chicago, RI. Parodoje bus iš
statyta apie šimtas mirusio žy
miojo mūsų grafiko darbų. Šia 
proga Chicagon atvyksta iš Ka 
nados ir dail. Telesforas Va
lius, kuris parodos atidaryman 
susirinkusiems tars išsamesnį 
žodį apie Pauliaus Augiaus 
kūrybą.

X The Chicago Public Lib- 
rary (Miesto biblioteka) užsi
sakė įvairių lietuviškų knygų 
už 118.75 dol.

pats spalvingiausias ir sutrau
kia keletą šimtų dalyvių. Būtų 
gera, kad ir lietuvės motinos 
dalyvautų ir pamatytų šį puikų 
parengimą. Baliaus pelnas eis 
mokyklai remti.

X šv. P. Marijos statula šiuo 
metu vežiojama po butus Cice
ro kolonijoj. Šią savaitę ji yra 
dr. P. Kisieliaus bute, 1634 So. 
49 avė.

X Manigirdui Motekaičiui 
jaunieji šatrijiečiai Diamond 
Head restorane buvo suruošę 
vaišes, pagerbdami jo talentin
gą pasirodymą De Paul univer- _ _
siteto salėje atliktame fortepi- šio 27 d. 11 v. 
jono rečitalyje, kuris įvyko su- bažnyčioje, 
teikiant jam muzikos magistro 
laipsnį.

Jauniems šatrijiečiams vado
vauja pirm. J. Radvilaitė. Iš vy 
resniųjų dalyvavo ir kalbas pa
sakė kun. dr. P. Celiešius, C. 
Grincevičius ir D. Lipčienė. 
Taipgi buvo pakviesti Manigir- 
do tėvai, dalyvavo kun. dr. Ign. 
Urbonas ir kt.

X Shelrose Realty & Insu
rance bendrovės, 11320 South 
Halsted, į didžiulį atidarymą 
sausio 28 d. atsilankė labai

Gizela ir Adolf Lietuvninkai, 
7050 S. Campbell, sausio 20 d., 
atšventė savo laimingo 10 me
tų vedybinio gyvenimo sukak
tį. Ta proga jubiliatams pa
gerbti susirinko apie 80 gimi
nių ir draugų bei pažįstamų į 
Dubysos svetainę, 2548 West 
69th St. Trinkauskienė paruo
šė vaišes, visi buvo patenkinti 
ir maloniai praleido vakarą. 
Jubiliatams sudėta daug gražių 
sveikinimų ir dovanų. Sveikino 
kun. K. A. Matulaitis, MIC, 
kuris Lietuvninkams prieš 10 
metų Londone suteikė moterys
tės sakramentą.

. tingai dėkoja savo darbdaviui 
inž. Jonui Stankui ir žmonai 
už atsilankymą ir stambią do
vaną. Adolfas pas inž. J. Stan
kų dirba jau 5 metai nuo pat 
atvykimo į Chicagą. Visi linki 
Gizelai ir Adolfui Lietuvnin
kams ilgiausių ir sveikiausių 

i metų.

NORĖTŲSI IR DAUGIAU 
TOKIŲ PASILINKSMINIMŲ

JUODVARNIAI PRAKALBĖS ŽMONIŲ BALSU

Susitikimas su organizatoriais ir aktoriais, statančiais
* naują vaidinimą

Teatrinis gyvenimas Chica
goje nėra toks judrus, koks ga
lėtų būti. Scenos šviesą, atro
do, galėtų išvysti daugiau vei
kalų. Kas kaltas — ar teatra
lai, kurių skaičium Chicaga nė
ra nuskriausta, ar visuomenė, 
kuri vaidinimais permažai do
misi? Tokios mintys kyla, išgir 
dus, kad vasario 3 ir 4 dieno
mis Jaunimo Centre yra sta
tomas S. Čiurlionienės veika
las “Dvylika brolių, juodvar
niais laksčiusių”. Kartu ima 
džiaugsmas, kad pagaliau turė
sime vaidinimą.

t

Gizela ir Adolfas Lietuvnin
kai pavyzdingai sugyvena, yra 
nuoširdūs katalikai, visų gerų 
darbų rėmėjai, priklauso para
pijos chorui. Lietuvninkai dė
kojo visiems už- gausų atsilan
kymą ir dovanas. Adolfas ypa-

Tuo tarpu pro jas eina, kuprą 
papūtęs, gandras, šokinėja var
lės, aras išskėtęs sparnus (šį 
kartą tik rankas...) ir viskas 
rikiuojasi į sklandų vaidinimą.

Rež. Z. Kevalaitytė labai į- 
temptai stebi sceną ir vaidinto
jus. Bet jos veide amžina šyp
sena, nors kartais ir šūktelti 
reikia.

__ Kaip sekasi? — trumpai 
paklausiu.

— Kaip matot, dirbame. Su
derinti tiek aktorių scenoje ne
lengva. Bet gerų norų ir suge
bėjimų netrūksta. Sunkesnis 
darbas, kad pačios darome dra
bužius, siuvame ir piešiame. 
Dalį gavome iš Lyric operos, 
bet gražiausi bus mūsų pačių 
padaryti...

— Laukiame atsilankant vai
dinime, pamatysit viską, — ir 
režisorė vėl žvelgia į sceną, kur 
nykštukas šaukia: “as kala- 
lius, as kalalius...”

• Užkalbinu praskubantį akt. 
A. Brinką.

— Tuojau turiu lipti į sceną. 
A, kaip jaunimas? — Puikus, 
turi noro dirbtu Malonu su juo 
ir man. Beje, veikalas tai nėra 
tik jaunimui, bet ir suaugu
siems. Man pačiam malonu pri
siminti visas tas pasakas, su
jungtas į darnią visumą. Tik 
būtų gera, kad tėvai savo vai
kams paaiškintų apie patį vei
kalą, prieš vesdamiesi juos į 
vaidinimą. Vieną kartą pamatę, 
jie antrą kartą patys eis... — 
Ir nuskubėjo į sceną, tuojau 
pakeitė miną ir pasidarė kaž
kokiu Protuoliu ar Gudruoliu.

kad vaidinimas būtų visiems 
žiūrovams malonus ir sukeltų 
giedrią nuotaiką.

— Kokie planai ateičiai?
— Apie juos sunku kalbėti. 

Ateitis priklauso nuo pačių ak
torių, kiek jie pajėgs atitraukti 
valandų nuo savo kasdieninio 
darbo, nuo šeimos reikalų ir 
kaip sugebės jas atiduoti sce- 

! nos menui ir visuomenei.
— Kaip laikosi mūsų visuo

menė vaidinimų atžvilgiu?
— Tai pasirodys veikalo pasta

tymo metu. Visuomenės atsilan 
kymas įrodys, ar ji vertina sce
nos meną ir remia jos darbuo
tojų pastangas. Nuo visuome
nės atsilankymo priklauso ak
torių ūpas ir ryžtas toliau dirb
ti ar nedirbti, ypač to jaunimo, 
kuris su tokiu entuziazmu jun
giasi į šį darbą. Meninio susi
pratimo stoka yra bendras 
stabdis scenos išsivystymui mū 
sų gausioje kolonijoje, nes tuo 
atveju ir aktoriai nenori dirbti. 
Bet — ateik į repeticiją ir pa
žiūrėk, kaip dirbame.

i
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Scenos darbuotojų pastangos
Veikalą stato Liet. Scenos 

Darbuotojų s-ga, kuri yra įkur
ta Kultūros kongreso metu. 
Pirmasis s-gos pirm, buvo sol. 
A. Kutkus.- Dabartinę valdybą 
sudaro: sol. S. Adomaitienė, 
akt. Z. Kevalaitytė Visockienė, 
A. Kairys, J. Cijūnėlienė. Buvo 
pastatyta Pažadėtoji žemė, re
žisuojama Ip. Tvirbuto, Prisi
kėlimas, rež. A. Rūko, o dabar 
baigiama ruošti “Dvylika bro
lių, juodvarniais lanksčiusių”, 
kurį režisuoja akt. Zita Keva
laitytė. Režisorė jau įrodė, kad 
gali dirbti su jaunimu, o čia 
kaip tik to jaunimo yra labai 
daug.

Užklausta L. Sc. Darb. s-gos 
Chicagos sk. pirm. S. Adomai
tienė, kodėl buvo pasirinktas 
šis veikalas, trumpai atsakė:

— Jautėme, kad reikia duoti 
ką nors lietuviškam jaunimui. 
O čia kaip tik laDai tinkamas 
veikalas — lietuviškos tauto
sakos turtų atskleidimas. Čia

, yra geri ir blogi žmonės, paįvai ravičiaus darbas. Jis šiuo metu 
riną veikalą, čia sutinkame laisvesnis, nes aktoriai užvaldė 
gandrą, arą, miško senelį... Tai sceną. Priselinu ir užkalbinu, 
įdomu jaunimui. Bet patiks ir į _ Sunkoka daryti dekoraci- 
suaugusiems.

— O kaip sekasi teatro ak
toriams dirbti kartu su jauni-Į 
mu - mėgėjais?

— Darbas eina sklandžiai.

“Juodvarnių” repeticijoje
Vieną vakarą patenku į Jau- 

į nimo Centrą ir tyliai įslenku 
salėn. Iš tolo jau girdėti skar
dus akt. Z. Kevalaitytės bal
sas. Ji komanduoja jaunimo 
būrį scenoje, rikiuoja juos, kur 
kas turės stovėti, kad jų spar
nai ir uodegos nekliudytų 
ni kitiems... Visi įsitempę, 
užsiėmę savo vaidmeniu, 
drįstu net prakalbinti.

0 scenoje jau išrikiuota
lis “miško”,- “uolos” gabalas, 
“medžio” šaka. Tai dail. V. Pet-

Šv. Kazimiero Seserų Rėmė
jų Bridgeporto skyrius turėjo 

(gražią pramogą - vakarušką. 
Paruošiant programą daug pasi 
darbavo Sabina Klatt ir Sylvia 
Zanauskas, Rudienės dukterys. 
Programos vedėjas buvo kun. 
Jonas Kuzinskas. Atsilankė ir 
prel. Ant. Martinkus, o taipgi 
parapijos mokytojos - seselės 
kazimierietės. Programa su dai 
nomis ir kitais įvairumais. Gra
žiai pasirodė ir Marija Saba
liauskas. Mergaitės pašoko, pa
dainavo lietuviškai. Gražią dalį 
programos atliko Bridgeporto 
Moksleivių Tautinis ansamblis. 
Jo kanklininkės dailiai pagrie- 

! žė “Leiskit į Tėvynę”, “Graži 
1 Tėvynė mano”, “Lakštute, pauk 
štute” ir kitas dainas, kurias 
buvo išmokiusi kanklininkių va
dovė Elena Vaičeliūnienė.

I

X Irenos Leipiūtės ir Tomo 
Markvaldo jungtuvės įvyko sau 

Šv. Kryžiaus
Bažnytinėse iškil

mėse dalyvavo didelis būrys 
draugų ir pažįstamų. Į vaišes, 
kurios vyko tautiniais margi
niais papuoštoj B. Pakšto sa
lėje, susirinko virš dviejų šim- vienerių metų mirties sukakties 
tų svečių. Čia visus nustebino proga vasario 3 d., 8:30 v. ry- 
Irenos mamytės suruošti gau- te bus atnašaujamos ged. šv. 
įsus, skanūs ir puošnūs užkan- mišios už jos vėlę Šv. Kryžiaus 
džiai ir gėrimai, o visos iškil- parapijos bažnyčioje. Kviečiami 
mės buvo atžymėtos tautiniais giminės, 
papročiais, dainomis ir šokiais, pamaldose dalyvauti ir pasimel- zika. Norėtųsi ir daugiau pana- 
grojant Pakšto kapelai. Reikia sti už velionės vėlę. (Pr.)

f

džiaugtis, kad tremtyje K. Lei- 
pienė užaugino didelę šeimą, ją I
išmokslino ir dabar iškilmingai 
leidžia į gyvenimą.

X A. a. Emilijos Jautokienės

l
vie- 
visi 
Ne

da-

i

__  ęj.inVrtVo Aorrrfi pi

jąs šiose sąlygose, — kalba pa
mažu dailininkas, — nes reikia 
viską daryti iš nieko. Negalima 
leisti pinigų. Kalame iš atlaikų, 
piešiu. Bet pasitikėkit — bus 

Visi parodo entuziazmo ir su- j gražios dekoracijos...
tarimo. Repeticijose vis pasi-j Jau iš to, kas matoma, gali- 
jaučia jauni ir kartu rengiasi,! ma pasakyti, kad bus gražios.

šokinėjo, cypavo,
E. Petrokaitė Ru-

simboliškas veika- 
dar Lietuvoje. Pa-

4

daug svečių. Apžiūrėję naujos i 
įstaigos patalpas buvo pakvies
ti vaišėms ir šokiams į Club 
Allegro patalpas 11731 S. Hal
sted St. Svečius sveikino ir pri
iminėjo Thomas J. Haggerty, 
Jr., < 
priiminėjo Al. G. Kumskis su 
žmona ir kiti. .

draugai ir pažįstami nos. Buvo smagi armonikos mu

šių pasilinksminimų.

Moterys buvo parengusios 
vaišes: kugelio, naminės duo-

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

KANADOJ
— Kun. Antanas Bučmys,

Valley, netoli savo bičiulių 
Damulių.

o Club Allegro patalpose i Prieš metus laiko 2stojvs i lie' 
[ tuvių pranciškonų vienuolyną, 

Atsilankiusieji vasario 2 d. baigia San Miguel 
dėkojo už dovanas ir vaišes ir Mission pranciškonų noviciatą 
linkėjo naujai atidarytos įstai- *r daro profesiją, prisiimdamas 
gos vadovybei geriausios sėk- visam laikui tėvo Kornelijaus 
m£S vardą. Tėv. Kornelijus yra pa

skirtas vikaru į tėvų 
konų vedamą lietuvių 
Toronte, Kanadoj.

— Rinkliava Balfui.
gėlės Šv. Kazimiero bažnyčioje 
sausio 14 d. buvo padaryta Si
biro tremtiniams remti rink
liava. Surinkta tam tikslui 
188.50 dol. Pinigai įteikti Vla
dui Pažiūrai, Los Angeles Bal
fo skyriaus pirmininkui.

— Barbora Trakime, Stellos ■ 
Batkienės mamytė, iš Kanados 
atvyko į Los Angeles pasisve
čiuoti ir praleisti šaltą Kana
dos žiemą. Barbora Trakienė 
yra neseniai atvykusi iš Lie
tuvos.

X Puota Jūros Dugne bus 
vasario 3 d. Western Ballroom 
salėje. Dar yra likę laisvų sta
liukų. Norintieji juos rezervuo
ti prašomi kreiptis tel. LA 3- 
5499. (Pr.)

X Smuikininkas Povilas Ma- 
tiukas išpildys Paganini ir kitų 
kompozitorių kūrinius Varpi
ninkų - Filisterių d-jos koncer
te - baliuje, kuris įvyks vasa
rio 17 dieną, Nepriklausomybės 
minėjimo išvakarėse, Pakšto 
salėje.

Staliukus galima iš anksto 
užsisakyti tel. GA 3-0399.

(Pr.)

pranciš- 
parapiją

Los An-

I

X Moderni linija, puikus me
dis — šviesus arba tamsus. 8 
garsiakalbiai. Daug vietos plok
štelėms Čia tik keletas savy
bių ’abai gero vokiško aparato 
Nordmende. Pasižiūrėkite Gra- 
dinsko televizijų, patefonu ir 
radijų krautuvėje, 2512 West 
47th St., tel. FR 6-1998. (Sk.)

— Stasys ir Eleonora Lisec- 
kai, neseniai atvykę iš Venezu- 
elos, įsikūrė gyventi Los Ange
les, Cal. ”u jais kartu atvyko 
sūnus Algis su savo žmonele 
Birute ir duktė A'b na su savo 
vyru Juriu šukštu. Jiedu at
sivežė ir du mažamečius sūnus.
Laikinai sustojo San Fernando į tos dvi Baltijos pakrančių sese-i ta prasme, kad ne vien Rūpin-

— Raudonieji bijosi bažny
čios. Pagal Eltos paduotus duo
menis, Pr. Alšėnas parašė laiš
ką, kurį išspausdino Toronto 
“The Telegram” sausio 23 d. 
laidoje, užvardindamas: “Reds 
Fear Church”. Laiško turinyje 
plačiai paliečiamas dabar vyk
stąs pavergtoj Lietuvoj kunigų 
teismas, kaltinant juos “krimi
nalinėmis operacijomis ir spe
kuliacija”.

Laiške nusakomas procesas, 
kaip Povilonis, pastatęs bažny
čią Klaipėdoj ir stengęsis gauti 
leidimą jai pašventinti. Deja, 
vietoje leidimo, jis pats ir jo vi
karas buvo areštuoti ir, remian 
tis sufalsifikuotais kaltinimais, 
dabar teisiami.

Ta proga, kalbant apie anti
religinę kampaniją pavergtoje 
Lietuvoje, laiške primenamas 
ir vysk. Julijono Steponavičiaus 
įkalinimas namų arešte ir nelei
dimas eiti Apaštališkojo Vil
niaus ir Panevėžio administra
toriaus pareigų.

Laiško pabaigoje primenama, 
jog Lietuva sovietinės militari- 
nės jėgos buvo okupuota 1940 
m. Kartu su ja okupuotos ir ki-

rys — Latvija ir Estija. Gi už
baigiant laišką nurodoma, jog 
visiškai neseniai JAV ambasa
dorius Stevensonas Baltijos vai 
stybių okupaciją nusakė kaip 
ryškų sovietinio kolonializmo 
pavyzdį.

— Arkivyskupas P. F. Po- 
cock, naujasis Toronto arkivys
kupas, sutiko dalyvauti Vasa
rio 16-sios iškilmėse Šv. Jono
Krikštytojo lietuvių bažnyčioje. 
Toronte. Arkivyskupas atlaikys 
šv. mišias ir tars žodį. Pamal
dos įvyks penktadienio vakare 
7:30 v. vasario 16 d. Po pamal
dų parapijos salėje įvyks šven
tės proga tradicinis priėmimas 
par. salėje, kur jau kelinti me
tai yra paprotys sukviesti ne
mažą skaičių lietuviams bičiulių 
kanadiečių. Priėmime sutiko da 
lyvauti ir arkivyskupas.

— Toronto šeštadieninėj lie
tuvių mokykloje lietuvių banke
lis (Toronto Credit Union Para
ma) bando pravesti vaikų tar- 

,pe pinigų taupymo vajų. Pasi
rodo, sumanymas yra labai sėk
mingas: per šeštadienį vaikai į- 
deda netoli 200 dol. Pinigams 
surinkti ir jiems registruoti 
yra bankelio paskirtas specia
lus žmogus. Mokyklą lanko arti 
penkių šimtų vaikų.

— Šv. Jono lietuvių kapinių 
įėjimo projekto konkursas ati
dėtas iki vasario 16 dienos. Ka
pinių taryba papildė taisykles

Moksleivės pamokų ruošimo metu Putnam, Conn., Seserų ved. 
bendrabuty. Bendrabučio vedėja Sės, M. Bernadeta visada pasi
rengus paaiškinti... (Nuotr. B. Kerbelienės)

CHICAGOJE 1 rijoje varžytinės vyks šian 
dicn Sherman 
viešbutyje. J. A. Valstybių gy
nybos departamentas į varžy
tines leidžia $16,000,000 vertės 
kariškų reikmenų perteklių. Dai 
ktai nebus išstatyti parodon, 
nes nebūtų vietos. Jie bus pro
žektoriaus parodomi

RENGIASI PLAUKTI
SKERSAI EŽER4

Mokytojas Ted Erikson, per
nai perplaukęs Michigan ežerą 
iš Chicagos į Michigan City, 
36.75 mylių tolį per 36 vaL ir
37 minutes, ruošiasi panašiam Ju tarpe bus mažas 

šis, sunki mašinerija, 
miai, apranga ir kt. 
per 2,500 varžybų dalyvių.

Chicago

Visi įtemptai dirba
Tuo tarpu nuo scenos nulipo 

ir iš karto surimtėjo, nors ten 
visą laiką 
kaip šarka, 
kuižienė.

— Labai 
las. Mačiau
tiko. Daug minčių, bet ir dide
lis darbas

1 Jaunimas puikiai mokosi roles, 
lietuviškai kalba be akcento, 
rodo atsidavimą scenos darbui.

Akt. A. Dikinis, nutvertas už 
skverno, aiškina:

— Veikalas įdomus ne tik 
jauniems, bet ir vyresniesiems. 
Aktoriui yra daug darbo, nes 
pasaka — ne realybė. Turi čia 
parodyti žaismingumo, išmonės, 
gyvybės. Gaila, kad šis visas 
jaunimas yra labai užsiėmęs. 
Daugelis studijuoja, sunku su
derinti laiką repeticijoms. Vie- • 
nas gali ateiti vieną vakarą, ki
tas — kitą. Bet, manau, bus 
gražus vaidinimas.

— Darbas nėra labai dėkin
gas, kalba toliau, bet prasmin
gas, nes jaunimas įtraukiamas 
į scenos darbą, ruošiasi užim
ti vyresniųjų vietas. Jis turi 
progos susipažinti su lietuvių 
tautos turtais. Mūsų sąlygose 
stebuklų negalima laukti, bet 
visuomenė nebus apvilta. O jos 
atsilankymas bus parama bend
ram reikalui — scenos menui, 
jaunimo auklėjimui, jaunų ak
torių parengimui...

Vėl režisorė kviečia scenon. 
Vėl tie patys lipa laiptais ir 

I 
i

kalbėjo aktorė.

keičia veidus... Net džiaugsmas 
ima, matant tokį judėjimą, to
kią auką. O aktorių net 50.

Netoli atsisėda viena iš jau
niausių vaidintojų — Marytė 
Norušytė.

— O tau, Maryte, kaip patin
ka šis vaidinimas?

— Labai gražus ir labai pa
tinka, — nedrąsiai atsako.

Galima tikėti, kad veikalas 
patiks ir visai lietuvių visuome
nei, kuri nepatingės nuvykti į 
Jaunimo Centrą šį šeštadienį ar 
sekmadienį. Tai bus atsigaivi
nimo valandėlės, palydėtos gra
žiausių jaunystės prisiminimų, 
kada kalbėjo 
žvėrys žmonių 
dvylika brolių 
niais lakstė ir

ekrane, 
lėktuvne- 
sunkveži- 
Susirinks

plaukimui iš Chicagos į Benton 
harbor, 48 mylių tolį. Vėliau 
žada perplaukti Lamanšą į abi 
pusi be sustojimo.

DIDŽIAUSIOS ISTORIJOJ 
VARŽYTINES

Skelbiamos didžiausios

TURĖS PRAMOKTI 
DAUGIAU KALBŲ

isto-

tojėlio skuptūra, bet taip 
kuri relig nė - tautinė mintis 
gali būti projekto dominuojan
čia ideja. Girdėtis, kad pratę
sus konkursą, didesnis dailinin
kų skaičius įsijungia į konkur
są.

pat

Donald Greenaway, restora
nų sąjungos viceprezidentas, pa 
siūlė, kad ir Chicagos restora
nų patarnautojai išmoktų bent 
po dvi svetimas kalbas. Tada 
geriau galėtų patarnauti sve-

A-
'| balsu...

timšaliams, besilankant ems 
l merikoje.

paukščiai, kada 
nebijojo ir kada 
tikrai juodvar- 

kalbėjo žmogaus 
A. D.
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