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Premjeras Kassem teigia

KUWAIT() KARALIJA
Irako premjeras ketina pamokyti imperialistus, kad jie ilgai atsimintų

; pareigūnas
Enrico Berlinguer, pranešdamas

Naujausios 
žinios

BAGDADAS, Irakas — Mi- 
pisteris pirmininkas Kassem už
vakar pareiškė, kad Irakas yra 
pasiryžęs „išlaisvinti” Kuwaitą 
pr perspėjo, jog nei „grasinimai, 
[nei provakacija nepastos kelią.” 
L Pasikalbėjime, atspausdin- 
rtame laikraštyje „Al Thawra”, 
[Kassem pareiškė, jog „Kuwait 
Išlaisvinimas yra dalis Liepos 
revoliucijos siekio.”

Jis neteikia reikšmės britų 
laivynui ir karių sutelkimui Vi
durio Rytuose.

„Mes žinome, kaip jiems at
sakyti ir pamokyti imperialis
tus, kad jie niekada to nepa
mirštų” — pabrėžė jis. „Mes 
nutarėm išlaisvinti ir atstatyti 
Kuwaitą ir atgauti savo teisę, 
ar sutiks imperialistai ar 
ne.”

Kassem pirmiausiai pareiškė 
pretenzijų į Kuwaitą kaip į Ira-

ko dalį praėjusį birželio mene- vo praėjusį rudenį pakeisti Ara- 
sį, tuojau kai Britanija ir Ku- bų lygos kareiviais.
waito valdovas pasirašė sutar- Praėjusią savaitę Britanija 
tį, suteikiančią karalijai nepri- pasiuntė laivyno vienetus į Vi- 
klausomybę. Kuwait nors yra dūrio Rytus.
nedidelė valstybė, bet turtinga 
nafta.

Tada britai išlaipino savo ka
rius į Kuwaitą, paprašius ša
chui. Britų kariniai daliniai bu- j
____________________________

Sumažėjo italą 
komunistą

ROMA. — Italų komunistų 
partija, turėjusi 2,200,000 na-

. rių 1955 metais ,nukrito iki 1, 
Kennedy ir Chrusčevas 728,194. Tai gruodžio 20 dieną 
pasikeitė sveikinimais atskleidė partijos

JT'.n nr\ rvonriy*

PALM BEACH, Fla. Pre- centro komiteto posėdyje.
zidentas Kennedy ir Kremliaus 
vadai pasikeitė Naujųjų Metų 
sveikinimais, pareikšdami viltis, 
kad tarp abiejų valstybių san
tykiai pagerėsią ir pažadėjo at-1 — Izraelis pasiūlė Tanganikai 
naujinti pastangas dirbti taikos 100 kolegijos stipendijų, kaip 
labui. i Nepriklausomybės dienos dova-

Sovietų diktatorius Chrušče- ną naujai afrikiečių valstybei, 
vas ir „prezidentas Brežnevas rpaj pranešė pareigūnai. , 
pasveikino prezidentą Kennedį,_______________________ '

Izraelio dovana
DAR ES SALAAM, Tangan.

Nauji metai pradėti sukilimais• •

Sukilimai Libane, Portugalijoje ir Irake

—Valstybės sekretorius Rusk 
vakar pareiškė, kad Vakarai 
bandys taikiu būdu spręsti Va
karų Berlyno problemą, bet 
taipgi gins ir vakariečių susi
siekimo su miestu teises.

—Jungtinės Amerikos Vals
tybės ir Sovietų Sąjunga siun
čia pagalbą Kongui, kurį ištiko 
potvynis. Potvyniai palietė pla
čią Kongo upės apylinkę.

Švietimo reikalai 
Konge

LEOPOLDVTLLE, Kongas — 
Katalikų pradžios mokyklose 
Kongo valstybėj praėjusiais me
tais mokėsi 1,300,000 vaikų; vi
durinėse katalikų mokyklose — 
50,000 mokinių. Prieš porą .me
tų įsteigtas katalikų universite
tas Leopoldvilės mieste turi a- 
pie 400 studentų; gruodžio 4 d. 
šis universitetas išdavė savo 
pirmuosius doktoratus: dviem 
teisės mokslų studentams, ap- 
gynusiems savo mokslinius dar
bus, buvo įteiktas teisių dakta
ro laipsnis.

Rockefeller pradėjęs 
rinkiminę agitaciją

NEW YORKAS. — Nors New 
Yorko gubernatorius Nelson 
Rcckefeller pradėjo agitaciją jį 
perrinkti i tą patį postą, bet jis 
neužtrenkia durų ir į Baltuo
sius Rūmus; vadinasi, jis gali 
kandidatuoti į JAV preziden
tus 1964 m.

A. a. kun. M. J. Kazėnas

— Nepataisyti padarytos klai
dos yra padaryti kitą klaidą.

—Konfucijus

—Saugumo daliniai Beirute,. 
Libane, vakar užgniaužė deši
niojo sparno sąmokslą nuversti 
prezidento Chehabo vyriausybę. 
Penki asmenys žuvo ir 50 areš
tuota, įskaitant nacionalistų so- 
iCialistų partijos vadą.

Revoliuciją ruošė 40 ka
reivių, kuriems vadovavo kapi
tonas.

—Irake vakar kilęs sukili
mas.. Sprausminiai lėktuvai da
lyvavo sukilėlių malšinime; yra 
nemažai žuvusių asmenų. Ira
kiečių ministeris pirmininkas 
Kassem pareiškė, jog tas suki
limas turįs ryšį su britų laivy
no į Vidurio Rytus atplaukimu.

—Portugalijoje nepertoliau- 
siai nuo Lisabonos civiliai už
puolė kareivines, stovyklos va
das žuvo. Sukilimą suruošė opo- Argi tai ne juokingas argu- 
zicinė partijos nariai. Ši parti- mentavimas, lyg dėl kažkokios 
ja savaitę prieš balsavimus iš- moterėlės tikėjimo ar netikėji- 
traukė savo kandidatus. Portu- mo sugriūtų komunistinė pa- 
galų ministeris pirmininkas Sal- žanga. Bet juk seniai jau žino- 
lazaras visame krašte paskelbė me, kad komunistai nepripažįs-

. mas Portugalijoje. Paskutiniais 
I radijo pranešimais, Portugalijos 
vienoje provincijoje įvykęs ka
riuomenės sukilimas prieš Sala- 
zaro vyriausybę. Žuvo armijos 
sekretorius.

Komunistine laisvė
BUDAPEŠTAS, Vengrija — 

Vengrų komunistų dienraštis 
“Esti Hirlap” paskelbė žinutę 
apie atleidimą iš tarnybos vie
nos krautuvės pardavėjos Mar
garitos Kapassy, kuri pareišku
si abejonę dėl pirmojo rusų kos
monauto Gagarino skridimo ap
link žemę. Atelidimo iš tarny
bos motyvu laikraštis skelbia 
sabotavimą socialistinės pažan
gos.

Maldos už 
persekiojamuosius 
BROOKLYNAS, N. Y. — 

JAV katalikai gruodžio 31 d. 
meldėsi už persekiojamą, vadi-

Kinija nori kuro iš 
Britanijos

LONDONAS. — Raudonoji 
Kinija paprašė Britų naftos 
kompanijos (dalinai valstybės 
valdomos) pristatyti kuro dėl 
Viscount lėktuvų, kuriuos ne
seniai pirko iš Britų Aviacijos 
korporacijos.

Britų vyriausybė turi 51 pro
centą britų naftos.

namą Tylos, Bažnyčią. Centrinė 
katalikų NCWC įstaiga tuo rei
kalu ėmėsi iniciatyvos, skatin
dama prie maldų už persekioja
muosius ir už persekiojamųjų 
atstovus emigracijoje. Daugelis 
vyskupų tuo reikalu išleido spe
cialius ganytojiškus laiškus. Sa
vo laiške Brooklyno diecezija 
net specialiai priminė Pabaltijo 
kraštus. Vyskupai patvirtino 
specialią maldą tam reikalui. Ji 
gražiai primenanti, kad Pats 
Viešpats buvo pasirinkęs trem- 
tinystę iš Dangaus į žemę; šven 
tasis Kūdikis ant motinos ran
kų pergyveno bėgimą nuo tiro
no. Prašoma, kad Jisai dabar 
pasigailėtų tų, kurie kenčia nuo 
dabartinių tironų.

Paskirtas pasiuntinys 
į Kuwaitą

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy paskyrė Par- 
ker Tbompson Hart pirmuoju 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ambasadorium į Kuwait. Jis 
taipgi ir toliau bus JAV amba
sadorium Saudi Arabijoje ir mi 
nisteriu Yemene ,kur jis tas pa
reigas atlieka nuo praėjusio bir 
želio mėn. Hart užsienio tarny
boje yra nuo 1937 metų.

Autobusą streikas
NEW YORKAS — Transpor

to darbininkų unijos streikas 
prieš New Yorko miesto dvi 
plačiausias linijas pradėtas Nau

— Sirijos prezidentas Nazem 
Kodsi pakvietė dr. Maarouf Da- 
walibi sudaryti pirmąją sirų 
konstitucinę vyriausybę, baigus 
savo sąjungą su Jungtine Ara
bų Respublika.

Dr. Dawalibi ir dr. Kodsi bu
vo bendradarbiai buvusioje “po 
pulistų” partijoje, kuri buvo 
uždaryta su kitomis politinėmis 
grupėmis, sujungus Siriją su E- 

I giptu. 1951 metais Dawalibi bu- 
■ vo premjeras dvidešimt ketu
rias valandas, prieš nuverčiant 
kariškiams jo vyriausybę.

— JAV anglies
Jungtinės Amerikos 
1960 metais išvežė 
24,900,000 tonų.

Indijoje atšilo
NEW DELHI, Indija — Dvi 

savaites siautęs šaltis Ganges 
upės lygumose jau baigėsi. Apie 
600 asmenų gyvybių pasiėmė 
speigas.

Eichmann laimėjo mėnesį
TEL AVIV, Izraelis — Adol

fui Eichmannui duotas ekstra 
mėnuo apeliuoti dėl teismo 
sprendimo nubausti jį mirtimi.

— Ispanai misijose. Oficialus 
ispanų Misijų metraštis skelbia 
šiais metais, kad dabartiniu me 
tu pasaulio katalikų misijose 
dirba 10,452 ispanų katalikų ku 
nigai ir broliukai ir 15,800 
panijos seselių Vienuolių.

Sovietai pirksią 
vario iš Čilės

Is-

nepaprastą stovį. ta ne įįję tikėjimo laisvės, bet juose Metuose. Linijos kasdien
—Dalinis kariuomenės sukili- ir minties bei žodžio laisvės. veždavo 1,300,000 keleivių.

POLITINIS PALIKIMAS 1962 METAMS

eksportas.
Valstybės 

į užjūrius

KALENDORIUS
1

Sausio 2 d.: švč. Jėzaus Var
do.

Sausio 3 d.: šv. Genovaitė; 
šv. Danielius, Rustė.

Chica-Oro biuras praneša: 
goję ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 30 laipsn.; rytoj — tru
putį pasikeis oro temperatūra.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:31.

SANTIAGO, Čilė. — Sovie
tų Sąjungos prekybos septyni 
pareigūnai atvyko į Santiago 
miestą tartis su Čilės vyriau
sybe dėl pirkimo čiliečių vario. 
Sovietai gali pirkti 300,000 to
nų vario iš Čilės per penkerių 
rrutų laikotarpį.

PITTSBURGH, Pa. — Gruo
džio 21 d. mirė šv. Kazimiero 
parapijos ilgametis klebonas 
kun. Magnus J. Kazėnas. Palai
dotas gruodžio 26.

Velionis buvo gimęs 1885 lie
pos 2 d. Biržų apskr. Į Ameri
ką atvyko 1904, baigė lenkų ko
legiją Detroite 1908. Kunigu įš- _____ o__ ___________
ventintas 1913 birželio 7. Nuo litinis palikimas 1962 metams ' kelia. ___ ___ r____ _____ ,
1920 klebonas šv. Kazimiero pa- didelis, sunkus ir pavojingas, jog Jungtinės Tautos didžiųjų 
rapijoje Pittsburgh, Pa. Jei metais neišspręstų po- problemų negali spręsti, nes

JAUNAMARTES KRAITIS. JUNGTINES TAUTOS SPAUDŽIA TIK MAŽUOSIUS. SENA
SIS KOLONIALIZMAS PASMERKTAS, BET NAUJASIS KOLONIALIZMAS NUTYLĖTAS. 

KĄ 1961 METAI PALIEKA 1962 METAMS?
STASYS DAUNYS

Pasibaigusiųjų 1961 metų po- į spalvotomis rankomis naštą 
. Walter Lipmann rašo,

į Veikė lietuviškose oroganiza- 
1 ei jose, beveik savo lėšomis nu
pirko spaustuvę ir leido bei re
dagavo savaitraštį “Lietuvių Ži
nias”, kol jas 1951 perėmė pran 
ciškonai ir sujungė su “Darbi
ninku.” Ilgus metus buvo “Drau 
go” bendradarbis.

Žaibinis žvilgsnis į 1961 
kataliko pasaulį

BROOKLYNAS, N. Y. — Pa
lydėdami praeitin 1961 metus, 
mes prisimename, kad katalikų 
pasaulyje tais metais vienu 
svarbiausių įvykių buvo paskel
bimas naujos socialinės encik
likos “Mater et Magistrą,” ku
rią daugelis pasaulio įtakingų 
asmenų sveikino kaip vieną di
džiausių visų laikų dokumentų. 
Tais pat 1961 m. buvo inaugu
ruotas pirmas katalikas JAV 
prezidentas Kennedy.

1961 metais Vatikano valsty- j pasaulyje pasiekė 550,356,356, 
bės sekretoriumi buvo paskirtas j kas sudarytų 18.3 procento visų 
kard. Amleto Cicognani, vienas Į pasaulio gyventojų.

iš penkių kardinolų, kurie 1961 
m. lankėsi JAV-se; kiti atsilan
kiusieji buvo negrų kardinolas 
Rugambwa, kard. Muench, 
kard. Valeri, kard. Agagianian.

Pažymėtina, kad 1961 m. ofi
cialiais duomenimis JAV-se ka
talikų skaičius jau pasiekė 42,- 
104,900; per metus laiko pri
augo 1.233,500. Katalikų Stu
dentų Misijų sąjūdžio apskai
čiavimu, kaip skelbia “The Tab- 

i let”, bendras katalikų skaičius

litinių klausimų palikimą pava- didžiosios galybės Saugumo ta- 
dintume busimosios jaunamar- ryboje turi veto teisę. Vakarų 
tės kraičiu, tai tokios jauna- ir Sovietų santykių raida narp- 
martės joks vyras nenorėtų 
vesti. Betgi praėjusiųjų metų 
paliktoji sunki politinė našta 
negali būti savanoriškai priim
ta ar atmesta — ją reikės ne
išvengiamai nešti, lengvinti ar 
dar pasunkinti. Tos sunkios 
naštos svoris slegia Amerikos, 
Europos, Afrikos ir Azijos 
kontinentus.

Jungtinės Tautos auga, bet 
autoritetas smunka

Australijos katalikai 
nori didesnės paramos 

mokykloms
SYDNEJUS, Australija — 

Australijos katalikai krašto par 
lamente pareikalavo teikti di
desnę finansinę paramą priva
čioms katalikų mokykloms.

Canberros arkivyskupas O’- 
Brien ta proga pareiškė: “Per 
10 metų Australijos gyventojų 
jų skaičius pakilo iki 8 su pu
se milijono. Tai yra daugiausia 
naujų emigrantų atvykimo pa
sėka. Po paskutinio karo čia ap
sigyveno milijonas 700,000 nau
jų ateivių, kurių jau čia gimę 
vaikai pasiekė pusės milijono 
skaičių. Taigi yra teisinga, kad 
ir katalikų privačios mokyklos 
proporcingai daugiau gautų 
valstybinę paramą tinkamam 
savo vaikų auklėjimui.

• — J> !
tos neturi patirties. Kongo 
klausimą galinčios išspręsti tik 
Anglija, Belgija ir Prancūzija, 
kaip turinčios patirtį ir gerai 
žinančios Afrikos gyvenimo ir 
tautų santykius. Bet kas paves 
tą misiją Anglijai, Belgijai ir 
Prancūzijai, kai Jungtinės Tau
tos gausiu rankų pakėlimu se
niai pareikalavo tų kraštų iš 
Afrikos išsikraustymo. Ameri
ka pripažįsta, kad priverstinis 
Katangos įjungimas į Kongą 
daromas gelbstint Jungtinių 
Tautų autoritetą ir įklimpimą.

I

Sausio pradžioje Amerikos 
valstybių užsienių reikalų mi- 
nisteriai renkasi konferencijos 
— ką daryti su Castro, kai jis 
viešai prisipažino esąs komu
nistas. Eilė Pietų Amerikos 
kraštų jo prisipažinimu nenori 
tikėti. West Palm Beach Ken
nedy susitikimas su Argentinos 
prezidentu vargu ar buvo Ame
rikai palankus Castro atžvil- 
g.u, kai apie jį tylima. Ameri
kos kontinento vargų našta pa
likta 1962 metams.

liojama už Jungtinių Tautų sie
nų, dažniausiai prie vaišių sta
lo. Jungtinės Tautos, žinoda
mos savo bejėgiškumą, net ne
nori matyti, kas vyksta Laos, 
Vietname, Berlyne ir t. t. Tuo 
tarpu Jungtinės Tautos pajė
gios spausti tik mažuosius.

Jungtinės Tautos pasmerkė 
kolonializmą, bet tik senąjį ko
lonializmą. Naujojo, sovietinio 
kolonializmo jos nemato. Jung
tinėse Tautose nepraėjo trijų 
va'stybių rezoliucija, reikalau
janti Indijos okupacines jėgas 
tuojau atitraukti iš Goa ir ki
tų dviejų Portugalijai priklau
sančių teritorijų. Rezoliuciją 
niekais pavertė Sovietų Sąjun
gos 99 veto. Pačiose Jungtinė
se Tautose jėga pastatyta prieš 
teisę.

Tas pats Walter Lipmann ra
šo, jog Jungtinės Tautos neiš
spręs Kongo bylos, nes Kongas 
savarankiškam gyvenimui dar 

j nepriaugęs, o Jungtinės Tau-

1961 m. palikimas Amerikos 
kontinente

I 
i

Neseniai lankydamasis Vene- 
cueloj ir Kolumbijoj preziden
tas Kennedy nesusilaukė Ni- 
xono likimo. Bet ar galėjo Ni- 
xinui pritaikytos rūšies “drau
giškumas” pasireikšti 35,000 
kareivių ginkluotoje apsaugo
je? Kennedy pažadėta milžiniš
ka Amerikos ekonominė para
ma Pietų Amerikos kraštams 
žavi, bet žavus ir Fidel Castro. 
Castro milžiniškus turtus įsigi
jo Amerikos piliečiams priklau
siusių nuosavybių atėmimu. Tos 
rūšies liga užkrečiama ir ki
tiems kraštams.

Įtampa rr atvėsimas Berlyne. 
Vieningumas ir nesutarimas 

sąjungininkų stovykloj
Visus metus Chrusčevas gra

sino taikos sutarties su komu
nistine Rytų Vokietija pasira
šymu. Berlyno krizė buvo įkai
tusi iki raudonumo. Bet staiga 
Chrušdevas nurimo, pasidarė 

I tylus, pasitenkino Berlyne mū
ro sienos blokada. Atoslūgis, 
bet tik laikinis. Chruščevas sa
vo tikslų neatsisakė. Berlyno 
krizė iškils 1962 m. Berlyno 

(Nukelta į 7 psl.)

Prieš 16 metų sukurtos Jung
tinės Tautos ir šiandien tebėra 
nepajėgios. Daug gražių žodžių, 
daug riksmo, bet nieko konkre
taus. Tamsūs pranašai netgi 
pranašauja jų mirtį, nes jos 
paklydusios buvusiosios Tautų 
Sąjungos kelyje ir bejėgišku
me. Lietuviška patarlė sako, 
jog daug rankų ir sunkią naš
tą pakelia, betgi 104 valstybės 
Jungtinių Tautų bendruomenė
je greičiau žlugdo jų autorite- 

I tą, nei sutartinai baltomis ir
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B DRAUGAS, antradienis, 1962 m. sausio mėn. 2 d.

^sRašo DR. RL. RACKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
feįįįį.į—į_į 4342 Archer Avew Chicago, 32 •

MOTERS GYVENIMO Klimakterijos metu,daug mo
PERMAINA terų gauna protinius pakriki-

Amžino pavasario niekur nė- mus, haliucinacijas, kurios yra 
ra. Ne mūsų valioje, ne mūsų žymiai įkyresnės ir pavojinges- 
galioje pakeisti rudenį pavasa
riu. Kaip gėlės žydi, noksta, 
prinokusios paberia sėklas to
kiom pat gėlėm dygti augti ir 
ąydėti, taip pat yra 
teriškės 
piais.

Moters
mas yra

gyvenimo
ir su mo-

laikotar-

išsibaigi-
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Darbininkai

— Ne, kai bosas kur išeina, 
mes visai nedirbame.

— Vadinasi, be boso jūs as
tuoni?

Devyni, prlskaitant bosą.
— atsako Jurgis.

— Kiek darbininkų dirba jū- 
skyriuje?, — klausia faįbri- 
direktorius.

t

Joana (Blizman) ir David Kamm

i i

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

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

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

D*. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.

3844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6 i

' iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta 1

Ofiso telefonas — BIshop 7-25

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. va 
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ŠILEIKIS, 0- P.
Orthopcdas. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Me<j. ban 
dažai. Spee. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t 

4 ir 6-8, Šeštadieniais 9-1.
OliTHOPEBIJOS TECHNIKOS IAB 
>850 W. G3rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084

Kovoti

bus, bent jaunystės 
laikotarpių eigoje ir 
Nuostabi yra gam- 
kurią joks išsimok-

mėnesinių
natūrali jos gyvenimo 

permaina. Ši jos gyvenimo per
maina yra taip neišvengiama, 
kaip ir jos praėjęs subrendi
mas. Tuo metu moteriškė pasi
daro labai jautri ir kovoja su 
tikrove, kad jos gražios mote
rystės žavingumas ir garbingos 
motinystės pareigos jau baigia
si, ir išnyksta taip, kaip išnyk- 

saldus sapnai. Gamtos san 
|varka nepakeičiama.
prieš gamtos dėsnius, tai tuš
čios pastangos. Taigi, kaip bu- 

-vo, taip ir 
ir senatvės 
pabaigoje.
:os tvarka,
alinusio žmogaus protas nepa
jėgs pakeisti.

Tol, kol moteriškės mėnesi
nės yra regularios, jinai gali 
būti motina. Kai mėnesinės iš
sibaigia ir jos kūne įvyksta 
permainų, tuomet jau baigiasi 
pas ją motinystės galimumai. 
Atlikusi didžiąsias gimdymo 
pareigas, atėjus poilsio laiko
tarpiui, ji pergyvena ir pajau
čia tokius simptomus, kokių ne 
buvo patyrusi pirmiau. Ir jei 
kuomet nors medicinos moks
las išrastų tokius vaistus, kad 
moterys galėtų gimdyti sulau
kusios 70 ar 80 metų amžiaus, 
tai tikrai painių problemų 
venime susidarytų.

Mokslas negali suteikti 
teriai amžinos jaunystės, 
medicina deda pastangas ir 
gali pagelbėti vargstančiai ir 
kenčiančiai moteriai, kada ji 
pajaučia tam tikrų sukrėtimų, 
kai visas jos kūnas ir protas, 
ir visas gyvenimas pradeda kei 
stis, audringai siautoti.

Laike gyvenimo permainos 
beveik visos moterys pajaučia 
tokius 
mus: karšti kvaituliai 
visą kūną, veidai dega, 
šaltas šiurpas nukrečia, 
smarkiai blaškosi, galva 
da, svaigulys kamuoja, kartais 
tąso vemti, kitas vėl dusulys 
dusina, smarkiai ir dažnai pra
kaituoja, dažnai “ciongus pagau 
na”, oda dilgčioja, rankos už
tirpsta, oda įkyriai niežti, pra
deda tukti ir t. t.

gy-

J

nės, negu fiziniai simptomai. 
Dėl siaučiančių protinių audrų 
tenka visai šeimai nukentėti. 
Bereikalingi barniai, nepagrįsti 
įtarinėjimai, neapykanta vienas 
kitam namuose taip įsiliepsno
ja, kad šeimoje skyrybos ir net 
baisios tragedijos gali įvykti. 
O čia yra kaltas ne koks vel
nias, o tik vidujinių liaukų veik 

l los sukrikimai.
-Savaimi aišku, kad kuomet 

lytiniai hormonai baigia išsieik
voti, tai kai kurie audringi 
simptomai atsiranda. Bet tie 
simptomai nebus nuolatiniai. 
Jie praeis, lyg kokia audra 
praūš, ir vėl viskas bus ramu 
ir gerai. Bet tame laikotarpyje 
vienoms moterims yra leng
viau, kitoms sunkiau; o tai pri
klauso nuo to, kaip fiziškai ir 
protiškai moteris yra stipri ir 
kokia yra jos gyvenimo aplin
kuma. Moterys, kurios norma
liai gimdė, lengviau pergyve
na klimakterinį laikotarpį.

Kai moteriškei gyvenimas 
pradeda atrodyti nykus, kai ji
nai vargšė nervinasi ir kitus 
namuose nervina, kai klimak
teriniai simptomai daros nepa-

nę ligą ir beveik kasdieną var
toju insuliną. Badyti savo odą 
leidžiant insuliną jau man at
griso. Vienas man patarė dary
ti operaciją, tai esą nuo cukri
nės ligos pasveiksiu. Mielai ei
čiau operuotis, jei tikrai žino
čiau, kad cukrinės ligos atsi
kratysiu. Patark, mielas dakta
re, ar operacija man pagelbėtų, 
ar nepagelbėtų.

— Atsakymas P. J. — Ne
pagelbės.

Klausia St. J. — Kas svei
kiau rūkyti, ar cigaretės, ar 
cigarai? Vienas krautuvininkas 
man sakė, kad nuo cigarečių

ŠAUNIOS SI m )KTl VĖS

David Kamm, sūnus Donnos 
ir Antano Kamm, 6604 South 
Washtenaw Avė., vedė Joaną*
Blizman. Iškilmingos vestuvių 
apeigos įvyko gruodžio 2 d.

Juozapo bažnyčioje. South- 
iš kur

Priimt. ligonius pagal susitarimą. 
Dėl valandos skambi g t i telefonu 
HEnalock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied. išskyrus trečiad. ir šeštad.

OR. ANKA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 
2858 West 63rd St.

kasdien 10—12 vai. ir 7—9

IR

Telefonas: GKovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd.

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

i

I

I 
i

! DR. J, RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

Headaches, Arthritis, Rheumatlst
Spine & Nerve. Ailments 

1428 Broad’.vay, Gary, Indiana 
Valandos — pirmadieniais 3 iki 
P. M. Kitu laiku pagal susitarim 
Telef. Offiee Gary: Gary SS58635 

Kės. Chicago BIshop 7-5833

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
2745 VVest 69th Street " 

Spec. ORTHOPEDIN’ĖS LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpublic 7-2290.

v. 
vai. Trečia- 

uždarvta. Kitu laiku susitarus. 
Ofiso telefonas PR 8-3229

Rez. telef. AVAlbreok 5-5070

Vai.:
vak. šeštadieniais 10—1 
dien.ŠV.

gate, Mich., parapijoj, 
kilusi jaunoji.

David yra elektrikos 
rius, prieš tris metus 
Illinois universitetą Urbanoje i 
ir tik prieš pat vestuves grį
žo iš tolimo Arkčio, baigęs pir- i 
mą savo sutarties dalį, erdvių 
programos tarnyboje.

Joana yra mokyktoja Detroi
to viešųjų mokyklų sistemoje, 
kur be pradinių skyrių dėsto 
muziką ir dramą.

Jaunieji grįžę iš povestuvi
nės kelionės Miami Beach, Fla., 
abu stos į Michigan Statė Uni- 
versity Lansinz, Mich., siekti 
magistro laipsnių. Davidą lei
džia į aukštesnį mokslą jo fir
ma.

Šiaunioje vestuvių puotoje 
dalyvavo virš šimto žmonių, 
kurie be mažos išimties, buvo 
abiejų šeimų nariai — iš Chi- 
cagos, Detroito ir South Bend.

I

inžinie-
baigęs

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUOS
AKUŠERIJA

Į
IK MOTERŲ LIGOS

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

Tel.: REliance 5-1811

DR. WALTER I. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRL’RGAS
Street 
ketvirtad. Ir 

v p., 6:30-8:30 
1—4 vai., trečiad.

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

keičia stiklus ir rėmus
S. California Avė. YA 7-738

10 _ ry to iki 8 vak.. trečlac 
... 10 v. r. iki 2 p. j 
iki sausio 22 <1.

3925 VVest 59th 
Vai.: Pirmad., antrad.. 
penktad. nuo 1—4 p. 
vai. vak. šeštad. T 
uždaryta.

4455
Vai.: 
uždaryta šeštad.

UždarytaOffk-e: 31 IS \Vest <»3r<i street
Phone: S-1717

ik'>id('nee: 3241 West (hitli
!*iione. RKpublie

D R . S . B i E Z i S
kenčiami, jinai privalo eiti pas dau, kas gama plačiuosna vė;
savo gerą gydytoją. Su vaistų 
bei atitinkamų hormonų pagal
ba, gydytojas gali visus 
nemalonumus sušvelninti, 
taras gali sustiprinti jos 
katą.

tuos 
Dak- 
svei-

DAKTARO ATSAKYMAI
KLAUSIMUS

7-7S6S

žį, o nuo cigarų rūkymo ne.
Atsakymas St. J. — Cigare

tės negerai ir cigarai blogai. 
Tabakas yra tas pats tabakas, 
ar jis bus į popierines gilzes pri 
kimštas, ar į cigarus susuktas.

2 VI

S U K G E O N
H< >l 'KS:

Aft- rnoons. 1-::. daily cxcept -Wed. I 
Evenings 7-S. Tues. & Fri. onlv ;

gan

Klausia V. K. — Negaliu 
žiuoti automobiliu. Kai tik 
žiuoju busu ar automobiliu, tai 
darosi negerai ir vemiu. Tai 
----- . _ neg 
nės žiūri į mane kaip į kokį 
girtuoklį. Prašau, p. daktare, 
patark ką daryti, kad važiuo-

mo-
Bet
jau mane iabai nervina,

va-

Katalikų pasaulyje
DARBO ŽMONIŲ TEISĖS

Kard. Aznleto Cicognani, popie- 
. žiaus Valstybės sekretorius, kalbė

damas Krikščioniškojo Mokslo bro
lijos suvažiavime Dalias. Texas, 
apie “Krikščionybę ir socialinį pro
gresą’’, pažymėjo, kad pagrindiniai 
naujosios Jono XXIII enciklikos 
“Mater et Magistrą” punktai yra

VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
Kampa® 47-tos ir Iiąmen
Vai. kas ’ien nuo 6—R val 

•ršt. 2—4 vai.
Tr čiad. Ir Kitu laiku pagal

Ofiso telef. LAfayette 3-6048 
liez. AV llbrook 5-3048

?1. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St, Cicero
Kasdien 1- -3 vai. ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Avė. 
vak.

sutartį

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

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

vai. 
vai

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S1 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

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

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

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio probl<‘inos 
1951 W. Irving Park Kd. 

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

p. p. ir pagal apointmenta.
l'el. Ofiso LA 5-2134. Rez. 878-5964

jant nebloguočiau. Ar vėmimas penki: 1) Darbo žmonių atlygini- , _ . , . 1 mac Ui TV'1 KilUi nolmnlrn -Jvvnekenkia skrandžiui? Ar man 
reikia prisilaikyti dietos?

klimakterinius simpto-
apima 
po to 
širdis 
skau-

Atsakymas V. K. — Tams
tos ausyse ekvilibriniai labirin
tai yra perjautrūs, todėl ir rea
guoji — kai automobiliu va
žiuoji. Anglai tai vadina “mo- 
tion siekness”, kuri yra lygu 
“jūrų ligai”. Yra tam tikri vai
stai, kurie sustabdo vėmimą ir 
jūrligę. Dirbtinas vėmifnas 
skrandžiui nepakenkia. Pasnin
kavimas pirm važiuosiant dau- 

I geliui pagelbsti, bet ne visiems.
Klausia P. J. .— Turiu cukri-

mas turi būti pakankamas jų šei
moms išlaikyti, 2) Socialinis drau- 

: dimas turi būti teikiamas visur (ir 
kaime gyvenantiems), 3) Darbinin- 

Į kai turi turėti balsą tvarkyme 
! jmenčs, kuriai jie yra pašventę sa
vo gyvenimą, 4) Darbininkai taip
gi turėtų turėti daugiau aktyvų bal
są, sprendžiant krašto ekonominę 
palitiką, 5) Darbo sutartis turi 
būti praturtinta kokia nors forma 
dalyvavimo įmonės nuosavybėje ar 
pelno pasidalijime.

DR. G. K. BOBELIS
įaustų ir šlapumo takų chirurgija

TELEF. 695 0533
425 No. I.iberty Street,
Route 25. Eigin, Illinois

Valandos pagal susitarimų <

am-

<1 ofiso HE I-58J9. rez. HE 4-2324

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71 st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, t■ ?č„ š-ešt. pagal sutarti, 
.sekm. uždarjia.

DR, iRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KTDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALIST® 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Westem Avenue 

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

ir penktad.
p. p. ir nuo

8 vai. vakare. Trečiad. nuo
11

l
p. šeštad.

P. P- 
: ::

Res. tel. VVAlbrook 5-3765

vai. ryto — 1 vai. 
vai. ryto iki 3 vai.

Ofice tel. RE 7-1168

Ofiso telef. ClJffside 4-2890 
Rezid. tel. WAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 lt 
6-—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais "m 
2 vai. iki 5 vai. vak.

MOVI N G
F. KASPARAS

Vietoje ar toli — patyrusių 
sąžiningas, švarus patarnavimas 

TO 3-1262 Cicero, Illinois

— Amerikoje 1959 m. gimė 
221,000 vaikų ne m»'terystėje. 
Manoma, kad yra nežinomų ir 
tokių vaikų ne moterystėje gi
musių skaičius gali siekti 250,- 
000. Iš tūkstančio netekėjusių 
motinų ligi 15 m. amžiaus yra 
679 mergaitės, 15 17 m.
žiaus — 242. kitos motinos yra 
vyresnės.

— Afrikoje, Ruanda - Urandi 
kraštas gaus ateinančiais me
tais laisvę. Belgų valdymas pa
siliaus. Manoma, kad čia nepa
sikartos Kongo nelaimė. Ruan- 
di - Urandi turi 4,800 000 gy
ventojų. Jų tarpe yra apie 2,- 
000.000 katalikų ir apie 100,000 
protestantų.

Te), ofiso HE 1-5758: Ros. UI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51 st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

Valandos: pirm , antr., 
vai.; penkt. 10 v. r. 
šeštad. 
priima

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEtnlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANUO^ PACAI SUSITARIMĄ

rei.

%

ketvirt. 2-9 
iki 9 v v.; 

10 v. r iki i p p. Ligonius 
pagal susitarimą.

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

2737 WEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus
TeL GRovehill 6-3409

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

: pirmad. ir ketvirtad. 1-4
5-8 v v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59tb St.
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577
Ofiso vai.:
penkt. nuo

' v. v. šešt.
, laiku

j

Pirm., antr.,
2 iki 4 ir nuo 
2—4 v. popiet 

pagal susitarimą.

treč. ir
6 iki 8
ir kitu

Vai.: 
vntrad. ir penktad.

p p

KALĖDŲ TR NAUJŲ METŲ ŠVENČIŲ PROGA 
CHICAGO SAVINGS BENDROVĖ 

ir vėl kviečia lietuvius aplankyti jos Įstaigą, kuri yra viena » jdomiaiisų ir taupytojų patogumui vėliausiai ir. ni 
ir kitais skanu-'

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN'EISINAS

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-98A1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

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

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą 

Dčl valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

tų taupymo įstaigų Chicagoje. Kiekvieną atsilankiusį pavaišinsime skania kava, lietuvišku sūriu 
mynais. Vaikams, atėjusiems su tėvais, duodamos dovanėlės.

Be to, kiekvienas atsilankęs turės progos laimėti puikią dovaną Nėra reikalo būti mūsų taupytojų, ka«l 
lyvauti šių metinių švenčių vaišėse.

CHICAGOS SA-VINGS BENDROVĖS naujai padidintas namas ir du kiemai automobiliams, sudėjus svl.iu 
ma 290 pėdų.

Taupykite ir skolinkitės Amerikos Lietuvių Sostinėje — Marųuette Parko apylinkės centre.

da

li ži-

AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
6132 S. Kedzie Avė. WA 
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia, skambinti MI

LIGOS 

5-2670. 
Jei ne-
3-0001.

Ofiso HE 4-1111. Rezid. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialytič akušerija ir moterų ligos 

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

Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—b vai. vai 
šeštadieniai* 1-4 p. p.

ten (et U n r-vVo

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR 

5430 So.
PAGAL

Tel.
Skambint 2 Ik!
ną. išskyrus trečiadieni.

Telefonas — GRovehill 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

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

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. pop*«* 
Trečiadieniais uždaryta.

SMEGENŲ EIGOS 
Kedzie Avenue 
susitarimą 
HE 4-1562
9 vai. popiet kastile-

'Ji u SLill!L.

1
J

J
jjLLEii g!

£

ILS1
F

%

CHICAGO S4VINGS and 
LOAN ASSOCIATIO?;

6215 So. VVcstcrn A ve. - GR 6-7575

I

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkų ligos 
2737 West 71 s* Street

VAI,.: kasdien nuo 6^8 vai. rak., 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus

T- 1 ofiso ir rez. WA 6-2017 
Tlrnnin. įtriimi Mr.1 •usOsrims

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO J A-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. UI 

Telef. offtso; Pl'Hman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3916

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

Tel. PRospect 6-9400
DR, ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 South Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: 2-4: 6-8. 

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir aekm 
tik skubiats atvejais Ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marquette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v ▼. Ir 7 Iki 8 v. v

Trečiad. ir šešta d. pagal sutartį.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOK ŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ EIGOS 

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

j šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik 
i susitarus.

Tel. ofiso VI 2-1484. Rez. RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

3259 South Halsted Street 
Vai. kasdien: 3-7 p. p.; šeštad. 
vai. Treč. uždaryta.

2-4

Tel. Ofiso PR 6.7800. Namų 925-7097

OR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IP. CHIRURGAS 

Specialybė — Vidaus Ligos 
5159 So. Damen Avenue 

Valandos pagal susitarimą

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 0-0257, rez. I’R 6-0659

Rez. 6600 So. Arteslan Aventie
Vai.: 11 v. ryto Iki 3 v. p.p., 6-7 v?v.

OR. STASYS ŽMUIDZ1NAS
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency). šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto, kasdien.

r
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Antikomunistinis sąjūdis JAV-ese .V

i DRAUGAS, antradienis, 1962

Laksv-ngaJos

ra. sausio mėn. 2 d.

pasakėčiomis
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SLENKSČIO •J. DUBI RYS nemaitinama

t

A

nau- 
nau-

Praėjusieji metai nuriedė
jo praeitin, kaip vandens la
šas į didįjį okeaną, ir susilie
jo su amžinybe. Žmonių gy
venime jie buvo atžymėti 
džiaugsmu, skausmu ir ašaro
mis. Kai jau praėjo, tai, re
gis, lyg jų būtų nebuvę. Gy
venimas eina toliau su 
jais darbais, rūpesčiais, 
ja kūryba.

Betgi atlikti darbai neišny
ko. Jie daro gyvenime toli
mesnę įtaką. Ir kur toji įta
ka, kaip veiklos ir kūrybos 
paskatas, ateityje turės baig
tis, nė vienas šiandien tiksliai 
negali atspėti. Žmogaus gyve
nimo darbai veikia 
čiai, jie nelyginant 
meniukai, numesti i 
denį, jį sujudina 
mažais 
Ižais ir
kol visai Išnyksta.

Laikų raidoje- žmogaus dar
bai išnyksta tik iš atminties, 
-bet būties tikrovėje jie neiš
nyks. gal būt. net iki amžių 
pabaigos. Žmogus žmogui da
ro įtakos. Kurią kartų kartos 
perima ateičiai.

labai pla- 
maži ak- 
tyrą van- 
pradžioje

ratais, paskui dide- 
toliau dar didesniais,

G.li bū.i didelis klausimas, 
kas via ryškesnis žmogaus 
ak ąl, ar tasai baltas, šviesu- 
• is fonas ar juodas paveldėji
mas. Blogis visada mums grei
čiau krinta į akis. 
Baltoje drobėj; 
juodo taško, 
ga visam 
Kasg. yra 
smerkiami, 
dirba, ir ar 
būti šviesūs 
darbuose pikta 
neri atrasti ką nors blogo. 
Tuo. kuris nieko nedirba, vi
sai niekas nesidomi.

Atsiranda, sakytum, iš pa
šaukimo tokių žmonių, kurie 
sugeba ką nors blogo pasaky
ti i 
prieš labai 
dž.oje, 
daiktas ir 
tas mažas žodis pradeda 
dėti kaip 
kalno ir 
ms. Gyve 
kad 
č:as;

Mes žinome 
kad pirmųjų 
mė persmelkė 

nuodėmės

iš apreiškimo, 
žmonių nuodė- 

visą žmoniją, 
pasek

mūsų, ir mes visi

Pirmosios
mės yra pasiekusios ir kiek
vieną iš
esame šios nelaimės dalinin
kai. Žmonijos gyvenimas at
žymėtas karais, kančia, aša
romis. nusivylimu. Kasgi šian-' 
dieną galėtų pasakyti, kiek 
nuo amžių pradžios šioje že
mėje yra išlieta žmonių aša
rų ir kraujo?

Šitai svarstant, regis, turė
tų visi vandenys perplaukti 
per žmogaus akis.

tūkstantinei ’ \ < i šlietai, darbininkų unijos ir, i aminių naikintuvų. Siekdami su- 
buv. Komunistų ir kontražvalgy-1 laikyti lėktuvų perdavimą, Long 
bminkų liudijimu, demokratų; 
partija C difornijoje yra stip-i 
i ai raudonųjų infiltruotos. Po, 
New io. ko Califomija užima 
antrą vietą komunistų gausu
mu. Tač ..u čia 1961 m. prasi
dėjo ir si noriausios antikomu
nistinės įcakcijos. čia savo 
“Krikščionių kryžiaus žygį prieš 
komunizmą”, pradėjo australas 
gydyt j e s dr. Scnvvarz, suorga
nizavęs pirmąjį antikomunisti
nės mokyklos seminarą 1961 m. 
spalio mėnesį. Kasdien čia mo- 
kyklą lankė tūkstančiai žmonių. 
Visą savaitę popietinės sesijos 
buvo perduodamos per radiją 
ir televi, ją devynioms vakari
nėms valstybėms. Netrukus Hol 
lyvvoodo antikomunistinės jėgos 
pi avedė gražiai suorganizuotą 
demonstraciją šūkiu: “Holly- 
v/dod’s ansvver to Comrnunism”. 
Gruodžio mėnesį laivyno ir ma
rinų lyges suorganizavo antrą 
antikom’.' rištinės mokyklos 
minarą, pavadintą 
lert, kur tarp kitų 
nėtas adv. Wright.

G medžio 14 d., 
audAorijai tr.ukšmingai plo 
jam, įtakingas Los Angeles tei
sininkas, buv. Amerikos Teisi
ninkų s-gos pirmininkas Lloyd 
VVright pareiškė, kad Amerika 
turinti atsisakyti sulaikymo po
litikes ir pereiti į pergalės pro
gramos vykdymą. Paryškinda- 
fnąs savo mintis, advokatas 
Vviight kalbėjo:

— Aš pareikalaučiau Rusiją 
per nustatytą laiką išsinešdinti 
iš pavergtų Pabaltijo kraštų. 
Jei ji to nepadarytų, aš paleis- 

į 'arba ginklus. Atakai nau 
reikalin- 

ir atomi-

’T' V
■U. pasigyrimai

J. DAIN il-KAS

ti 1 ■_ milijono gyventojų, neabe
jok i n i, kad žemės ūkio “prie- 

yra vis didėjantis neda- • 
teklius. Dagai š. m. vasaros pla
ną iki 1985 metų žemės ūkio 
gamyba turinti 
370'f. Panašiai 
1937, 1945, 1948 
planai. Tas pats
miluose kraštuose.

komunistų 
apsvarstęs 
net dvide- anglis’
daug gra-

pažadų pa-

Maskvos 22-s<s 
pai tijos kcngi esąs 
partijos pi egi amą 
šimčiai nu tų. I: vėl 
žiu skaiči j, daug 
vyti ir p; ai. akli JAV (naiadok 
saliai skamba pasakymas apie 
pralenkimą to pasaulio, kuris 
komunizmui yra “supuvęs). Ne- 

John Birch d-jos, akcjotln.. kad ir naujoji pro
grama tėra Maskvos norų ir 
m.3sių apgąud aėjimo miražas.

ant rankų, 
karo inva- 
vengdamas

kaip gėris. 
cLK.S ICško 
yra būd.il
gy venini ui.

ir 
kurie 

turi

Šitai 
mūsų 

kritikuojami 
ne tie. I 
tie. kurie 
balti? Geruose 
žmogaus akis

ar
ne 
ir

čiau į da 
dobiau visus pergalei 
gos ginklus. įskaitant 
nes bombas.

Paklaustas, ar jis 
duojąs bombarduoti 
miestus, atsakė:

— Mes neturime išgriauti vi
sos Maskvos. Bet jei reiktų, nie
ko nepadarysi.

rekomen-
Rusijos

i

Beach gyventojai sukėlė didžiu
les demonstracijas. Jūroje de
monstravo jachtos, motorlaiviai 
ii mažesni laiveliai,, mieste —

Liijiuys su vaikais 
i veteranai, Korėjos 
' lidai. Prezidentas,
nemalonumų, Long Beaeh mies-

! te iv pasirodė, tačiau nemalonu 
i mų neišvengė. Viešbutį, kuria
me Kalbėjo demokratų partijos 

; vadams, piketavo, sakoma, kon- 
' traversinės
nariai. Regis, tai pirmas kar
tas, kad Amerikos prezidentas 
pi; vtuojamas už Baltųjų rūmų

: ribų.

padidėti iki 
skambėjo ir 
metų ir kiti 

yra ir sateli-

Žemės ūkis priklauso politiniam 
vadovavimui

Garny b. s padidėjimas

vietų Sąjungos statistinis 
-štiš (1969 metų) nurodo, 
1; 59 metų gamyba padidė- 
beveik 10G. Imant už tik- 
jinigą tą skaičių, jis nėra 
taip imponuojantis, kaip 

suristai skelbia, nes per tą 
laikote..].į kitų kraštų ga- 
>s padidėjimas buvo šitoks: 
likos 23G, Italijos 15G, 
ai jos 13'1, Prancūzijos
ir t.t.

Ukraina, Maskvos arueadas, 
Chruščevo žodžiais, turinti šim- . 
rus rūkstančių traktorių, žemės 
ūkio mašinų, automobilių. Der
lius ten visuomet yra neblogas. 
Tad, kodėl tenykštė javų gamy
ba vis smunkanti? Chruščevas 
ten n do tik vieną atsakymą: 
žemės ūkio gamybos pasiseki
mas priklausąs nuo politinio 
vadovavmo. Iš tikrųjų toji prie 
žastis kaip tik veda vis prie 
didesnio ūkio nusmukimo. Chru 
šėevas pats nuieido pavyzdį, kai 
viename valstybiniame ūkyje 
m . o piopaguota būtinai sodin
ti pamidorus. Bet, sako, pasiro
do, kad klimato ir dirvos sąly
gos pamidorams sodinti ten ne
tiko.

Kokio masto nuostolius atne
ša komunistinis že-mės ūkio tvar 
kymas įsakymais, parodo kitą 
Chruščevo Kalba, kur jis nuro
do, kiek Sovietuose 1960 me
tais kolektyviniuose bei valsty- 
.iiiucše ukiuese krito avių. Bū, 

tent: Rusijoie — 5,218,000, Ka- 
zaksiane 3.306.600, Kirgizijoje 
— 609,000 ii Gruzijoje — 201, 
000. Avys krito todėl, kad žie-. 
mą neužteko joms pašaro. Ta 
proga Chruščevas primeta “su- 
kolchozintiems” ūkininkams jų 
nes i i ši pinimą "visuomeniniais”

IT c lamas Valstybės 
departamentas

I-’.a’bčtojai, išryškindami 
sijos grėsmę, nurodydavo ir vi
daus pavojus, ateinančius iš ko
munistų
1 r 1
-sztT

1 4-JA L
’oės 
buv.
šiuo 
The 
liaus 
dž’a’s, 
r eitų 
prezidentų užsienio politiką len
kė ir lenkia komunistinių planų 
naudai”.

Ypatingai Valstybės departa- e3 

nąęntą puolė demokratų senato- _  221
(Nukelta j 4 psl.)

Ru-
■ « Į

-istų partijos, socialistų,’li- J 
alų, kairiųjų, intelektualų ir - 

. Daugelis atakavo ir Valsty- ! 
departamentą, kuriame, 1 
h BJ agento ir labiausiai J 

metu perkamos knygos — <- 
Naked Communist — auto- ' 

W. Cleon Skousen žo- 
f “įsitvirtinusi vad. eks- • 
grupė keturių Amerikos

K v rieji ir dešinieji ekstremistai

Iki šiol buvome įpratę girdėti 
garbiai kalbant kairiuosius eks- 
tiomist’us ir raudoniesiems drau 
g.'škus liberalus, apie kuriuos 
žymus Los Angeles Times ko- 
lumnistas Morrie Ryskind yra 
taip išsireiškęs: “Mėgstu stebė
ti jaunus šunyčius ir liberalus. 
Taip jų yra skirtumas; šuny
čiai po 8 dienų praregi”.

Antikomunistų balsai buvo 
negausūs. silpni ir prokomunis
tinių liberalų riksmo lengvai už- 
Siopinami. Praėjusiais metais 
didžiuos tuose Amerikos centruo 

kilti antikomunistiniai 
kurių sukeltos ban- 

ritasi per
vėl išėjo

se-
A-

mi-
Project 
kalbėjo

sukurstyti visuomenę 
gerą veikią. Pra- 

lodos, tai tik mažas 
menkas žodis, bet 

rie-
akmuo nuo didelio 

judina kitus akme
ninio patirtis rodo, 

blogis labai sparčiai plc-
3

Peržengus • Naujųjų Metų 
slenkstį, reikėtų rimtai susi
mąstyti. klausimo ženkle, ar 
tik mūsų veikia nebus atrie
dėjusi į Naujuosius Metus, 
nešdama 
gero. T 
sąskaita, 
mei įkvėpimą duoda šių metų 
pi amatomas didžiausias įvy
kis Bažnyčios visuotinasis 
su-r likimas, kuris 
krikščionių vienybės.

Mes visi jaučiame, 
s ? iictuvLškoji veikla 

ir ’.ičs stokos.
etuvis pilnas

ii- nepeijėg.a jų atsisa-

'rangaus tikslo. Aukiė- 
darbuose, visuomėninia- 
mmie nugalėjus išorini-

daugiau blogo kaip i 
Tai būtų lyg ir sąžinės

O pasiryžimų link-

siekia

i

kad mū- 
vargsta 
Kiek vie
pi anų ir

Gi jeigu 
surinktum visą, kraują, kuris 
nuo žmonijos pradžios buvo 
pralietas, tai. gal būt, jame 
visi paskęątume. Tokioje pir- 

sunkenybes, atrandama dar 
š vidinės. Ksm

aisiianda le-Kaias d. r- 
visada

i vardan vieno, visiems ly
1

jimo
a 1

I J 
t

Tokioie
mojo nusikaitimo istorijoje Vi

darbuose.

imę galima vaizduotis sii-.^csm
kekį milžinišką karsią, r 
vieną žmegu. nuodėmė tus trukdyti.

į pasauli ir per nuode- y -• lengviau kai:' statyt:.
mirtis, .r taip mirtis pe- oldi ms sekasi paskleisti vi

rėjo į visus žmones" (Rom. • gandus ap.. k klė-
5,12). ką spaudą, suklršimi vanos

Tačiau pirmoji; nusikaltimo

GIS

Griauti
lė j gviau

mokyklos

yra ir šviesesnė pusė. Tas nu- 
s'kaitimas pajudino
gailestingumą.

Dievo ka

Lik V

1

visą kraštą, 
su "McCar- 
ekstremismo

Antikomunistinės 
kalbėtojų sąrašas įdomus ir il
gas. Paminėtini: šen. Dodd (D., 
Conn.). kongr. Judd (R.. 
Minn.), kongr. Doyle (D., Ca
lif.). admirolai: Stump ir prof. 
Ward, Texas u-to rektorius dr. 
Morris, ats. gen. Anderson. Life 
žurnalo leidėjas Jackson, filmų 
magnatas VVarner, aktoriai — 
Murphy, Rcdgerš ir kt.. buv. 
komunistai, žvalgybininkai, kon- 
t •• ;-:?:ialgyfcininkai ir t.t. Tr-levi- 
ziios picgr',m''s tęsdavosi kas
dien 3 valandas, kurias, apskai- 
či a c-jam a,, stebėdavo ne mažiau 

r.:’:'., žmonių.

Kur kas blogiau yra su Šo
rtų žemės ūkiu. Pagal tą pa

ti metraštį Sovietų produkcija 
ž.mės ūkio srityje nuo 1 
1938 metų pasiekusi 
218'.;, bet nuo 1958

kilusi tik iki 219'
G. Turint ;

Sovietuose kasmet priauga

1913 iki
100% - 

iki 1959 
' <. o iki 1960 
galvoje, kad 

iki

U’

or;

kuria neseniai Ind

O ■?! O-O1

i ą. ’u-.iz’ 
gos jai
Liberalai

įmo“, dešinio
bei super patriotizmo kalLni-

:K šiuokart.
ti, įsisiūbuojančio an 
tin o sąjūdžio užgniaužti jau ne- '■ , .... „ ....

t . T Tuo reikalu pietmeje Califor-
. . ..i-.siK-.. Amerika Cunda. Ją .7 . . .

ni’cie piaciai orgamzuoiami 
cm i .. m . Kurie artėjančią ver ’ ‘ ... . “ . . '

studijų kiubai . laisves Klu- i irsa mato nuogoje re- J
D ... t 

Zaūmtcjai atema is vi

l
nį:’ bei ^tautinių1
džia

. v-lovių, kur ii lietuviai, iliustruoti toks pavyzdys. Ne- 
■ • •iitikavimo saviškių sima: ,,'.s ..rgtlc.s meste lan-

enncdy. Tuo metu 
Long Beach uosio bazės laivai 
’ vkdė manevrus, ir prezidentas

; O

Į5> D

d \

SU

:.'menės dalį prieš kitą.
-les negyvename ti.-: t. 
d i< škotume visur blogo ir

į

eš negyvename tik tam.

Išgany- jį platintume, bet kad daly
tume geia. Kai mūsų tėvynę

reikia many-
komunis-

— Pažinti komunizmą 
piindinis iniciatorių š

... .... ‘Americans< sočiai nlų, politi-
giupių. Su Kad visuomenėje antikomu- 

kad nistmės nuotaikos kyla, gali pau reikia pastebėti,
X,

Su

gyvuliais. Jis nurodo, kad Azer- 
tarp 1953 ir 1960 m. 
r valstybinių ūkių kar 
ms pad.dėjo 3%, gi 

pi iv .tinęs nuosavybės karvių

beidžane,
lrolch 'zų i.
v 14 ssaici

skaičius per tą patį laiką padi-
Jęs 84' , . Gruzijoje per tą pa

gailestingumą. Gimė 
tujas ir buvo atpirkta visa 
žmonija. Šiandieną mirtis ne- smaugia bcuieviškasiš kr.mu- 
ieiškia jau -vien pralaimėjimo, n.zrnas ir lietuvių gretos ma- 
Ji yra tik tamsusis įžengimas žija iše vijejo. vis auga ■. i-
’į gaibingą pris'kėlimą, o kan- kalas jungtis į g! u dėsi, vil
kinių kraujas yra Bažnyčios r. bę. Mus tuii jungti vieni 
garbė. Šiandieną pirmojo nu- ii tie patys idealai, kuriuos 
s’kaltimo paveldėjimas yra galėtumėm išreikšti trumpu 
matomas šviesiame atpirkimo -ūkiu: krikščionybė l.ctuviš- 
fone. , keje sieloje. V. Kini

■ ' i> iriais, jungiasi į Ameri- kosi picz.
>ių eiles.

Pa/intr komunizmą . _v0 pramatę3 vyktl manevrų

■CM? >-ni_ia via tapusi vienu si boti. Tuo pačiu metu į Long 
ožnkomunizmo taikinių. Beach uostą atplaukė jugosla- 

rr-:. eilė, kolegijos ir uni- v; laivas paimti nupirktų sprau

i

: ūką karvių prieauglio pro- 
įtai sudarė 13' < ir 36%. Tai 

ome geriau :as paliudymas, kad 
r. i i. rusų ūkininkas po tiek 
merų TukcJchozinimo” vis vie
na iš Šud.es rūpinasi tik savo

(Nukelta j 6 psl.)

VViLHELM HUENERMANN

Kataliku pasauly čiau, rašo rabinas Gilbert, Va- - 
tikano paskirtasis ryšininkas 
su kitomis bažnyčiomis— kard.

Misijonieriaus kryžius Augustinas &>a yra išreis- 
Sicgburgo mieste, Vokietijoj, kęs viltį, kad žydai sudarys ko

mitetą, kuris palaikys ipšį su 
atikane) susirinkimu.

Į palaimintųjų tarpą
Giuodžio 5 d. Vatikane įvyko

Augustinas Bea •> ■

DIEVO APKASUOSE
Sulie<uv*no Zenonas Ignatavičius

«s-

vyko iškilmingos religinės cere
monijos, kurių metu Dieviškojo 

“ Žodžio kongregacijos vienuo

liams, vykstantiems dirbti į mi 
sijas, į Braziliją, Čilę, Parag

/

(Tęsinys)

IW ' (•

R< bertas iš skausmo negalėjo žodžio pratarti. Jis 
suspaudė kumštis ir kruvinai sukandžiojo savo lūpas.

Ratai privažiavo giljotiną. Birmą ant šafoto už
vedė kunigą Ambrozijų Sartrą. Jis ramiai žengė laip- 

® oficialus Apeigų Kongregacijos tais aukštyn. Ramybė ir gilus vidinis džiaugsmas ma- 
vajų. Indiją ir Indoneziją, buvo jjs nagrinėti Dievo Tar nai tesi jo veide. Nė vienam žiūrovui nepastebėjus, Kudri- 
įteikta misijoniei iau» kry- Antonijus Marius nas pakėlė ranką ir kalbėjo išrišimo žodžius. Tačiau
^-1US • Mizcriko: ii jos dorybių, šie-pasmerktasis žinojo, kad jis ateis ir kaip bus apsi-
RABINAS APIE VISI T ITIN J kiant ją paskelbti palaimint ąja.'rengę‘-s- Šartras pažvelgė j jį ir vienai valandėlei gi- 
IJAzNYi IOS SI SIKINKI.M.^ Seselė Antonija Marija Mizcri- hausiai susimąstęs nul< ido galvą. Sudundėjo būgnas, 

kordija via gimusi Šveicarijoje KuniS4 pririšo prie šafoto ir sekantį akimirksnį, gil- 
Rabinas Arthur Gilbert pa- iooo ,, ■. • jotinos peilis krito žemam. Budelis griebė už plaukumozanoje lozz m tais ir vu' . ’ - 1

rašė straipsnį į katalikų žurna- ., . ’ , .. . , kankinio galva ir, iškėlęs aukštyn, parodė žmonėms1 1 * * įkarusi daugeli vicnuohnų, mo- _ , . . ...•.'
lą "Avė Maria”, leidžiamą Not- , . Paskui su panieka ją numėtė j pintinę.' ” kvklų bu kitų institucijų Svei- . . . .. , . ‘ ,,
re Dame. Ind. Jis sako, kad ’ . . . T . Antruoju ėjo Jonas Sartras. Marija Babm ir Ba-

_____.„..ė nusekė paskui pirmuosius. Ir jos mirė 
didvyriškai, ant šafoto laiptų gavusios kupigo išriši
mą.

seseles Amonijos

Lozanoje 1822 m-tais ir yra

. , . ,.t. ....... ,. car joje, Italijoj- ir Ispanijoje. b,tt- F f
žydai viltingai žiuri į saukiamą u ravu
visuotinį Bažnyčios susirinki- BdZItycid ndC’.ų dtlk'.l 
mą. Jis tiki, kad -susirinkimas atminimui
prisidės prie geresnio katalikų Hilsdr-heimo vysk. Janscn

A ir žydų sugyvenimo. Jis apgai- lapkričio 22 d. ! <>ns< Kiavo IV ”■
W lesta uja.

Pagaliau ant visiškai kraujais aptekusios tribū
nos buvo užvesta vienuolė Avė. įvyko kažkas nepa- 

. .. . prasto. Laukinė minia, kuri kitų mirtį palydėjo gy-
kad viena iš kliūčių gene, Vokietijoje, naudai pa Ta vu|jjįkaįs juokais ir pasityčiojimais, staiga nutilo, kai 

žydų dalyvavimui tame susirin- tvtą vetyvinę bažnyčią, prisi- vionno!ė. spindinčiomis akimi:? žvelgdama į giljotin:i. 
kime yra ta aplinkybė, jog nė- mmimui 25,000 nacių aukų, nu įenąė aukštyn. Ir tuo metu ji užgiedojo, iš kart ty
ra vieneto, kuris galėtų atsto- žudytų Belseno koncentracijos ]jaj, o toliau vis tvirtesniu balsu: Magnifuat anima 

mca Dominum!vaulj visas žydų grupes. Ta- stovykloje.

jos giesmė aidėjo per visą plačią aikštę. timo netverdamas savo kailyje. Tačiau budelis, nesu-
Sesuo Avė užgiedojo šią giesmę ant šefoto lai; - prantamo drovumo apimtas, nesiryžo Įsakymo vykdy

tų, kadangi ir anksčiau ji dažnai buvo ją giedojusi, ti. Vi< suole ramiu balsu baigė savo giesmę iki galo. 
Jos širdis džiaugėsi, jausdama esanti išrinkta Vieš- Tada šypsodamosi pažvelgė į ..jakobiną” minioje, ku

ris pamažu pakėlė ranką, norėdamas ir šiai kilniai 
sielai ištarti didžius išrišimo žodžius.

Robertas, visu kūnu drebėdamas, žiūrėjo į kan
kinių mirtį. Tačiau, kai jis pamatė vienuolės ap- 
spiaudytą veidą, kuriame spindėjo begalinio džiaugs
mo ir didybės akys, negalėjo daugiau ištverti. Vienu 
šuoliu atsidūrė ant šafoto, griebė vieną rankšluostį, 

panų- kuris ten gulėjo ir nebuvo krauju ir purvu suteptas 
> ir juo nušluostė nuo vienuolės veido purvą.

Vi.-Aas įvyko taip staigiai ir netikėtai, kad niekas

paties sužadėtine:

..Mano su la į/ai bina Viešpati ir mano drąsią
džiaugiasi Dierujc. mano Išganytojuje.
Nes Jis pažvelgė į savo tarnaitės žemuma;
Štai nuo dabar visos kartos vadins matu
palaiminta.”
Didžiulė minia nutilo nustebusi, lyg būtų

črusi nepaprastą stebuklą. Net būgnininkas užmirė 
mušti būgną. Daugelis ten esančių krikščionių pradė 
jo garsiai verkti ir kukčioti. Keletas moterų garsi, msukliudė berniukui atlikti didžiai kilnaus darbo. Po 

ke'ių sekundžių. Robertas jau vėl buvo nušokęs į ne- 
pama- paprastai nustebusią, tirštą minią.

Tačiau kažkur minioje sustaugė balsas:
..Tai yra tas pats berniukas, kuris kalne paspru

ko. Suimkite jį! Jis uolose paslėpė vieną prisiekėlį!”
Pakilo nepaprastas triukšmas. Keletas šalia ber

ne! ko stovėjusių šoko prie jo ir parbloškė žemėn. Jie 
būtų ii už. mšę. jei tuo pačiu metu nebūtų prišokęs 

suriko kriminalinio teismo pirmi- jakobinu apsirengusis vyras. Jis tvirta ranka griebė

meldėsi.
O sesuo Avė, akis įbedusi j giljotinos peilį, 

žengė aukštyn ir giedojo:žu

...Vr.s didžiu dalyku padarė man Galingasis 
kurio rardas šių n tas.
■Jo gadr st ingumas nuo kartos į karta, fūms. 
kurie Jo bijo.”

„Būgnininke
ninkas, kuris asmeniškai dalyvavo teismo sprendim< berniuką ir suriko aplink stovintiesiems:
vykdyme, „Būgnininke, atlik savo pareigą!" Kurčiai ..Traukitės! Ar jūs manote, kad nenaudėlis ga- 
sudundėjo būgnas, bet vis tiek įkt jo dund jima, tar- i s mums išduoti savo paslaptį, jei jūs jį užmušite? 
tum skambanti šviesa, aidėjo mirtin artėjančios gies- Duokite man jį!"
m<‘: Tr berniuką įsupęs į savo apsiaustą, dingo su juo

..Jis parodė savo peties galybę, išsklaidė tuos. minioje.
kurie puikūs savo širdies mintyje.
Jis numetė nuo sosto galiūnus ir išaukštino
žemuosius.
Alkstančius Jis pripildė gėrybių, o turtuoli is
paleido tuščius.”

Mirties paaukštinime tuo metu suzvimbė giljoti
nos peilis ir nukilto, nukirsdamas dar vieną žemišką 
gyvybę, kad ji pražystų amžinajam garbės gyveni
mui*

į „Užčiaupk jai snuki!”, rėkė pirmininkas, iš įsiu- (Bus daugiau)

Split by PDF Splitter



z

! DRAUGAS, antradienis, 1962 m. sausio mėn. 2 d.

ANGLAS PROF. APIE LIETUVIŠKĄ 
VELNIĄ

yra ne krikščioniškos

jis tik žmogaus sie’ą

kad 
turi

Anglas mokslininkas prof. R. 
Sealey iš Londono, Lietuvių is
torijos draugijos kviestas, gruo 
džio 27 d. Jaunimo Centre skai 
tė paskaitą apie velnią lietuviš
kose sakmėse.

“Velnias mūsų folklore yra 
‘dažnas vaidintojas’, — pradė
jo profesorius. — Jis vaizduo
jamas kaip blogadarbis, kvai
las ir fiziškai žudąs žmones. 
Profesorius mano, kad paskuti
nysis bruožas — žmonių žudy
mas
kilmės, nes pagal Bažnyčios 
mokslą 
žudo.

Paskaitininkas nurodė, 
jo studijuotos legendos
tris pradus; krikščioniškąjį, ša- 
maniškąjį arba burtininkiškąjį 
ir priešistorinį.

Krikščioniškasis elementas 
tuose pasakojimuose esąs sti
priausias, nes “krikščioniška 
galvosena įleido gilias šaknis į 
lietuvių tautosaką”. Prelegen
tas papildė, kad toji įtaka gali 
būti ryškiausia ir dėl to, kadan 
gi ji yra pati vėliausia.

Iliustruodamas savo paskaitą 
gausiais folkloristo J. Balio su
rinktais pavyzdžiais, prof. R. 
Sealey įrodė, kad sakmės, kur 
velnias ar tai 
mas, ar tai

Prof. Sealey išvedžiojo, kad 
taip vaizduojamas velnias turi 
labai daug panašumo su grai
kų požemio karalystės dievais. 
Vienoje jo papasakotoje sak
mėje velnias, žalčiu pavirtęs, 
išlindo iš žemės — analogiška 
graikams — ir padovanojęs mo 
teriškai savo karūną, kuri ją 
padariusi visažinančia.

Tautosakos velnio panašumą 
su “žemės dvasiomis” paskaiti
ninkas įžvelgė ir žodžių “vėlė” 
ir “velnias” toje pat kilmėje. 
Padavimų panašumas su seno
vės graikų tikėjimu kalbėtojas 
palaikė atsitiktiniu, panašiu gy
venimo sąlygų išdava. Ir seno
vės graikai ir lietuviai buvo 
žemdirbiai ir savo mirusių pro
tėvių garbintojai. Iš čia ir kilęs 
panašumas folklore

Paskaitininkas baigė savo iš
vedžiojimus išvada, kad “da
bar lietuvių tautosakoje vel
nias yra labai mišraus pobūdžio 
būtybė.” Ži’oje senovėje jis bu
vęs žemės dievu, vėliau įgijęs 
šamaniškų bruožų, o krikščio
nybė jį sutapdinusi su pikta
dariu.

Prof Sealey pasiklausyti bu
vo atėję daugiau kaip 100 žmo 
nių, sausakimšai susigrūdę vie
noje klasėje. Dalis stovėjo ko
ridoriuje ir klausėsi pro atviras 
duris.

Atidaromąją kalbą pasakė 
kun. K. Matulaitis, Lietuvių

I

Alpių gėlės popiežiui

♦
J

SVEIKI SULAUKĘ LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

I

Vienos 
Koenig, 

popie- 
sukak-

Sv. Jurgio par. lituanistinės mokyklos ir Bridgeporto tautinio an
samblio jaunosios kanklininkės; stovi Vyt. Spačkauskas, kalėdi
niame parengime deklamavęs savo sukurtą eilėraštį. Kanklinin
kėms vadovauja E. Vaiceliūnienė.

jo 80-ties metų 
proga. Austrai įteikė Šv. 
ke’etą garsiojo Vienos 

choro įgiedotų plokštelių

Naujųjų Metų proga sveikinu visus musu bendrovės taupyto
jas, ir klientus, o taip pat ir visus geros valios lietuvius laimin
gai sulaukus 1962 metus. Musų bendrovei pereitieji metai buvo 
labai sėkmingi. Mes sus:laukėme daug naujų taupytojų, mūsų 
turtas paaugo vienu milijonu dolerių^ Mes turėjome gražaus pel
no iš kurio savo taupytojams išmokėjome daugiau, kaip ketvirti 
milijono dolerių dividendų.

Mes žengiame į Naujuosius Metus pilni pasitikėjimo, kad 
jie atneš dar didesnių laimėjimų. Mes tikimies susilaukti dar 
didesnio taupytojų skaičiaus, nes ir ateinančiais metais mokėsi
me už taupmenas aukščiausią dividendą Chicagoje.

Per 47 savo gyvavimo metus Midland Savings and Loan 
Association tūkstančiams lietuvių padėjo įsigyti nuosavus namus 
ir susitaupyti senatvei ar šiaip juodai dienai. Bet mūsų tikslas 
yra siekti to, kad kiekviena lietuviška šeima Chicagoie turėtų 
nuosavus namus ir atliekamą dolerį taupymo sąskaitoje.

Linkiu kiekvienam kuo didžiausios laimės ir sveikatos.
Augustas Saldukas. Prezidentas

Midland Savings & Loan Ass’n
4040 Archer Avė. Tel. CL 4-4470 Chicago 32, III.

Amerika turi kariauti...
Atkelta IS 3 pusi.) 

rius Storm Thurmond (S. C.), 
kritikuodamas į prezidentūrą ir 
Valst. d-tą įlindusius socialistus 
bei kairiuosius liberalus. Jo pa
reiškimai plačiai buvo reklamuo 
jami televizijoje, spaudoje ir ra 
dijo programose.

Lietuvių įnašas

Šventasis Tėvas Jonas XXIII 
priėmė Austrijos maldininkus 
(apie 600 amenų), su 
arkivyskupu kardinolu 
atvykusius pasveikinti 
žiaus 
tuvių 
Tėvui 
vaikų

lir aukštai kalnuose surinktų 
Alpiu gėlių puokštę — tradici- J 
nes austrų dovanas. Popiežius, 
tėviškame pasikalbėjime, prisi- 

į minė savo pirmąjį atsilanky
mą Austrijoj, prieš 50 metų, 
tarptautinio Eucharistinio kon
greso metu; tada jis aplankė 
ir garsiąją tautinę austrų šven
tovę, Mariazell, kuri ir šiais lai 
kais lieka katalikų tikėjimo 

, tvirtove.

KELIASI Į ŠIAURĘ
Per 1950-60 dešimtmetį 1,- 

500,000 juodųjų išsikėlė iš pie
tinių valstybių į šiaurę; iš jų 
189,000 atsikėlė į Illinois val
stybę.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IK SIENOS
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

rožančium muša- 
šventais žodžiais 

išgąsdinamas, ar tai iš bažny
čios išvaromas, yra pačios gau
siausios.

Šamanizmas į lietuvių tauto- Istorijos dr-jos pirmininkas, pa 
saką patekęs per ugro - finus, sveikindamas visus su šv. Ka
su kuriais aisčiai jau keli tūk- ledomis ir ragindamas paremti 
stančiai metų prieš Kristų mai
šėsi Baltijos pajūry. Jam bū
dingas visokių žynių ir burti-

* ninku gerbimas, tikėjimas į už
keikimus ir burtus ir nepripaži
nimas dievybių, 
tosakoje jis gana retai pasitai
ko”, nusprendė kalbėtojas.

Prie velnio bruožų, kurie nė
ra nei krikščioniški, nei šama- 
niški, yra velnias - globėjas, Bagdanavičius pastebėjo, 
anot profesoriaus. Tarp pavyz- pirmą kartą sutikęs mokslinin- 
džių, papasakojo ir sakmę nuo ką “bandžiau grabaliotis 
Kėdainių, kur velnias neturtin- liškai, 
gam ūkininkui Kadarui pade- kad mes daug geriau galim su- 
jęs atkariauti iš turtingojo Ko
maro gabalą žemės, parisda- 
mas ribos akmenį.

Tokiuose pasakojimuose vel
nias labai priartėjęs prie lau
mių, kurios darą ir gera ir blo
gą, tęsė Sealey. Nelabajam ta
da dažnai duodamos gyvuliškos 
žymės, pvz. vištos ar gaidžio 
kojos, su kuriomis ir laumės 
dažnai vaizduojamos.

i- d-jos darbą bent įsigyjant jos 
leidžiamą “Tautos praeitį”. Pa
skutiniame numeryje kaip tik 
esąs prof. Sealey straipsnis 
“Bendros mintys apie lietuvių 

“Lietuvių tau- kalbos kilmę”, kur jis nagrinė
ja J. Basanavičiaus hipotezę 
būk lietuviai kilę iš senovės tra 
kų, gyvenusių Mažojoj Azijoj.

Profesorių pristatęs kun. V. 
kad

minėjimų .akcijos už Kuchel - 
L'įicomb rezoliuciją ir kitomis 
progomis losangeliečiams pasi
sekė isiveržti į amerikiečių spau 
dą, gaunant kelis vedamuosius, 
eilę straipsnių, pareiškimų, po- 
iem rių pasisakymų ir 1.1. Dau- 
g.ausia šiam reikalui pasitarna
vo komunistų “Laisvės” kolio- 

Pradžioje cituotieji advokato >mas “kuchelininkų vadas” L. 
Wright žodžiai kelias dienas bu atikas, Alto sk. pirm. inž. 
vo prisimenami ir komentuoja- taip pat prof. Žyman-
mi Los Angeles spaudoje. Tuo tas lr Ypatingos padėkos 
pačiu metu Los Angeles Times 
kolumnistas Henry J. Taylor 
(gruodžio 15), išskaičiuodamas 
rusų imperialistinius nusikalti
mus, vėl primena Lietuvą, Lat
viją ir Estiją ir tų kraštų pa
vergtus 6 mil. žmonių.

Netenka abejoti, kad Lietu- 
vos klausimas čia buvo pabudin 
tas pačių lietuvių. Vasario 16

i

August Saldukas, Prezidentas

ang-
bet greit pastebėjau,

sikalbėti lietuviškai”. Kun. V. 
Bagdanavičius pažymėjo, kad 
profesorius yra žinomas anglų, 
vokiečių ir šveicarų kalbotyros 
žurnaluose.

Prof. Sealey 1957 m. vedė 
D. Sadūnaitę. Savo susidomėji
mą lietuviais mokslininkas vie
nam korespondentui taip paaiš
kino: “Norėdamas giliau pažin
ti lietuvių kalbą, susipažinau ir

4
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su Danguole, 
Lietuva pasidarė dar 
nė”.

Jis dėsto senovės 
Londono universiteto
nės Marijos kolegijoje, 
mokslo metate pakviestas 
tuojančiu profesorium j 
shingtoną, Seattle mieste,
cagoje gyvena jo uošviai Sadū 
nai, 6915 S. Talman Avė.

o tada ir pati 
artimes-

— Išauklėti ir stiprūs charak 
teriai pirmiausia savyje ieško 
klaidų, o neišauklėti ir silpna- 

! valiai — pirmiausia skaičiuoja 
Vyt. Zalatorius kitų suklydimus. —Anonimas

r
Viskų perka pas L i e p o n į!

istoriją
karalie-

Šiais
vizi- ;
Wa- j
Chi-'

vertas Herald American kolum 
nistas Georg Todt, keliuose 

, straipsniuose kėlęs Lietuvos 
laisvės klausimą. Nepamiršda
mi savo draugų, organizacijos 

, ii atskiri asmenys turėtume 
šiuokart padėkoti advokat. Llo- 
yd VVright, kurio adresas yra: 
Mr. Lloyd VVright, 111 W. 7th 
St. Room 1125, Los Angeles, 
Calif.■ Taip pat primintinos ir kom- 

; pan jns, kurios finansuoja šią 
I antikomunistinę akciją. Štai 
i jes: Ross Dog and Cat Food !
Co, Penzoil Co, Shick Products, 
Carnation Milk Corp., Edison 

, Į Co. ' ■ NUOŠIRDŽIAI

KVIEČIAME JUS

Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS? 
Jei ne, tai pradėkite 
TAUPYTI 
ŠIANDIEN!

TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 
BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2*4226

Vedėjas E. RUDAITIS

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

Vedėjas 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 VVestern Avė krautuvė

Vlrginia 7-7747cnd Loan Association

2202 W. Cermck Road 
Chicago 8, ILL.

U. S. G-ovemment4*/47«

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

December 26th through January 30th

Standard Federal Savings, žinoma Jungtinėse Valstybėse kaip 

viena iš Chicagos Stipriausių taupymo organizacijų, kviečia jus 

atsilankyti į jų naujai padidinto pastato didįjį atidarymą. Ati

darymas bus švenčiamas nuo gruodžio 26-tos iki sausio 30-tos. 

Visiems taupytojams bus nemokamos dovanos ir gaivinančios

vaišės visiems atsilankiusiems tuo laiku. Sutaupos uždirba 4 V4 % ir yra apdraus

tos Federal Savings and Loan draudimo korporacijos.

4

Chartered and Supervised by the

METINIS DIVIDENDAS
mokamas visoms santaupoms

SAVINOS
INS'JRfO

Partrauksime Jūsų piniKUs ift kitur, 
jei atnešite savo banko knygutę

Pinigams pa4?ti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti paAtu. Mes apmo
kėsime paSto ifilaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
Prezidentas

JSTAIGOS VALfcANlMJS: KaMdkn nuo 9 
tk i 5 v. Ketvirtai dieniais nuo 9-8 v v. 
šeštadienjajs nuo 9-1 v. p. p. Trečia
dieniais visai neatidaroma.

V A C Y b M O T O R SALES 
6516 S. Wesiern Avenue, Chicago 36. 1.1.

Telef. VVAlbrook 5-5121
■ & ■ .. -.TZiafr

i

Standard Federal turtas yra daugiau nei $80,000,000.00 su virš 
$7,500,000.00 reservų. Yra paruošta pilna "taupykite paštu" progra

ma, arba, jei įmanoma, aplankykit Standard Federal asmeniškai. Yra 
daug neapmokamų vietų automobiliams pastatyti.

INSUREO

S TA NDAR^^^,#/SAVINGS

4-192 ARCHER AT SACRAMtNFO, CHICAGO 32, ILLINOIS VIRGINIA 7-1141
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

VASARIO 16
RĖMĖJŲ

GIMNAZIJOS 
VEIKLA

d. Vasario 16
Nr.
su-

Gruodžio 16 
gimnazijos rėmėjų būrelio 
105 pirmininkė Puikūnienė 
kvietė to būrelio narius pasi
tarti dėl gimnazijos rėmimo 
klausimais. Ta proga buvo su
rengta jauki kavutė ir gausūs 
susirinkę to darbo dalyviai pra 
leido pora valandų bediskutuo- 
dami Vasario 16 rėmimo reika- 
lūs. lt

Pirm. Puikūnienė trumpai nu 
švietė būrelio darbus ir svar
bius ateities uždavinius, kvies
dama susirinkimui pirmininkau
ti A. Gustaitį.

Alena Devenienė informaci
nio pobūdžio kalboje nušvietė 
gimnazijos istoriją ir padėtį. Iš
buvęs kelis metus gimnazijos 
sienose, jaunuolis neabejotinai 
palieka visam laikui sąmonin
gas lietuvis.

Diskusijose dalyvavo V. Svi- 
derskas, dr. M. Devenis, 
drašūnienė, J. Gliaudą, 
ronas ir kt.

Puikūnienė, iki šiol
vien savo pasiaukojimu išau
gino būrelį, piniginius reikalus 
su gimnazija palaikydama per 
būrelio iždininkę Skirmuntienę.

M. Gliaudienė

fiko tenka garbė matyti didįjį 
lietuvį savo scenoje.

Čiurlionyje vaidinti susibūrė 
pajėgiausieji sambūrio nariai: 
Jane Peterienė, Vladas Gylis, 
Antanas Vosylius, Andrius Mi
ronas, Ona Mironienė, Ema Do
vydaitienė, Emilijus Skystimas, 
Litą Žilevičiūtė, Kostas Liau- 
danskas. Vincas Dovydaitis, Da 
lia Mackelienė ir Juozas Kari
butas

Čiurlionį režisuoja akt. J. Ka 
ributas. Dekoracijos A. J. Ža- 
liūno. Koresp. Los Angeles Šv. Kazimiero parap. mokyklos lietuviukų choras, va

dovaujamas mokyt. O. Razut:enės, dainuoja tarptautiniame pasi
rodyme Kalėdų eglučių parodoje. (Nuotr. L. Kančausko)UŽUOLANKA, SKIRTA MUSŲ 

KOLONIJAI

V. An-
A. Mi-

beveik

ČIURLIONIS GAUSUS 
SCENOS DALYVIAIS

Didelio susidomėjimo sukėlusi 
žinia, kad Kultūros klubas sta
tys Jurgio Gliaudos keturių 
veiksmų veikalą “Čiurlionis”, 
kreipia visuomenės akis į šį bū
simą Dramos sambūrio pasiro
dymą.

Šis veikalas, kuris skirtas pa
rodyti ryškiausius didžiojo lie
tučių dailininko gyvenimo po
sūkius, bus pastatytas Šv. Ka
zimiero parapijos salėje 1962 
m. koVo 
ris nori 
vienu iš 
rodymų.

17 d. Dramos sambū- 
šį pastatymą paversti 
šaunesnių savo pasi- 
Lietuviams prie Paci-

Leidinys gausiai i- 
Losangeliečiui šis 

numeris bus tikrai

įdomesnių ir nuo- 
pasisakymų yra

Užuolankos 14 -15 numeris 
skirtas Los Angeles lietuvių kul 
tūrinei veiklai apibūdinti. Nu
merį redagavo Juozas Karibu
tas.

Numeris plačiai liečia kultū
rinę veiklą, 
liustruotas. 
Užuolankos 
malonus.

Vienas iš 
taikingesnių
prof. M. Biržiškos apybraiža 
“Šv. Kazimiero parapijos kie
me”, kaliforniškų nuotaikų ir 
“buities” prisotintas Br. Railos 
vaizdelis “Draugai ir proble
mos”, J. Kaributo “Lietuviai 
Hollywoode”. Supažindinama ir 
su garsia Los Angeles mieste 
gimusia Kuchel-Lipscomb rezo
liucija.

Vietiniai rašto žmonės — Al
fonsas Gricius, Juozas Tininis, 
Elena Tumienė, Roma Jalovec- 
kaitė-Dapšienė, Petronėlė Orin- 
taitė, Jurgis Gliaudą, Andrius 
Norimas ir Alė Rūta — patei
kė savo kūrybos.

Įdomus, enciklopedinės ver-

i

75 kuopa, TMD 8 kuopa, Lietu
vos vyčiai, skautai, Radijo va
landėlė ir plačiau atpasakoja
ma lietuvių teatrinė veikla.

Suprantama, toks leidinys ne
gali suteikti išsamaus vaizdo. 
Nėra čia Lietuvių Dienų žurna
lo ir knygų leidyklos vaizdo, 
LRKF skyriaus šaunios veik
los, įvairių smulkesnių, bet reik

I

šmingų susibūrimų, tačiau šis 
Užuolankos numeris yra vykęs 
bandymas sutelkti lietuvių ko
lonijos vaizdą.

Viršelį puošia Rūtos Kilmo- 
nytės naujausia nuotrauka. Šio 
dvigubo numerio kaina vienas 
doleris. Leidinį galima gauti pas 
platintoji s ir pas J. Kaributą.

J.

ŠALPOS DARBUS APŽVELGIANT
Iš Balto reikalų vedejo pranešimo direktoriams

Balfo šelpiamųjų rūšys
Stambiausioji Balfo darbų ir lė- j 

šų pozicija vis dar tenka Vakarų 
Vokietijos lietuviams. Jų yra gry
ni lietuviai, suvokietėję ir visai lie-; 
tuvybės išsižadėję. Socialiniu at-j 
žvilgiu taip pat bus trijų kategori
jų:

1. Visai neturtingi, būtinai rei
kalingi pasaulio, ypač JAV lietu
vių paramos.

2. Tie, kuriems visad šio to 
trūks ir bus dėkingi ką nors ga
vę iš JAV.

3. Pilnai įsikūrę, kurie gali net 
kitiems padėti.

Pirmos kategorijos, pašalpos 
reikalingųjų, bus apie 3,000. Nors 

’ socialinis aprūpinimas Vakarų Vo- 
x- - - ----- — kieti joje ir yra (vidutinė socialinė

tės yia mozaikinis skyrius “Žo- pašalpa 85 DM asmeniui į mėnesį), 
džiu ir vaizdu iš Los Angeles ' " "
lietuvių kultūrinės veiklos”. Čia 
aprašoma lietuvių organizaci
jos, parapijos choras, D.L.K. 
Birutės d ia, ateitininkai, SLA

i

ję turės keistis. Teks Miuncheno DRAUGAS, antradienis, 1962 m. sausio mėn. 2 d. 
įstaigą siaurinti iki minimumo ar i----------------------------------------------
net sulieti ją su Vokietijos Krašto I 
Lietuvių Bendruomenės Centru. 
Deja, čia vėl tenka nusiskųsti, kad 
Vakarų Vokietijos Krašto Bendruo 
mene ryšio su Balfu neieško, jo 
darbų nenori ryškinti, net savo 
biuleteniuose. Tos Bendruomenės 
atstovas, neseniai JAV besilanky-

1 damas, apie viską kalbėjo ir ra
šė, tik ne apie Balfo šalpą Vakarų 
Vokietijoje.

Pramatant, kad anksčiau ar vė
liau Balfo veikla Vak. Vokietijoj 
sumažės iki minimumo, jau dabar i 
reiktų parengti būtinai šelptinųjų i 
Vak. Vokietijoje sąrašus, anketas,’ 
adresus ir juos perkelti į Centrą.'f hijos dėJ neturtQ> de_

dėl prabangos,
Lf*'**'-““*’ .. juvu t ,

I Jų aprūpinimą kol kas dar vesti
1

BOLŠEVIZMO GALYBE 
BLĖSTA

Nors bolševikai šiuo metu 
valdo apie 35% viso pasaulio, 
tačiau jų galybė blėsta, — pa
sakė vysk. F. Sheen, kalbėda
mas Tikėjimo Platinimo draugi
jos pasitarimuose. Jų galybė 
mąžta todėl, kad demokratijos 
jau aiškiai juos pažįsta ir nėra 
apgaunamos priešo, su kuriuo 
joms tenka susidurti. Monar-

per Balfo įgaliotinio įstaigą Miun- j mokratijos 
chene. ---------------

o

o revoliucijos — dėl išsisėmi
mo. Toliau kalbėdamas, vysk. 
S’- een pažymėjo, jog praneši
mai apie badą komunistų Kini
joje rodo to krašto irimo pra
džią. Mūsų uždavinys — plėsti 
tikėjimą į Kristų. Ir čia yra 
daug daroma. Misijose dirbą, 
200,000 kunigų, brolių vienuolių 

; ir seselių. Jie turi 65,000 mo
kyklų, 6,000 ligoninių ir medi
cinos punktų, 1,500 našlaitynų, 
400 senelių prieglaudų ir 300 
raupsuotojų kolonijų.

I

v.

Californijos kelių policija tikrina kiek veikia alkoholis vairuotojus. Čia 
matyti kaip vienas vairuotojų laukia savo eilės prie stikliuko. Degtinę 
pila policininkas Burd, stebint pol. Pedri. Manoma, kad vadinami progi
niai gėrėjai važiuoja išgėrę nepersaugiai. (UPI)
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KVTEČLAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!
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<«AM< SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Pres.
2555 West 47th St. Tel. LAfavette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

Naujas aukštas dividendas numatoma 
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo Vasario men. 1 d., 1962 

i-MlGvi /NEsTf iki )f i, PELNO NUOŠIMČIUS' NUO 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. i <1.

f A f A Al f ■ O 1 I K V A l < t < i X J v. I, IKI
iflLfinUUj; antimi* n penktai*. * r >k» 6

SKŠTAL. » » r. iki 12 v. d. Trečlad. uždaryta.

Labai praverstų,

1. kad patys šelpiamieji apie sa
vo bėdas ir Balfo darbą Vak. Vo
kietijoj atsilieptų. Jie moka rašy
ti, turi savo bendruomenę (kuri tu
rėtų susilieti su Liet. Bendruome
ne Vak. Vokietijoj).

2- Šelpiamųjų vieni ar kiti ats
tovai atvyksta į JAV. Jų talka Bal
tui labai reikalinga lėšas belasinė- 
jant. Lietuvių atstovai iš Italijos, 
Brazilijos, Argentinos Balfo dar
bų niekad neignoravo.

3. Mažiausiai balsų šalpos temo
mis Balfo Centras gauna iš Vak. 
Vokietijos. Viena kita-kritika pasi
rodė lietuviškoj spaudoj, deja, ji 
šalpos darbui nepadėjo, bet paken
kė. Mūsų spauda, kuri taip gra
žiai talkina Baltui, galėtų 
Balfo Centrui susipažinti su 
ka pirm negu ją paskelbtų.

Baigiamos pastabos
šis pranešimas nėra pilnas. Į ke

lis lapus nesutalpinsi tūkstančių 
puslapių, kvitų, dokumentų, kelio
nių ir pan., kas padaryta per me
tus V. Vokietijos vargstančio lie
tuvio labui. — Kun. L. Jankus.

duoti 
kriti-

GRAND 
OPENING 
CEIEBRATION1

apie

— Mylėti žmones, nekęskite 
klaidų. —šv. Augustinas

Hiffh I-Khhty Console Gcnvral Elcctnc... AM- 
buš niūsii didžioji dovana— 

Bet kas {rali laimėti. Nėra "varžybų”... 
kaip tik užsiregistruoti. Kiti prizai bus 

Radijas, Automatinis Kavos Virdulis, ir 
Žadinamasis laikrodis. Traukimas įvyks 
30 d. Laimėtojams nereikės čia būti.

personalą, kaštuojantį Balfui 
750 dol. mėnesiui.

Artimoji ateitis
Atrodo, kad organizuota Balfo 

šalpa Vakarų Vokietijoj bus rei
kalinga dar kai kurį laiką, ypač 
jei gausime iš JAV valdžios mais
tą.

Jei JAV nepaskirtų maisto, Bal
fo šalpos darbas Vakarų Vokietijo-

tačiau mūsų tautiečiai beturčiai, 
invalidai, dėl suprantamų priežas
čių, neprilygsta vokiečiams ir bus 
ilgai reikalingi paramos iš šalies..

Lietuvių viengungių, invalidų 
įkurdinimo neišsprende nei Balfas, 
nei UNO, nei vokiečiai. Mat sve- ! 
timtaučiams nemokamos pensijos, Į 
jie nustumiami nuo socialinio ap- > 
rūpinimo į užkampį ir neturi kur 
pasiskųsti. Balfo paramą jie labai 
vertina ir ji turės būti teikiama.

Antroji kategorija, vidutinai įsi- 
kūrusieji, nedaug rūpesčių Balfui 
besudaro, nebent kokia nelaimė at
sitinka arba emigracinės ar teisi
nės problemos iškyla. Tada prisi
mena Balfą ir tenka jiems padėti., 
ka’rtais pinigais, dažniau dokumen
tacija, tarpininkavimu.

Trečioji kategorija, nutolę nuo 
lietuvybės, Balfui, kaip JAV lietu
vių organizacijai, irgi turi rūpėti. 
. Stengiamasi gaivinti tėvynės 
meilę per mokyklas, vaikų darže
lius, stovyklas ar chorus. Tam tiks 
lui reikalingas ir finansinis pajėgu
mas, kurio lietuviai betarpiai ar 
per Balfą lauks iš JAV.

Visi Vakarų Vokietijos lietuviai 
šaipos tikslu yra suskirstyti be
veik į šimtą vietovių — apylinkių, 
į kurias Balfo šalpa eina arba tie
sioginiai, arba (dėl transporto sun
kumų) per vietos karitatyvines 
organizacijas.

1961 metų statistika

1. Maistas. Balfo Centras po il
gų gaiščių išrūpino ir išgabeno 
1961 metais šiuos maisto kiekius 
Vakarų Vokietijon: miltų 244,900 
svarų, pieno miltelių 222,000 sva
rų, cukraus (pirkta) 22,040 sv., 
pupelių 30, 000 sv., valgomo alie
jaus 114,000 svarų.

Viso nugabenta virš puses mili
jono svarų maisto, kurio vertė sie
kia per 100,000 dolerių.

2. Surinkta, supakuota ir išvež
ta Vokietijon 35,000 sv. vartotų 
rūbų, kurie beveik visi atiteks Va
karų Vokietijos lietuviams, nes vi
sas rūbų siuntas iš Vak Vokietijos 
Lenkijon teko sustabdyti. Jas siun-

i čiame iš JAV.
Tas visas gėrybes, maistą ir rū

bus paruošėme, dokumentavome 
Centre ir per 16 kartų laivais (už 
kuliuos mokėjo Vokietijos Fede
ralinė valdžia) išvežėme į Breme
ną, Balfo Įgaliotinio V. Vokietijoj I 
žinion ir jo dispozicijai.

3. Pinigais šiais metais nusiųsta 
Balfo įgaliotinio žinion 15.012 do
lerių (Vasario 16 g mnazijai atski
ra 20.697 doleriai), šiais metais 
iki spalio 1 d. Balfo įstaiga Miun
chene dar gavo vietoje tremtinių 
reikalams apie 13,000 dolerių Tai
gi 1961 metais Balfas bus parū
pinęs tremtiniams pinigais per 
30,000 dolerių, iš kurių tenka išlai
kyti ir Balfo įstaigos Miunchene 1 v::

Tau py tojams nemokamai 
Laike sausio ir vasario mėne
sių, šis gražus 10—puodukų 
“Collector’s Corner” kavos in
das su šildytuvu bus jūsų do
vana, kada atidarysite taupy
mo sąskaitą padėdami $500.00 
ar daugiau, arba jei tą sumą 
pridėsite prie savo dabartinės ' 
sąskaitos. Viena dovana šeimai 
ir jūsų sąskaita turi būti pa
didėjusi mažiausiai $500 suma > 

vieju mėnesių laikotarpy- 
levTrams patogiau, taupy- 
prisiųsdami paštu. Mes ' 

prisiusime Jums dovana.

Valdžios įstaigoje 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

ant visų,taupymo 
sąskaitų

ant Bonus 
sgskaitu

and Loan Association
4040 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
Phone: CL4-4470

August Saldūkas Prezidentas

Baigiama* naujas Standard Federal narnas

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

Stereo
FM-Patefono Kombinacija... 
Granil Prize.
nieko daugiau 
Tranzistorinis 
“Snooz-Alarm” 
1962 m. sausio 
Jiems bus pranešta laišku.

ST. ANTHONY/įSy 
SAVINGS

and loan Association
Cicero 50. Illmois City 242 4395 Suburban 556 6330

Nuo gruodžio 26 d. iki sausio 30 d. švenčiame

savo padidinto namo atidarymę ir ta proga kvie

čiame atsilankyti mūšy būstinėje. Svečiai bus
į

vaišinami, o taupytojai gaus ir dovanėlių.

Atsargos Fondas $7,500,000.00
JUSTIN MACKIEWICH J r, President

frf.e parktng
VALANDOS: Kascfien, įskaitant ieifatflen] nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos po platų. Ketvirtadieniais nuo 9 vaL 

ryto iki t valandos vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.
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LAKŠTINGALOS PASAKĖČIOMIS REAL ESTATE R E AL ESTATE
67, geras

NEMAITINAMOS MARQUETTE PARKO CENTRE
mūsų. U kamb.. 12 metų mū- Didelis ir naujas 4 įį k:

l

(Atkelta iš 3 psl.)

nuosavu ūkiu, tik savo nuosa
vais gyvūnais. Užtat nėra jo
kios abejonės, kad ir XXII par
tijos kongrese priimtas planas 
beliks vien tos pasakėčios šieno 
ryšulėliu, pakabintu prieš kui
no nosį.

Pragyveibiro lygis

burbulu yra 
apie pragy-

Tokiu pat muilo 
ir skambios ka'bos 
venimo lygio pakėlimą Sovietu o 
se. Pasak minėtą maskviškį 
metraštį nuo 1913 iki 1960 me
tų daibn’nkų atlyginimas pa
kilęs 440 $7, gi, priimant dėme

sin darbo ilgumo sumažinimą, 
esą, net iki 580 c/c. Tai būtų 
ypatingas komunistų laimėji
mas. Tačiau kaž kodėl jokiame 
statistikos metraštyje tam už
darbio “padidėjimui” negalima 
rasti konkrečių skaičių. Kon
krečius skaičius gali rasti tik 
atsitiktinai. Pagal 1951 metų 
“planą” minimalinis darbininkų 
atlyginimas 1955 metais turėjo 
Luti 270 - 350 (senų) rublių, 
tačiau ir 1960 metais tą “lygį” 
buvo pasiekę ne daugiau 1/3 vi
sų*. miesto daibininkų, tai yra, 
skaitant naujais pinigais, 27-35 
rublių į mėnesį tegavo kokia 
1/10 visų Maskvos valdomų dar 
bininkų. Tai yra ir čia tik tuš
čias pažadas, nes Maskva netu
ri jokių galimybių jam reali
zuoti. J

Ubagiškas atlyginimas

Tačiau ir to dar ne gana. Jei 
minimalus atlyginimas, $30-39 
į mėnesį būtų jau dabar gauna
mas visų dirbančiųjų Sovietuo
se, tai ir tada atlyginimas tik
rai būtų “ubagiškas”, nes dar 
reikia matyti, ką gi Sovietuose

Arti mūsų.
v rezideucija ir garažas. Gazu 

dynias. Platus lotas. $2O.2(H».
Prie mūsų įstaigos 2-jų butų. 8 

metų, dailus mūras. 2 po 5 kamb. 
$38.500.

4 butų mūras. Apie $5.0<>0 nuo
mos. Garaž. Geriausia vieta.

2- jų hutų niūras. Modernus.
zu šildymas. Garažas. $32.500.

Bargenas. 2-jų butų namas.
3 kamb. Gera vieta; $14.600.

3- jų butų niūras ant kampo.
ro garažais. Gazu atskiri 
$2S.6O0.

Liuksus — Moilern. 6 kamb.
ras. Sausas įrengtas beismentas.
ražas. $21.000.
1J4 aukšto mūras. 6 ir 4 kamb.
zu šildymas. $2 4.800.

švaiai- 5 kamb.. 10 metų, mūro
namas. Gazu šild. Priedai. $14.200.

2-jų butų, 6 metų, mūras, Gazu 
šildymas, garažas. $25,800.

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

NAUJA ĮSTAIGA

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7Ist St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-3534

šil-dirbantis gali už tuos 27 - 35 r°. 
rublius nusipirkti.

Prie tokio menkavertiško pi
nigo dar reikia pridėti sunkiai 
Vakaruose įsivaizduojamą butų 
stoką. Chiuščevo žodžiais, pa
sakytais Vienoje kalboje, per 
paskutinius penkius metus So
vietuose priaugo 18 milijonų 
žmonių, iš kurių 17 milijonų 
gyvena miestuose. Savaime su
prantama, kad naujų butų sta
tyba negali patenkinti pareika
lavimo tam prieaugliui apgy
venamu, gi esantieji namai, 20 
- 30 metų neremontuojami, vi
sai griūna, nekalbant jau apie 
pasir aisėtinas gyvenimo sąly
gas Sovietų stovyklose.

Chr uščevas XXII-me kongre
se gyrėsi, _ _
gcje po 20 metų butai ir kiti ne^ tixrcve. Tad mums nuolat 
daiktai būsią gaunami nemoka
mai, nors dabar ir pats turėjo 
pripažinti, jog mėsos yra dar 
per mažai! Gal ir nevertėtų 
daug apie tai rašyti, nes mes 
žinome gerai, kiek yra verti bet

$38.000. 
ga-

8 ir

Mū- 
šildyniai.

niū- 
Ga-

Ga-

..amb. mū
ras. Platus sklypas. Prie parko. 
$ 1 8.900.

Naujas mūras. 5 L. kamb. Tvirta 
statiba. 1 y vonios.

Arti mūsu mokyklų 6 kamb. mū
ras. Gazu šildymas Platus sklypas. 
$20.000.

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

tiražus 6 butų mūras. Naujas šil
dymas. 3 auto, mūro gar.- $59.oo0. 

butų mūras. Alumin. langai. 
’ Virš $8.0<>0 nuomos. $66,900.

Gage Parke. 2-jų butų mūr 
zu šildymas. Modern. viduj. :

šviesus 13 a]*artinentų
Virš $15.000. nuomos. 
$3o,000.

Algos metinis priedas apie $5.000 
nuomos iš mūro namo. Visa kaina 
$21.000.

3-jų butų meilinis. 1’1:.tus sklypas 
ir garažas. Nereikės derėtis, -už 
$15.900.
DIRBA KASDIEN

S

6 kamb., 12 m. rezidencija ant 10 
p. lot. $20.000.

2 apt. 5 ir 4 kamb. Gazo šildy
mas. Marąuette pk. $26.500.

Medinis 2
mas karštu

4 apt. po 
mos $6.000.

12 apt. po 4
janios

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

apt. po 4 kamb. šildy. 
vandeniu. $16,000.
5 kamb. Metinės paja- 
Gazo šild. $56.000.

kamb. Metinės pa
virš $13,000. $98,000.

ras. Ga- 
$20.800.
mūras.

Įmokėti

6

5

$29.900 Rocktvell ir 
po ti' mūras. AUružus.

S3S.5OO visai 
butai ir patalpa.

Sitl.OOO
virš $400

$23.900
30 p.

812 
garaž

818.900 
ga ražas.

812.900 
reikalinga

SI
tuvė.

-Mūras 3
lotas 66 ir Rockwe!l. $1

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

Mūras 3 butai Aušros Vartų 
lapijoje, žemi taksai. $14.500.

kokie Maskvos pažadai ar pla
nai, tačiau Vakaruose labiau

i, kad Sovietų Sąjun- tikėti Maskvos žodžiais/ SHUKIS REALTY

REAL ESTATE

rei«ia priminti apie Maskvos 
melus ir $au ir kitiems.

6433 S. Pulaski St.
I
i

— Tik kitų akimis galima pa 
matyti savas klaidas.

—Rytų išmintis

Tel. LUdlow 5-5900

Marųuette Parko centre mūr. 7 
metų. 2-jų aukštų po 4% kamb. 
Gražūs butai. Cent r. šildymai atski
rai. 2-jų maš. garažas. 30 p. skly. 
pas. Parduoda bankas už $34.500. 
Parodysime šeštad.

Brighton l’arkc. Med. "Cottage” 
kamb., Gazo šiluma. $9.500.
Gage Parke. Mūr. Stiprus: geras, 
butai. Centr. šildymas. Nuomos

$300 ir butas. 50 p sklypas. $33.000.
Beverly Hills. Labai geroj vietoj 

mūr. 8 butai, 2 rūsiai. Liuksus įren
gimai. Centr. šildymas. 8 vienetai, 
šildymą, gazą ir elektrą moka nuo
mininkai Aukštos nuomos su sutar
timis, namas 4 metų.

Mūrinis. 6 kamb. Centr. šildymas. 
Gerai įrengtas. Sklypas — 1 akras
ant aukštos kalvos, apaugęs me
džiais. Palos Parke.

Turime daug ir įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las, notarizuojame dokumentus.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St,

4936 W. 15th SU OI 6-4986

CL 4-2390

1

liiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHniiiiiiiHiii:
Lietuvių tautos tauriausios asmenybė --- --

paraginimų ir paaiškinimų for- 
Arkivysk. Jurgio Matulaičio- $ moję.

Alatul'vičiaus
m, Vilniuje. Žvilgsnis ! Arki

vyskupo kančias perneštas senoji 
Lietuvos sostinėje. Kur Jis steng 

TRIIOSF k damasis būti visiems visakuo, kad
iKiJUSb UALisb. g visus laimėti? Kristui, daugiausia

Užrašai: Mintys, pastabos, past- 8 yra nukentėjęs.
Čia kaip tik atsiskleidžia g Knyga turi 220 pusi., 

/luotą ir įrišta į kietus 
! Kaina $2.50.

UŽRAŠAI
i.

cyžimai.
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos'jžvel 
girnas bei visiškas pasiaukojimas tar
nauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų iš
ganymui.

II. Laiškai. Tai-Įvairiems asmeninu, 
ašytų laiškų ištraukos, gyvenimiškos 
Išminties perlai, išreikšti patarimų,

paveiks- 
viršelius

Parduoti, pirkti ar išmainyti na
mus galite Čikagoje ar jos priemies
čiuose.

Turime nuosavybių visur, taip pat 
turim0 Ir klientų, kurie nori pirkti.

Kreipkitės j mūsų raštinę, kur 
geriausia patarnavimu.

PRIE MARQUETTE PARKO

rausite

PBOGOS-OPPORTUNITIES

3 ga-Mūrinis naujas 4 R apačioj.
lim> viršuj, ii. p.. $19,900

Mūrinis 5 kamb., 11 metų, 
žas. pastogš. tik $12,900.

Mūras 5 kamb., 30 p. ' 
Campbell. $20.000.

Mūras S butai, Geros 
ir Kedzie, $84,900.

Mūras visai naujas
$18.000 pajamų, $135,000.

Mūras 6 butai arti mūsų, puikus 
namas, už $74.900.

Medinis 7 kamb. su pajamom ir 
ekstra lotas šalia. $21,800.

Medinis 5 kamb.. mažas įniol ėji
mas. Gage p., tik $8.000.

Mūrinis « kamb. ant plataus loto, 
gera vieta. $17.800.

Mūrinis 5 kamb.. 3 mieg., rūsys, 
51 ir California, $13,900.

Mūras, 3 butai, taverna su visais 
pa- • įrengimais ir ekstrų lotas, arti mūsą 

i įstaigos. $40,000.

<•>

mūrinis, 2 
Mozart.
m. mūrinis, 
nuomų.

po 4. garu

naujas
59 ir 

įmokėti. 4 
į mėn. iš 5 
mūrinis 

lotas. Gftge p,
.ŠOU mūrinis 2x5. po 3 .mieg.

28 ir Spuuldmg apyl. 
medinis 2x4. pilnas rūsys.

43 ir Campbell.
medinis 1 įį a. (6* ir 5), 

is remonto. 5x ir Mozart.
500 mediniai 2 namai ir xrau-
46 — Mozart. Pįgu. ar ne? 

mieg. naujas šild.. 30 p. 
ir Ročkų ell. $17,500.

labai gra- j

ar

j
AS.

•?

gara.

lotas. 69 ir

pajamos, 62

11 butų.

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 West 691h Street. Tel. 436-5151

Mūr. 5 ir 6 kamb.. garažas. 820.900.
Mūr. 5 apart., S450 pajamų, pigiai.

Virš 200 namų pardavime, tad vi
sų išvardinti neįmanoma.

Patikrinkite ir rasite sau tinkama.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AA’E. LA 3-3384

I

63-čia ir VVhiple. 2 po 5 % kamb. 
mūr. 
trolė.

71 
mūr. 
priedų. $18,750.

A. Norkus Real Estate
•2405 W. 5lst St WA 5-503C

2 kamb, rūsy. Potvynio kon- 
Garažas. $29.500.

& VVhipple. 2-jų aukštų puiki 
rezidencija. Daug vertingi)

UŽ $36,500
2 aukštų mūr.; 2 butai po 4 

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

TAVERNA SU RESTORANU
Ir 3 butų namas šiaurinėje Čika

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

ANT 50 JPkDU SKLYPO 
metų 5% kamb. mūr. bunga- 
Kilirn. Įrengtas rūsys. $21,500.
$615.00 MĖN. PAJAMŲ 

butai po 4 kamb. 2 aukštų 
85-tos ir Ashland. Alum. 
Nauja elektra. $59.000.

DU NAMAI
Labai gerame stovyje Brighton 

Pk.; -Gražus mūr. bungalow. 
mas karštu vandeniu—gazu. 
mažesnis 3 kmb. 
motas už $60 mėn. Visa 
$19,500.

6 
low.

i

MARQIETTE PARKE
.vietoje. 7 metų, 

mūrinis ant 50 p. 
“side drive” 
perkeltas i 

už $!S,000 ar

Gražioje
kamb. (3 mieg.) 
sklypo. 2 maš. 
žas. Savininkas 
York. Parduos 
pigiau.

3 niiMlemiški butai (2 po 5 kamb. 
graži krfcu- 

at- 
ir 71-os gatvių 

Namas apie 20 metų. Labai

gara-
New

net

■ kamb. ir- 4 kamb.). ir _ 
tuvė: tinka bet kokiam bizniui.

. ti judraus VVestern 
kampo, 
pigus.

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

mur. 
lan-

6 
prie 
gai.

IV2 aukšto medinis, 5 ir 3 kamb. 
30 n. sklypas. Naujas gazo šildy
mas Potvynio apsauga. Pilna kai
na §16,900. -

7 apartmentų, 4 ir 5 kambarių 
I butai, originalūs. Naujas šildy- 
I mas. Aukštos pajamos. Arti 67-os 
i ir Maplevvood. Kaina prieinama.

9 apartmentų, 4 metų senumo. 
Alyvos-radiant šildymas. Puiki 
vietovė. Nužeminta kaina.

6 kamb. medinis. Naujas gazo 
šildymas. Plytelių vonia ir virtu-

1 vė. 30 p. sklypas. Garažas. Kai
na §16.400.

šildo-
Kieme 

mūr. namas, išnuo- 
kaina HE 6-1517 arba PR 8-1595

MARQUETTE PARKE
Ant 09-os ir Talman, mūrinis. 3 

butai ir biznio patalpa. Bargenas. 
$29.500.

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

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

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVE.

REpnblic 7-9515 arba RE 7-4639

FOR SALE by owner used fur
niture eąuipment trading post lo- 
catea in the best town in sunny 
Texas. Perfect for an enterprising 
ccuple. Health forces sacrifice 
sale. Wire. ivrite or phone GA 
5-2364 now! Sam Houston Trading 
Post, 1318 Ave. K, Huntsviile, 
Tėvas.

P. LEONAS
REAL ESTATE

t 2735 West 71 st Street

!

Tel. WAlhrook 5-6015siųskitesu pinigais 

AUGA S” 
St., Chicago 29, Iii 

1IIIIIIIIIIIIU'lllllll!l!lllllllllilllllIlinilllllllllllillil!lll!IIIIIIIIIIIIIilllllllilllllHIIII!lllll!

Užsakymus 

“D R 
4545 W. 63 I Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais Remkit dien. “Draugę”

J
J. BACEVIČIUS

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI
§2.00
§2.50
$2.50
$2.00
$1.50

Kazys Binkis: Lyrika, rinktinė ........................
V. Mykolaitis-Putinas: Keliai ir kryžkeliai ...
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė__
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika .......
Jurgis Blekaitis: Vardai vandenims ir dienoms

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street, Chicago 29, Illinois

N IŠNUOMOJAMA Skelbkites “Drauge”.
Išnuom. neapšild. butas. 2 miega
mieji. Priimami vaikai. §55 mėn. 
4950 So. Winchester Ave. Telef. 
LU 5-8735.

i REAL ESTATE
General Insuranee, Notary Pnblii 

6455 SO. KEDZIE AVENUE 
T*. PRospect 8-2283 V

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

TV RADIJAI, HI-FI. VfiSINTFVAJ 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

t.

ĮC

DRMESIO !

GBAIliy^KAN

STIRBIS FUEL OILS

Pirkite JAV Apsaugos

B o n u g i

coocxxxxmxooooooo

Naują aukštą 
dividendą investavimo

4
4

8
6

{steigta 1897 metais

VIETA AUTOMOBILIAMS ĮSTAIGOS KIEME

A. VILIMAS

♦ ♦ ♦ ♦♦♦-*♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

MISCELLANEOIS

grin-

patik-

naktį.GI nder-on 1-2 ISO. diena ar

BENDRAS NAMŲ TVARKYMAS
• vidaus ir išores.
• plaunamos sienos ir langai,
• phuminos ir valioj imtis

<1 v s.
Nemoja rna.% kanalizacijos 

rinimas ir įkainavimas.

VV.ST1VIV NUOTRAUKOS II: 
AUKŠTOS Kr.šlGS FOTOGRAFIJOS 
M f si SPF.UIAIA Bfi.

PRECIN PMOTO STUDIO
4068 Archer Ave. Tel. VI 7 2481

(Ineorporav-d 1
EDVARDAS 1 LIS sav.

wrth The Orchestra of the
TABANAN PALACE GAMELAN
1. KETUT MAR!O3and |. GUSI! RAKA

A Paul Srilard Producticn 
Sponsored by American National TheatreS Academy oooooocxxcccccw-co

TELEVIZIJAS
i paprastas ir spalvotas nebrangiai tai 
sau. Vi. patamav vietoje $3.00. už 
dirbtuvės darba $10.00 ir dalys

Pigios paveikslinės • mpos
J. M I G L I N A S

2549 W. GSth Sf. II a. PR Ii-1063

apt.

pa- 
gar

STANKUS
CONSTRUCTION 00.

t
*

M O V* N*G*
i. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.

Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresne ir pigesnė alyva” 

Tel. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Mapletvood Ave. 

Chicago 29, III.

JOIX OUR STAINLESS 
C L U B !

Inlernaliopal Silver dirbtuvėse lietas 
puikus 5 vienetu stalo setas bus 
Jums Įteiktas, jei atidarysite $100.00 
ar didesnę sąskaitą, arba tokią su
mą pridėsite pi-ie dabartinės sąskai
tos. Užeikite pas mus ir pasiteirau

kite smulkmenų!

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų

3415 S. Lituanica Ave. 
Tel FRnntier 6-1882

7 butų gražus Ir tvarkingas 
Gage Parke. Kaina tik $66.000.

2 a. mūr 5 ir 6 kamb Gage 
ke. Centr šild. 2 maš. mūr. 
$22.500.

2 a. med. 5x6 Ir 2 kamb. $185 
najanių mėn Taksai $130. Imokft’ 
$2.800.

22 kamb ROO.-PNG HOUSE plūs 
puiki taverna $3.6O;> pajamų mėn 
Viskas tik $4 4.060.

ŠIMKUS
REAL ES TATE, NOTARY PI BLIC

4259 Ss. Maple^aod Ave.
Telef. CL 4-7450 arba VA 7-2046

fa

I
ė

Atlieka planavimo ir staty
bom darbus, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimu: tu
rime virš 300 Įvairių stan
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 SO. WESTERN AVE.
Chicago 36. Illinois

♦
c

♦
♦

A. ABALL ROGHKG
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters. Ihivvnspouts. Stogai. Ituiu- 
traukmi Pataisomi. Išsmaljnauii ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (r'-coated).
‘Tuėkpoint• n: 
Nemokamai 
sios kainos.
dara
n t u. iš.

Dažymas iš lauko. 
Pilnai apsidraudė 

apskalbi nojsim- : žerniau- 
fiarbas garantuotas. At- 

•Jieną ir naktį bei sekmadie-

TURTAS VIRŠIJA $20,000,000.00
ALBEItT J. AUKERS, Prezidentas

VALANDOS: 
Pirmad nuo 9 iki
Antrad. “ 9 iki
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 
Penktad. „ 9
Šeštadieniais „ 9 iki 1 _

iki 
iki

AND LOAN ASSOCIATION
8190 South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffside 1-010+

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA. HE 4-5880

NAUJI/ NAMU PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS

VIETOSE
F. Petrauskas & Co.

BUILDERS
252? W'>st 69th Street

Tel. PRospect 8-3792

ŠILDYMAS

ST. KITA S PAKIŠU
6357 South California Avenue

5 rooths, 3rd floor. §120. Newly 
decoratcd good transo. Near 
schools. churches. shopping- Call

III 5-1869 or HE 4-8903

HF5.I WA.VTED MOTERYS

SKUBIAI REIKALINGA MO
TERIS BUHALTERE tarp 25 ir 
45 m. amžiaus. Tovvn of Lake 
Bakeries. Ine., 4622 S. Marshfield 
Ave. Tel. FR 6-4622, kreiptis tarp 
9 v. r- ir 4 p. p.

ĮSIGYKITE DABAR !

A

-«

«R V K ShMD -i x »■?:• 

H K ATIN O CONTK AUTORE 
Įrengiame šiltu tr vav’e
eiti ši>domus pc’ius • :
-boilers). air conditioners. ry- 
» < gvtter' 11 -uetu išsi

«s
ag
■C

u

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehili 6-7875

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir P R E K Y 8 OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949
8350 S. ALBANY AVE. CHICAGO

CICERO HEATING AND 
SHEET

2431 S. Kedzie šveon 
4'hteago 23. tllinob 

rei 277-1 D- He- m «

VACYS
Į CONSTRUCTION C0

t

436-5153

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI. 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street
HE 4-7482

Į • STATYBA • PLANAI ▼

M O V I N G
R. SERENAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063
-♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦i
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LITHUANIA (Paveiksluose) §6.00
Fotografavo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN
RECIPES............................. §2.00

Redagavo J. I>au-žvar<lieriė

,, V I K D O
HEATING SERVICE

• PASKOLOS
Gyvenami namai Biznio, in-® 

dustrijos bei ofisų pastatai, j 
Taip pat įvairūs pastatų re-A 

; montai.

NEBRANGIAI TAISOME 
alyvos, gazo. anglių furnasus, 

stokcrius ir visas šildymo sistemas 
Darbas garantuotas 

ALEKSANDRAS GERULIS 
3625 W. 64th PI. REliance 5-2541

LITHUANIA THROUGH 
THE AGES ......................

Parašė Dr. A. Šapoka;
THE STORY OF ART 
and JUOZAS PAUTIENIUS,

•Parašė Ig. štapelis
LITHUANIAN SELF 
TAUGHT .................

Išleido Marlhorotigh
I'žsakvmus su rumgau prašome siųsti

$3.56

:95.oo

S1.2L

“ D R fi U G a S ” 
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.
o<x>oooo<x>o<><><><>oo<>o<>o<>r>r>oo<

Perskaitę "Draugą", duoki-

te jį kitiems pasiskaityti

Jf-ngia naujus ir perstoto 
nūs visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (turnaces). Kas ir 
alyvos "conversion burner»". 
vand< ns ' boilers”, vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.

4141 S. VVESTERN AVI .. Cin
ingo. III.. VI 7-3 117— Ii. Žu
kauską.-..

III.. \l 7-3117—D.

J

ILL.

L. STAŠAITIS^
Statybos Kon t rak torius 
6013 SO. S.\WA ER AVENUE 

CHIIVGI) 29.
Namu Tel. ?R 8-8378

V. SIMKUS Constr. Co
2618 W. 7Ist Street, Tel. PR 8-4268 ir TE 9-5531---------- J
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Katariečių delegacija šeši parlamento nariai ir senatoriai — atvyko iš Elizabethvillės į Leopold- 
villę tartis su Centro Kongo vyriausybe Katangos provincijos įjungimo į federaciją reikalu. Katanga 
prieš 19 mėnesių atsiskyrė nuo Kongo. Katangos delegaciją saugo Jungtinių Tautų karinė policija.

didėja agresorių skaičius. Neh
ru pavyzdžiu ruošiasi 1962 m. 
pasekti Indonezijos Sukarno,< 
pasiruošęs pagrobti Oalndijai 
priklausančią Naująją Gvinė
ją su jos juodaisiais papuasais. 
Irako' diktatorius Kassem pa- 
siiuošęs prisijungti nafta 
ti.ngą Kuwait. Atsiras ir 
giau agresorių.

Toks 1961 m. politinis
jis 1S62 metams.

Ir

<

Kuchei-Lipscomb rezoliucijai remti komiteto
darbaip.anai ir

JAV-bių Kongresas susiren
ka naujai sesijai 1962 metų 
sausio 10 d. Tos sesijos metu 
bus pilnai pajudintas Kuchel— 
Lipscomb rezoliucijos klausi- 
r „s. Kuchel — Lipscomb Rezo 
Liucijai Remti Komiteto vado
vybė ruošiasi reikiamai akcijai 
tr žygiams, kurie bus reikalin
gi šios rezoliucijos pravedimui 
ir įgyvendinimui.

Lietuvių sekcijos posėdis

posėdžiavo
22 d. LB 
svetainėje.

knygelę į savo namus ir sumo
kėdami mažą tautinio solidaru
mo mokestį, jau tampame akty
vūs lietuviai tuo pačiu ir Lietu
vių Bendruomenės nariai. Kas 
nesijaunate dar tokiais, neati- 
dėrcjant tuojaus tą padarykite. 
Nes tik dirbdami bendrai visi 
lietuviai, išsaugosime savo tau
tą ir savo kultūrą. Vincentas

Pasitarimai su žymiais
rikiečiais ir lietuviais

ame-

Fran- 
Horn, 
padė- 

Assis-

'Komiteto koordinatorius tu
rėjo pasitarimus su Fred Hali, 
buv. Kansas gubernatoriumi; 
Cįeorge Christopher, San 
cisco burmistru; Steve f 
seinatoriaus Tom Kuchel 
jėju (Administrative
taiit). Su jais buvo aptarti re
zoliucijos pravedimo pasparti- 
nii|imo reikalai.

K'■erkėto vad ovybė 1961 m. 
gruodžio 16 d. turėjo ilgą pasi
tarimą su inž. Eu ’enijum Bart 
kum, Alt-bos Vykdomojo Ko
miteto vicepirmininku, kuris ko 
lėtai dienų tarnybos reikalais 
buvo užsukęs į Los Ange’cs. 
|nž. Eugenijus Bartkus yra vie 
Inas iš Kuchel — Lipscomb Re- a a’ •

stoliucijai Remti Komiteto na
rių. Pasitarime su inž. E. Bar - 
t 

d1

Kuchel — Lipscomb Rezoliu
cijai Remti vykdomojo komite
to lietuvių sekcija 
1961 m. gruodžio 
Los Angeles centro
Visas dėmesys buvo skirtas pa
grindinių komisijų pirmininkų 
pranešimams. Pranešimus pa
darė: inž. J. Jodelė, A. Skilius, 
dr. P. Pamataitis, J. Kojelis. J. 
Gliaudą ir A. Dabšys. 
džiui pirmininkavo 1 
koordinatorius.

Posė- 
komiteto

IT

MŪS KOLONIJOSEB
Kenoslia, v/ls.

Metinis narių susirinkimas

L. B. Kenoshos apylinkės vai 
dyba šaukia metinį narių 
rinkimą sausio 14 d. 3 vai. p. p. 
Šv. Petro parapijos salėj, 
duodami metinės veiklos pranj 
simai, naujos valcy 
zijcs komisijos rinkimai. Be to, 
bus svarstoma ateinančių metų 

klos planai, šiame mūsų me- 
u.,.. me susirinkime švęsime sa
vo veiklos penkmetį. Po susi
rinkimo turėsime gražias šeimy
niškas vaišes, per kurias bus 
prisiminta ši sukaktis. Į šį jubi-

susi-

Bus 
ne

naujos valdybes ir revi-

Politinis palikimas.
(Atkelta iš 1 psl.)

atleidimu 
vakariečių 

Chruščevas

:um dalyvavo kemitet- koor
dinatorius Lee na r das Valiukas, 
koordinatoriaus padėjėjas Am- 
tianas Skirius ir komiteto na-

Kazlauskas 
Domininkas

N. Y.). Ko- 
išdiskutavo 
su inž. E. į 

reikalu.

Vincas
/Los Angeles) ir 
Klinga (Brooklyn; 
miteto vadovybė 
visą eilę klausimų
Bartkum rezoliucijos
“Vyrai, darote didelį darbą, tę
skite jį ir toliau.” kalbėjo 
inž. Eugenijus Bartkus.

riai

pil-
Visa

Estu ir iatvių talka

Estai ir latviai jau yra 
nai įsijungę į Komitetą,
eilė estų ir latvių žymių dar
buotojų jau yra Kuchel — Lips 
comb Rezoliucijai Remti Komi
teto narių gretose. Estų . sky
riui vadovauja Ame Kalm. lat
vių — Alfons Reins. Komiteto 
koordinatorius L. Valiukas tu-

•

rėjo su estų ir latvių pirminin
kais 
tas 
prieš

posėdį gruodžio 16 d. Ki- 
pasitarimas pramatytas 
Naujus Metus.

Piniginis vajus

Komiteto planu realizavimui 
reikia nemaža piniginių resur
sų. Aukos renkamos šiam svar 
biam tikslui iš komiteto narių, 
kitų geros valios amerikiečių, 
kuriems Pabaltijo ki aštų laisvės 
reikalas yra arti pu' ši’ s. ir 
lietuviu, latvių ir c-tų organi
zacijų visame krašto. Kompoto 
kasą tvarko Jurgis A. Petraus
kas. Visi lietuviai ir lietuvių or 
ganizacijos bei ki'i vienetai 
kviečiami skirti šiam tikini sa 
vo “našlės skatiką”. Kasininko 
adresas. Mr. George A. Petrau
skas, 3442 Madera Avė., Los 
Angeles 39, Calif.

liejmi susirinkimą tikimės susi-
laujy.; svečių iš ccruo ir apy- tamsūs karo debesys 
gaidos, . todėl visi daly vai ’ '
šiame apylinkės metiniam
Kriokime.

uoširdiis paraginimas

• ii vietos i: apylinkės tau- 
' ak Mes tikrai galime pasi

džiaugti L. i . Kenoshos apylin
kės gražia Ii tuvišaa veikla. Tas 
galima atlikti dėl to, 
apylinkei priklauso

?. f

. Mes

kad mūsų 
daugumas 

vietos lietuvių be to, ir veikles- 
Įnieji Ra. ;ncs lietuviai. Svarbiau- 
! šia tai- pasigendame vietos čia 
gimusių liet uvių, kurie dar labai 
gražiai > a'ba lietuviškai ir save 
skaito lietuviais. Tikimės, kad 
su mūsų parapijos klebono kun. 
Misiūno pagelba pavyks ir juos 
įregistruoti apylinkėm Nes mes 
visi Ii tuviai gimdami tapome 
lietuvių tautos tuo pačiu ir L. 
E narais. Paimdami lietuvio

krizės įtampa ir 
Chruščevas bando 
vieningumą. Kai 
spaudžia, Amerika ir jos sąjun
gininkai Europoje vieningi, kai 
tas spaudimas sumažėja, pra
deda byrėti ir vakariečių vie
ningumas. Amerika susikirto 
su Anglija, Prancūzija ir Bel- 
g ja dėl Kongo kaip tik tuo 
metu, kai Berlyne padėtis ap
rimo. Prancūzija nepatenkinta 
Amerika, kam ji skuba į dery
bas su sovietais. Walter Lip-

V
me.m, dažniausiai nepalankus 
vokiečiams ir prancūzams, ban
do įtikinti, jog sovietų grėsmės 
gal nėra, jei vakariečiai nevie
ningi. Jis nepatenkintas Pran
cūzija, kad ji priešinasi dery
bom su sovietais, bet nekalti
na sovietų dirbtinių krizių su
kėlimu.

Europoje ir Afrikoje 1961 
m. niekas neišspręsta. Viskas 
nustumta į 1962 metus.

Azijoje
Pastangos 1961 m. baigti 

Lirns klausimą nepasisekė. Ge
nties komisija buvo sutarusi 
Laos padaryti neutralia valsty
be. b: tgi trys pusbroliai prin
cai savo tarpe susitarti nega- 
ėio. Pagal projektą neutralios 
r :: i.'"įklausomos Laos kabi-' 

uete turėjo būti 8 neutralistai, 
4 komunistai ir 4 antikomunis- 
tai. Nėra paslaptis, jog neut
ralieji palankūs komunistams. 
Laos ateitis neaiški.

Komunistų pradėtas partiza
ninis karas Pietų Vietname tę
sis 1962 m.

1961 m. išvakarėse neutra- 
listas ir taikos saugotoju va- 

I dintas Indijos Nehru nusiėmė 
kaukę, kai jėga okupavo portu- 
gąi’Į valdytas teritorijas Indi- 
j'*s žemėje. Maskva pateisino 
ir pasveikino Indijos žygį, nes

J-

SAVINGS INTEREST

MARQUETTE 
NATIONAL BANK
63rd and Western Avenue
OperflTKvrscIay nights—• Opėn every Sa+urday

< t Flderal Otpoiif I niūrone* CorporzJtion

krai-

I

Pedagoginis Lituanistikos Institutas

HAPPY NEW YEAR
TO ALL

VICTOR DULCEAK
GENEEAL CONTKACTOR
Room Additions, Patios, 

Carpentry Work
Free Esti m a tęs

NORTH 785 W09DS STREET 
V» heaton. Illinois

Tel. — MO 8-1670

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MH IHGAN AVĖ. Tel. (Ommodore 4-2223

V ASAlTIS — BUTKUS
1416 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

ir kitų papuošimų
2413 MEST 63rd STREET
8-0833 PR 8-0834

I

*
pažjs-

>

2-1003

<7/t

II

f

i

tur- 
dau-

PAJIEŠKOJIMAS
Ieškomas Juozas Mickūnas sūnus 

Kazimiero ir Magdelenos. Gyvenęs 
Chicagoje. Ieško broliai Jonas ir Pra
nas Mickūnai gyvenantieji Bendžių 
km., Jurbarko vaisė. Kas turi kokių 

■ nors žinių apie ieškantįjj prašoma 
rašyti: Vincas Vasiliauskas, 33 Wat- 
kin Ter., Rochester 5, N. Y.

Perskaitę "Draugą", duoki-
pasiskaityti.

SOPKiE BARCižS RADSO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10-11 vai. ryto. šeštadie
niais. nuo S v. r. iki 9:30- v., sekma
dieniais nuo S.30 v. r. ligi 9.30 v. r. 
Vakaruškos pirmad. 7 vai. vak.
vibOS PROGKAMOb 18 W0PA 
1490 kil. AM ir 102.7 mg. I 

i'ei. HEmlock 4 2413 
*i5w So Maplevood Ave,t 

viiicago <

MpnTUVIU DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4805-07 South Hermitage Avenue 
Tel. Y A 7-1741-2

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

AMBULAN’CE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

PRANUI BIČIŪNUI mirus
I jo žmoną Juliją, vaikučius, seserį Eugeniją 
| Bielskienę su šeima ir visus kitus gimines oi- 
* liai užjaučiaI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėlc^ 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W, 11 !th SL, PR 9-1355 ir 9-1356

Jurgis Janickas ir šeima

GRAŽINAI BIČIŪNAITEI, 
Pedagoginio Lituanistikos Instituto studen
tei, jos mamytei, broliukams ir sesutėms, ją 
tėveliui

A. f A. PRANUI BIČIŪNUI 
mirus, reiškia užuojautą ir kartu liūdi

Petkus
IEVAS IR SŪNUS

MSRCHIETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 s st Sf, Telef, GRovehill 6-2345-6 
: 119 S, 50th Avė,, Cicero, T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

A. -f- A.
PRANUI BIČIŪNUI mirus, 

jo žmonai, sūnums ir dukterims giliausią už
uojautą reiškia ir kartu liūdi

Č.A.L.M, Tėvu Komitetas ir
Motinu Klubas

LAwRENCE J. BAJORINS
Gyveno 500 South Ciaremont Avenue. Chicago, Illinois-
Mirė gruodžio men. 30 d.. 1961 m.. 5;20 valandą, sulau

kęs 79 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno. 53 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus James. marti l tn .< 

mirusio sūnaus žmona, dvi anūkės: Rosamarie. Pafricia Ba- 
jorins ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šiandien vakare S Lackawicz ko
plyčioje, 2314 W. 23rd Place.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, sausio 4 d. Iš koplyčios 
10 valandą ryto bus nulydėtas j kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, dfaugus ir 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: sūnus, marti ir visi kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Steponas Lackawicz, telefonas 

VIrginia 7-6672.

A. A.
JOSEPH W. DOBROWALSKIS, Sr.

Gyveno 2320 VVest 23rd Place. Chicago, Illinois.
Mirė gruodž.io 30 d., 1961 m., 7:35 vai. rvto, sulaukęs 69 m. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Margaret (po tėvai

Lokaitis). du sūnūs: Joseph. Jr., ir Vincent. marti Madelvn. 
anūkė Donna Marie. sesuo Gertrude Karčiauskienė ir jos duk
terys Anna Peto ir Antoinette Jenkins ir iu šeimos, brolio sū
nus Stanley Dobrowalski, trys pusseserės: Prakseda Meškenas, 
Rozalija Reila ir Martha Eicienė ir jų šeimos, pusbrolis Stan 
ley Tankus. Lietuvoje liko sesuo Alicija Dobrovvalskaitė. se 
sers ir brolių vaikai.

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos, Lietuvos Ūki
ninkų Draugijos. Lietuvių Piliečių Darbininkų Pašalpos Klubo 
ir Liet. Vyčių senjorų.

Kūnas pašarvotas S. Lackawicz koplyčioje. 2311 W. 23rd 
Place. Laidotuvės įvyks trečiadienį sausio 3 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parap. bažnyčia, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldų už velionius skla. Po p.- 
maldų bus nulydėtas j sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pu^s- 
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Žmona, sūnūs ir visi kiti giminės.
Laid. direkt. Steponas Lackawicz, Tel. VI 7 6672.

N

8845 SO. WESTERN AVB.

TRYS MODERNIUOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MASINOM* VIETA

REpublic 7-8600 BKpvUic T4W1

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

SAVININKO

SAINT CASIM1R
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

PETRAS BIELIŪNAS
4343 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PRILUPS
3307 LITI ANK A AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LIIT'ANICA AVĖ. Tek YArds 7-1138—1139

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 M. 69th STREET Tel. REpublic
2314 M. 23rd PLACE Tel. VIrginia

Pasinaudokite

7-1213
7-6672

skyriumi

Split by PDF Splitter



DRAUGAI, antradienis, 1962 m. sausio mėn. 2 d.

X Dr. Antanas Klimas, Ro
chesterio universiteto profeso
rius, dalyvavo Moderniųjų Kal
bų s-gos metiniame suvažiavi
me Chicagoje. Gruodžio 29 d. 
išvyko atgal į universitetą. Pa
klaustas apie kalbas profeso
rius pažymėjo, jog šiandieną 
JAV institucijos ypač rūpinasi 
kalbomis ir stengiasi, kad ir 
tautinių grupių žmonės nenu- 
tautėtų bent ligi trečiosios kar
tos.

X Emilija Strnck, Moterų 
sąjungos 46-tos kuopos rašti
ninkė, kviečia 46-tos kuopos 
susirinkimą j savo rezidenciją, 
2233 W. 72nd St., 1 
sausio 3 d., 7:45 vai. vak. Ry
šium su susirinkimu bus ir jos 
gimimo dienos paminėjimas. 
46-tos kuopos valdyba kviečia 
visas 
vauti

sąjungietes gausiai daly-
46-tos kp. susirinkime.

Kun. dr. J. Bičiūnas, Šv.
rektorius

X
Juozapo bažnyčios
Romoje, lėktuvu atskrido į Chi- 
cagą dalyvauti savo brolio a. 
a. Prano Bičiūno laidotuvėse.

Iš arti ir toli

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERAI
PERSIORGANIZAVUS MUSŲ JAUNIAUSIEMS

Redaguoja Lietuvių Mokytojų s-gos Chicagos sk. redaktorių kolektyvas: Red. J. Plačas, 7045 South. 
Claretnont Avė., Chicago 36, III., pav. M. Steikūnienė, 6737 So. CampbeU Avė., Chicago 29, III.

— -

Kai prieš 5 metus buvo pa- tas Kupcikevičius, 
skelbta, kad Vyrų choras sta
to “Rigoletto” operą, tai tik 
retas tepatikėjo ta žinia, nes 
manė, kad tai tik žurnalistinė 
antis. Bet reikalai riedėjo ta 
linkme, kad po metų buvo su
organizuotas moterų choras ir 
pastatyta nauja opera “Faus
tas”. Vėliau sekė “Carmen” su 
“Trubaduro” pastatymais.
Organizuojama lietuvių opera

Visas operas iki šiol statė 
Vyrų choras. Kaip pats gyve
nimas nestovi vietoje, taip ir 
čia reikalai vedė prie to, kad 
operų pastatymams jau seniau 
buvo jaučiamas kito pavadini
mo reikalingumas. Panašių siū-

valdybos 
nariai — Algirdas Trinkūnas 
ir Sofija Džiugienė. Operos vie
netas yra operos spektaklių 
rengėjai.

Operos meninę vadovybę su
daro: operos dirigentas ir me
no vadovas — muz. Aleksand
ras Kučiūnas, operos režiso- 
rius — akt. Kazys Oželis, dai
lininkas — Vytautas O. Vir- 
kau. Chormeisteriais operoje 
ū.'ba muzikai: Alice Stephens, man įprasta, sukalbu poterėlį. 
Alionsas Gečas ir Faustas Stro- šoku iš lovos, bėgu praustis. 
’ia- Tik besiprausdama prisiminiau,

Operoje, kaip praeituose pa- kad šiandien yra ta baisioji 
statymuose, šiuo metu dainuo- diena, kurioj reikės eiti į kli- 
ja solistai; Stasys Baras, Kris- niką kraują tirti. Neapsakyta 
tina Bartulienė, Algirdas Bra- baimė apėmė mane. Kiek ma- sukandusi laukiau kada ims

J. A. VALSTYBĖSE
— Pavergtųjų Europos Tau

tų Seimas išleido atsišaukimą 
i Naujų Metų proga, kuriame 
kreipiamasis ir į pavergtuosius: 

j “Jūs pavergtieji broliai, žinote 
geriau nei kas kitas, kodėl So
vietų Sąjunga tur pagrindo bi
joti karo. Kremlius supranta, 
kad sovietinę imperiją iš vidaus 
ardančias jėgas galima atsver
ti tik tariamais išoriniais lai
mėjimais. Iš čia tas nuolatinis 
kartojimas mito apie komuniz
mo globalinės pergalės neišven
giamumą. Mes todėl reikalau
jame Vakarus, kad jie užkar-

■ I x U111CUD. X CLIKLOIIĄ Olll“
dytų tolimesnius sovietų pasi- lymų būta ir iš visuomenės pu. 
sekimus. Mes įtaigojame Vaka- s^s Susiduriant su amerikie- 
rams jūsų, pavergtieji broliai, čiais geriau buvo vartotinas 
vyraujančią pažiūrą, kad jie bendras ir kitas pavadinimas. 

„ gali sukelti soveitinėje imperi- Tokiu būdu ir buvo nutarta 
trečiadienį, ioJe ivykią raidą laisvės ir tai- persiorganizuoti, paliekant Vy- 

; kos kryptimi tik tada, kai tvir- chorą veikti ir toliau, kuris 
i tai laikysis sovietinių reikalą- tęs savo gyvavimą atskirais 
vimų atžvilgiu dėl Berlyno ir pasirodymais.
kitų tarptautinių problemų, kai
prieš sovietų reikalavimus pa- j Kit^ operiniai pasirodymai 
statys visuotinį Europos prob- Chicagoje, kaip žinome, yra 
lemų sprendimą, paremtą apsi- pasaulinio garso Lyric opera. 
--------------j-— x..-_ ■»<— —'Bet šalia jos amerikiečiai turi 

keletą operos kompanijų, ku
rios yra pasivadinusios labai 

' garsiais vardais. Neseniai ra
šančiam teko būti pakviestam 
į gana stambios ir gausios tau
tinės grupės “Fausto” operos

I

f 
I

NEPAPRASTAS ŠEŠTADIENIS
Šį šeštadienį, anksti rytą, 

jaučiu, kaip mamytės ranka 
žadina mane. O, taip miego no
risi ! Keltis visai nėra noro. 
Lauke dar tamsu ir kambaryje 
šalta. Vienok nugaliu tinginį, 
greitai atsisėdu lovoje ir, kaip

žymiai geriau pasidarė, tary
tum pastiprinamųjų vaistų bon
kutę būčiau išgėrus.

Nė nepastebėjau, kaip į lau
kiamąjį įėjo sesuo ir pašaukė 
mane. Mamytė mano veidą nu
sukę į kitą pusę, kad nežiūrė
čiau į adatą. Negalvodama at- 

l kišau ranką. Visai nepajutau, 
kaip seselė, paėmusi kraujo, 

j paklausė manęs: “Kaip jau
ties ?” Tuoj atšoviau — pusiau 
mirusi. Užsimerkusi ir dantis

Prie prakartelėszis, Monika Kripkauskienė, Va- mytė ir tėvelis aiškino, kad ne- 
lentinas Liorentas, Danutė 
Stankaitytė, Aldona Stempu- 
žienė, Jonas Vaznelis, Nerija 
Linkevičiūtė ir kiti.

skaudėti. Girdėjau, kad mama 
sako, kad daug kraujo paėmė.

X “Dainavos” ansamblis, 
kviečiamos Lietuvių Bendruo
menės Clevelando I-sios apylin 
kės valdybos, vyksta koncer
tuoti į Clevelandą 1962 m. ko
vo 3 d., kur duos vietos visuo
menei dar negirdėtų chorinių 
veikalų fantastiškų scenovaiz
džių fone.

sprendimo teise. Mes reikalau
jame Vakarus parodyti, kad 
Centro ir Rytų Europos lais
vė ir nepriklausomybė yra jų 
politikos uždavinys. Mes reika-

I laujame, kad pavergtųjų tautų 
apsisprendimas būtų įrašytas į :
Jungtinių Tautų pilnaties dar- į ektaklį. Nepatogu prisipažin 
botvarkę. Mūsų pasiūlymai su
silaukia tam tikro Vakarų vie
šosios opinijos pritarimo. Mes 
tikime, kad tas pritarimas at
silieps ir Vakarų vyriausybių 
politiniams sprendimams.

Nepaisant daugelio šešėlių, 
pereiti metai nebuvo grėsmingi 
pavergtųjų laisvės bylai. Padė
tis nėra statiška. Ji nuolat kin-

X šv. Pranciškaus Seselių 
Rėmėjų Chicagos apskričio su
sirinkimas įvyks trečiadienį, įa istorija sravi. Ir kaip so- 
sausio 3 d., 12 v. d. Grybų na- vietinės imperijos byrėjimo vyk 
muose, 6746 S. Maplewood avė. į smas rodo, ji nėra sovietų pu- 

i sėje. Sovietinė galybė yra men- 
l kavertė, palyginus su laisvės 
I galia. Sovietų ideologija dar 
niekad nebuvo taip subankru- 
tijusi: taip nedaugelio išpažį- 

i ir taip daugelio panie-

Kviečiami nariai gausiai atsi
lankyti.

X Ona Gradinskienė, Chica
gos birutiečių vicepirmininkė, 
nuo lapkričio 1 d. pradėjo dirb- Sįama f ■ - ~ - •'
ti.savo vyro Gradinsko televi-1 kinta neišskiriant nė pačių ko-
zijų, radijų ir patefonų krautu
vėj. Ligi šiol beveik dešimtį 
metų dirbo atskaitomybės sky
riuje vienoj iš didžiausių muzi
kos prekybos bendrovėje. Toje 
bendrovėje jos rekomendacija 
tarnybas gavo keli lietuviai, 
vienas iš jų net viršininku ta
po.

I

X Manigirdas Motekaitis mu-1 
zikos masterio laipsniui įsigy
ti išpildys piano solo rečitalį, 
kurį rengia De Paul Universi
teto Konservatorija š. m. sau
sio 5 d. 8:15 v. v. De Paul Cen- 
ter Theatre Didžiojoj salėje, 
25 East Jackson Str. (kampas 
Jackson ir Wabash). Pirmai
siais Motekaičio piano muzikos 
mokytojais yra buvę VI. Jaku- 
bėnas ir A. Kučiūnas. Vėliau 
jis buvo 7 metus prof. pianisto 
virtuozo bei kompozitoriaus A. 
Tcherepnino mokiniu. Konser
vatorijos vadovybė maloniai 
kviečia lietuvius gausiai atsi
lankyti į šį koncertą. Įėjimas 
nemokamas. (Pr.)

munistų.
Į ateinančius metus todėl 

žvelgiame su pasitikėjimu. Žvel 
giame su viltimi, kad pavergtų
jų valia atgauti savo laisvę ga
li eventualiai atitikti Vakarų 
Galybių valią laisvei ginti”.

— Clevelando šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos Kalėdų 
eglutė, ruošiama visiems Cle
velando lietuvių vaikučiams, į- 
vyks sausio 7 d., 3 v. p. p. nau 
josios parapijos salėje.

Programoje, mokyklos vaiku 
čių pasirodymas, žaidimai, Ka
lėdų senelis, vaišės, šokiai jau
nimui bei suaugusiems, grojant 
Neolituanų orkestrui.

Tėveliai, norintieji, kad jų 
vaikučiai būtų apdovanoti, Ka
lėdų senelio, prašomi iš anksto 
kreiptis į tėvų k-to narius: dr. 
VI. Ramanauską, S. Graužinie- 
nę, M. Puškorienę, P. Bielinį, 
V. Jokūbaitį ir įsigyti dovanė
lėms bilietus. Visa Clevelando 
visuomenė maloniai kviečiama 
atsilankyti.

t.’, bet operos galo neteko su
laukti. O kad tai tiesos žodis, 
turėtų mūsų tautiečiai į pana
šius spektaklius patys nuvykti 
ir tuo įsitikinti. Tuo mes ne
norime ir nemanome savosios 
operos lyginti su Lyric opera, 
nes tai neįmanoma, bet norime 
pabrėžti, kad lietuvių operų 
pastatymai pralenkia kitų tau
tybių ir mažesnių amerikiečių 
kompanijų mieste statomų ope
rų lygį.

Chicagos Lietuvių Opera
Gruodžio 8 d. buvo padary

tas sprendimas galutinai suor
ganizuoti lietuvių operą Chi
cagoje. Bendrame susirinkime, 
kuriame dalyvavo moterų ir vy
rų chorų nariai, viso per 80 

[asmenų, buvo nutarta įsteigti 
naują vienetą. Tas meno vie
netas ir vadinasi Chicagos Lie
tuvių Opera. Operos personalą 

: sudaro Moterų choras, Vyrų 
chorus, solistinės pajėgos ir va
dovybė.

Operos valdybą sudaro: pirm.
— Vytautas Radžius, vicepirm.
— Margarita Momkienė, Vla
das Stropus, Vaclovas Mom- 
kus, sekr. — Kazys Skaisgirys 
ir Vilius Juška, ižd. — Vytau-

skauda ir be reikalo baiminuo
si. Jų kalbų visai neklausau! Tik dabar atsisukau ir paste- 
Bijau ir tiek. Besirengdama 
ranką žnaibau, mėginu, ar skau
da ar ne. O baisios mintys len
da į galvą. Kas būtų jeigu su
lenksiu ranką, kada adata į- 
durta? Nesąmonė! Bet kaip 
tai? Tada reikės sulūžusią ada
tą iš venos ištraukti. Ką dary
si! Gėda bus jeigu nesileisiu. 
Nutariau, kaip bus, taip bus, 
bet nepasiduosiu baimei ir lei
siu tirti kraują.

Pusryčių nevalgius, nes taip 
daktarai liepė, su mamyte išė
jom klinikos link, širdelė taip 
smarkiai plaka, taip šokinėja, 

» kad, rodos, ims ir iššoks iš 
,_______ Mamos klausiu ką

jų skaičius. Svečiu tekiniukai lreikgs atsakyti> kai sesuo pa
klaus, kaip jaučiuosi?

— Pusiau mirusi,— tarė ma
ma.

Tai mane

“Aidos” belaukiant
Naujai persiorganizavęs vie

netas šį pavasarį pirmą kartą 
visuomenei prisistatys su Ver
di 4 veiksmų opera “Aida”. To
ji opera iš rengėjų reikalauja 
didelio sąstato. Malonu, kad 
praeitą rudenį į chorą įstojo 
nemaža naujų narių, kurie žy
miai sustiprino chorą, kas tai 

j operai yra būtinai reikalinga. 
Šios operos pastatyme iš viso 
dalyvaus apie 150 asmenų per
sonalas, kurį ir sudaro solistai, 
moterų ir vyrų chorai, baletai, 
statistai ir technikinis padėję- i kr„ tjnpg

nes visi šventėms perka daug 
dovanik Bet tai nėra teisingas 
Kalėdų šventimas. Kalėdos pir
moje eilėje turėtų būti švenčia
mos k^ipo Kristaus gimimo 
šventė ir visi turėtume žiūrėti, 
kad Kristus gimtų žmonių šir- 

Žinoma, mums vaikams 
Nusi- yra iapai malonu, kad Kalėdų 

ankstesnio seneiis atneša dovanų ,arba jas

bėjau, kad adata ištraukta ir 
pamačiau didelę bonkutę pilną 
kraujo. Dabar man pasidarė nei 
šis, nei tas ir visa sugeltau, ka
da jau buvo po visų baisumų.

Ranka silpnai pasijuto nete- į dySe 
kus gana daug kraujo.
juokiau iš savo : 
kvailumo. Daugiau niekad ne- randame po papuošta eglute,, 
bijosiu, nes įsitikinau, kad vi- į ir dėlto turime daug džiaugs- 
sai neskauda. > bet turime atsiminti, kad

Patariu ir kitiems, kurie tą j Kalėdos yra Kūdikėlio Kristaus 
patį jaučia, nebijoti ir nekan- ■ šventė ir turime Jam suteikti 
kinti tėvelių. Reikalui 
tuoj atlikti kas daktaro 
kyta. Danguolė šukelytė,

esant,! džiaugsmo. Vytautas Beleška 
pasa- 
15 m.

I

KALĖDOS

GRĮŽTA Į KONGĄ

Čikagietis gydytojas William 
Rule skrenda atgal į Kongą su 
savo žmona ir šeima, nes ten 
14 milijonų gyventojų yra tik
tai 200 gydytojų.

KITAS EKSPRESINIS
KELIAS

Chicagos vieškeliu pareigū
nas praneša, kad, išle'dus da
bar 79 mil. dolerių, bū? galima 
dal:nai atidaryti nietų vakarų 
ekspresinį kelią 1963 metų pra
džioje.

chorui yra Alice Stephens an- 
samblio dainininkės ir Vyčių 
choro vyrų grupė. Jaunųjų ba
lete dalyvaus ir Simo Velbasio 
studijos mokinės. Pastatymui 

! yra ruošiamos naujos dekoraci
jos.

Visas “Aidos” pastatymas 
sudaro daug rūpesčio operos 
vadovybei, nes beveik viską 
reikia pasidaryti savo jėgomis. 
Lietuviškoji visuomenė gausiai 
iki šiol rėmė savo operą, da
lyvaudama spektakliuose. Rė
mėjų, kurie padėjo savo auko
mis, nebuvo daug, šiemet tų 
rėmėjų ypač daug reikalinga. 
Jų piniginės aukos padės mū
sų operai plėstis ir augti. Greit 
pasirodys ir operos bilietai, ta
čiau jie vistik nepadengia išlai- 
aų. Daug prie operos palaiky
mo prisideda mūsų lietuviškojo 
gyvenimo dosnūs mecenatai 
Marija ir inž. Antanas Rudžiai, 
iki šiol operai vieninteliai rodą 
tiek daug supratimo. Tad ir 
mes kiti turėtume padėti lie
tuviškai operai augti ir stiprė
ti, kad ji galėtų pastatyti ir 
komp. K. V. Banaičio operą 
“Jūratę ir Kastytį”. V. T.

prajuokino ir man

i

Kalėdos yra Kristaus gimimo 
šventė. Tai yra linksma šventė 
ir v.'sų laukiama. Ją švenčia 
net 
bet

tie, kurie į 
daro iš tos

Kristų netiki, 
šventės biznį,

TELEFONAS
Turiu ašai telefoną, 
Nors žaislinį, bet raudoną, 
Su Kalėdų seneliu 
Aš per jį dažnai kalbu.

Man senelis pakuždėjo, 
Kad į roges jau sudėjo 
Daug gražių jis dovanų,
Vyks lankyt gerų vaikų, t 
Kur tik bus gerų vaikučių,7' 
Ten jis šventą naktį Kūčių ' 
Prie namelių jų sustos, 
Gražią dovanėlę duos..

Algis Regis, 8 m.
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NAUJA ŠEIMA

Violeta Miliūnaitė, duktė Ve-
ros Miliūnienės - Matusevičiū
tės ir Henriko Miliūno, ištekėjo 
už chemijos dr. Gustavo Tei- 

' ler. Sutuoktuvės įvyko Švč.
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. Moterystę palaimi
no ir šv. mišias atnašavo vysk. 
Vincentas Brizgys. Mišių metu 
vargonais grojo pasižymėjęs 
pianistas - vargonininkas Ma
nigirdas Motekaitis. Veni Cre- 

j ator ir kitas giesmes mišių me 
tu solo giedojo Lietuvos operos 
solistė
Jaunoji Violeta anksčiau su tė
vais ir dviem broliais buvo iš
emigravusi Kolumbijon. Ten ji 
baigė mokslą bakalauro laips- 

i niu Colegio dėl Sagrado Coro-1 Lake miestelyje. Puotoje daly- į 
į zon Bogotoj, o prieš trejus me-1 vavo vysk. V. Brizgys, solistė , 
| tus persikėlus su tėvais gyven-1 iz. Motekaitienė, pianistas Ma-

Amerikon, Chicagoje lankė nigirdas Motekaitis, pamergės, 
pajauniai, gausus giminių ir

Izabelė Motekaitienė.

Ar žinai, kad esi iš Lietuvos,
Tos šalies labai gražios!..
Ten sodai, kvepiantis miškas gražus,
Tai atspėk iš šių lapų tų medžių vardus!

Irena
Šv. Kryžiaus parap. lituanistikos mok.

Violeta (Miliūnaitė) ir dr. 
Gustav Teller

stuvių vaišės įvyko jaunosios 
tėvų Miliūnų namuose, Crystal

, ti
Illinois universitetą ir dirbo
Mount Sinai ligoninėje kraujo draugų bei pažįstamų būrys, 
banko laboratorijoje. Jos vyras p0 vestuvių jaunieji išvyko po- 
dr. Gustavas Teller baigė New vestuvinėn kelionėn į Kolumbi- 
Yorkc chemijos studijas dak- ją Tikimasi, kad jaunoji savo 
taro laipsniu ir kurį la:ką’ dir- vyrą išmokys lietuvių kalbos ir 
bo žibalo versmių įmonėse. Ve- įves jį į lietuvišką gyvenimą.

JEZULIS
Gražus Jėzulis miega 
Kaip mažas angelėlis, 
Jį aplankyti ateina 
Mažiukai gyvulėliai.
Ateina ir vaikučiai, 
Per sniegą ir laukus, 
O Jėzuliukas myli 
Visus gerus vaikus.

r
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Jurga Gylytė, 3 sk?

DRAUGO
DAILIOJO ŽODŽIO

KONCERTAS
ir vienuoliktojo romano premijos įteikimas įvyks

1962 M. SAUSIO 7 D., SEKMADIENĮ, 3:00 VAL
MARIJOS AUKŠT. MOKYKLOS SALEJE, 6700 S. California Avė.

PROGRAMA IŠPILDYS:
Solistė PRUDENCIJA BIČKIENE, duodama lietuviškų dainų 

ir arijų rečitalį, kuriam akompanuos prof. V. JAKUBENAS.

JAUNIMO CENTRO STUDENTŲ ANSAMBLIS, vadovaujamas 
L. Brazdienės, duos tautinių šokių pynę.

AKTORE ZITA KEVALAITYTE deklamuos poemą "Eglė — 
Žalčių Karalienė." *

Tą pačią dieną premija laimėjusiam autoriui dr. Leonas 
Kriaučialiūnas įteiks tūkstantinę.

Koncertui biletai gaunami: “Drauge”, 4545 W. 63rd St., Tel.: LU 5-9500; 
Marąuette Parke: “Marginiai,” 2511 W. 69th St., Tel.: PR 8-4585; Brighton 
Parke: 43rd St. Drugstore, 2735 W. 43rd St.. Tel.: VI 7 9695; Bridgeporte: 
“Daina,” 3321 S. Halsted St. Tel.: CL 4-5665; Cicero: Memenu Krautuve, 1439 
So. 49th Avė.. Tel. TO 3-5750. — Biletus patartina įsigyti iš anksto.
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