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VALSTYBES SEKRETORIUS DEAN RUSK 
TARPTAUTINES POLITIKOS KLAUSIMAIS

Berlyno padėtis pavojinga. — Genevos konferencija ir Laosas. — Indijai nenutrauks 
pašaipos. — Nusiginklavimo problemos, Castro ir Amerikos valstybių organizacijos 

konfe rencija

WASHINGTONAS. — Nepai
sant naujų pasikalbėjimų tarp 
JAV ambasadoriaus Thompson 
ir Sovietų užsienio reikalų mi- 
nisterio A. Gromyko, Berlyno 
padėtis vis pasilieka pavojinga. 
Tokios nuomonės yra valstybės 
Sekretorius Rusk. Radijo pasi
kalbėjime užvakar jis pareiškė, 
kad būtų dar peranksti aiškiau 
pasakyti apie Thompson.o - Gro 
myko pasitarimus, tačiau, anot 
jo, jau esąs džiugus faktas, kad 
vyksta diskusijos ir, kad yra

kontaktas tarp atsakingų vy
riausybės žmonių.

Paklaustas apie prancūzų po
ziciją šiuo klausimu, Rusk at
sakė, kad prezidentas gen. de 
Gaulle yra gana šaltas nau
joms deryboms, kol neparyškės 
pakankamas tam pagrindas, 
nors Prancūzijos prezidentas nė 
ra priešingas tokiems informa- 
tyviniams pasikalbėjimams.

Laoso reikalu Genevos kon
ferencija yra padariusi nema
žą pažangą, tačiau toliau ji ne
labai gali eiti, kol nebus suda- I

ryta vyriausybė pačiame Lao
se.

Mąstymo ir meiles vykdymo keliai

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

Iš “Draugo" romano premijos įteikimo iškilmių

— Molotovas, buvęs sovietų 
vyriausybės viršūnėse, vakar 
vėl grįžo į Vieną, Austrijos sos
tinę, atstovauti Sovietų Sąjun
gos tarptautinės Atominės E- 
nergijos įstaigoje.

— Belgų oro linijos lėktuvas 
su 27 keleiviais buvo privers
tas nusileisti Sovietų Sąjungos 
teritorijoje. Belgijos sprausmi- 
nis lėktuvas Caravelle, statytas 
prancūzų, skrido iš Tehrano, I- 
rano, į Istanbulą. Belgijos am
basada Maskvoje pareikalavo 
tuojau paleisti sulaikytą lėktu
vą.

— Japonija šiemet statys dvi 
perduodamąsias stotis, bendrau 
jant su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis vystant erdvinį su
sisiekimą. Tai pareiškė tyrinė
jimų pareigūnas.

— Indonezijos prezidentas Su 
kanio užvakar trečiąjį kartą 
išvengė mirties, kai pasikėsin
to jas į jo gyvybę numetė gra
natą į minią prie sporto are
nos; žuvo 3 asmenys ir 28 su
žeista. 60 metų prezidentas, ne
sužeistas, bet labai susierzinęs, 
nuėjo pasakyti į areną kalbos, 
kurioje smarkiai puolė Olandi
ją dėl jos atsisakymo atiduoti 
Vakarų Irianą (vakarinę Nau
jąją Gvinėją) Indonezijai.

. Prezidentas Sukamo teigia, 
jog ‘'olandų agentai” norėję jį 
aužudyti.

Indija ir Portugalija
Indijos pasielgimas su Goa 

buvo supurtanti staigmena vie
šajai opinijai, tačiau nereikėtų 
tai aiškinti didesniu Indijos po
litikos pasikeitimu; taipgi dėl to 
nebus nutraukta Jungtinių A- 
merikos Valstybių pagalba In
dijai. Rusk mano, kad ir Por
tugalija, pasitraukdama iš Jung 
tinių Tautų, turėtų daugiau nuo 
stolių, negu laimėjimų.

Sudarymas naujų tarimosi 
vienetų sprendžiant nusiginkla
vimo klausimą yra kad ir ma
žas, bet rimtas žingsnis į tos 
problemos sprendimą, tačiau 

. tuo reikalu yra didelių skirtu
mų JAV ir Sovietų pažiūrose 

“Kry- todėl negalima turėti didelio 
t

I

ASYŽIUS, Italija. — Sąjū
džio “Pro civitate christiana” 
— “Už krikščionišką bendruo
menę” iniciatyva šiom dienom 
Asyžiuje buvo sukviestas stu
dentų ir akademikų suvažiavi
mas. Minėtas sąjūdis kasmet 
organizuoja tokius universite
tinio jaunimo suvažiavimus. Šis 
suvažiavimas buvo 16-tasis iš 
eilės. Jame dalyvavo 1,100 stu
dentų ir profesorių, šio šuva- 
žiavimo svarstomų klausimų ap,“““" ‘ *“Kuų gyvem‘Fmą, kur pasiaukojimas ir kan- 

■--------------- - ------- --------------- , č;a %yra nepamainoma priemo-

jungiamoji tema buvo: 
žiaus žodis”.

Sąjūdžio “Pro civitate 
tiana” pirmininkas

chris-
Giovanni 

Rossi, sveikindamas suvažiavu
sius, pažymėjo kaip tikrai reikš 
mingą faktą, kad toks didelis 
skaičius kvalifikuoto jaunimo 
susirinko į suvažiavimą, kur 
svarstoma pasiaukojimo ir kan 

i čios tema. Tai ženklas, kad jau 
nimas žvelgia į idealų gyveni-

optimizmo dėl nusiginklavimo 
konferencijos, kuri prasidės ko
vo 14 d.

Kuba ir N. Gvinėja
Pietų Amerika kaskart ryš

kiau pažįsta Castro vyriausy
bės prigimtį. Rusk pasitiki, kad 
Pietų ir Šiaurės Amer. valsty
bių konferencijoje, prasidėsian
čioje sausio 22 d. Urugvajuje, 
bus imtasi priemonių, vedančių

Mirė Regensburgo 
arkivyskupas

REGENSBURGAS, Vokieti
ja. — Čia neseniai palaidotas 
šios diecezijos arkivyskupas Mi- 
chael Buchberger, miręs turė
damas 87 m. amžiaus. Velionis 
buvo aukštos kultūros žmogus, 
rašytoias ir yra parodęs daug 
prielankumo tremties lietu
viams. Pro pašarvoto velionio 
karstą praėjo apie 200,000 žmo
nių. Jo ;aldotuvėse dalyvavo a- 
pie 60,000 žmonių. Buvo atvy
kęs ir nuncijus Bafile iš Bon
uos. Laidotuvėse buvo nešama 
apie 300 katalikiškų organizaci
jų ve. avų. Procesijoje dalyva
vo ir policijos orkestras. Laido
tuvių procesija susidarė kilo
metro ilgio. Garbingasis velio
nis buvo prisimintas ir Bavari
jos valstybės parlamente, iške
liant jo nuopelnus mokslui ir 
bavariečių kraštui. Užuojautos 
telegramas atsiuntė popiežius, 
kai kurie Vokietijos ministeriai 
ir kiti aukšti asmenys. Velio- mu ** jokių 
nis ypač žinomas savo išleistu 
Bažnytiniu žodynu ir 10 tomų 
turinčiu “Teologijos ir Bažny
čios žodynu”. Taipgi jo žymus 
veikalas apie kultūrinę katalikų 
Bažnyčos veiklą Bavarijoje.

į “castroizmo izoliavimą”.
Naujosios Gvinėjos likimą 

nė nugalėti materializmą, gra- sprendžiant, JAV nėra forma-i 
LantA la?U bendruomenei'!liai priėmusios tarpininko vaid

mens, tačiau, kaip pasakė Rusk, 
j kada mūsų draugai įvairiose 
pasaulio dalyse tarp savęs ne
sutaria, kiekvienas kreipiasi į 
mus, klausdamas, ar mes ne- 
padėtume tuose ginčijamuose 

| klausimuose. Nėra priežasties, 
kodėl tas klausimas negalėtų 
būti išspręstas taikiu būdu, — 
pasakė Rusk.

ir atstatyti dvasinių vertybių 
pirmavimą.

Suvažiavime turiningą paskai 
tą skaitė ministeris Gonella a- 
pie du kelius — proto ir širdies 
arba mąstymo ir meilės vykdy
mo kelius, vedančius žmogų 
klausytis ir suprasti Kryžiaus 
žodžius.

i

Olandijos ministeris pirmininkas 
Jan E. de Quay pranešė, jog olan
dų vyriausybe pasiruošusi tartis 

I olandų Naujosios Gvinėjos klausi- 
, bet “mūsų 

politikos pagrindu” tebėra apsi
sprendimas. Jakartoje indonezų 
užsienio reikalų ministeris Su- 
bandrio pareiškė, kad pasiūlymas 
neišspręs ginčo. (UPI)

— Domininkonų Respublikos 
sostinę Santo Domingo ištiko 
žemės drebėjimas užvakar.

— Jugoslavijos pajūryje 
vakar žemė drebėjo.

už-

kū-— Namai be knygų yra
nas be sielos. Lotynų priežodis

URUGVAJUS. — Salto yra k;me skaitė paskaitą apie sovie 
vienas svarbiausių Urugvajaus 
miestų, kuriame gruodžio vidu
ryje buvo iškilmingi aktai Lie
tuvai pagerbti. Minint sovietų 
pavergtų tautų likimą, užper
nai ten buvo tokie aktai skir
ti Vengrijai, o šiemet Lietuvai 
ir Lenkijai.

L etuviams atstovavęs rašyt. 
K. Čibiras gruodžio 11 d. per 
Radio Cultural ir Radio Taba- 

i re skaitė paskaitas apie Lietu
vos didingą praeitį, o tos dienos 

I vakare Salto Ateneumo salėje, 
•visuomenės ir studentų susirin-

tinį kolonializmą ir genocidą 
Lietuvoje.

Salto katedroje buvo mišios 
už Tylos Bažnyčią Lietuvoje ir I 
kitose rusų okupuotose šalyse. 
Po pamaldų miesto aikštėje lie
tuvių ir lenkų atstovai padėjo 
vainiką prie Artigas paminklo. 
Ten su lietuviškomis vėliavėlė
mis asistavo Colegio Oriental 
jaunimas, civilinės ir bažnyti
nės valdžios atstovai, korespon
dentai ir fotografai.

Vietos dienraščiai “EI Pueb-1 
lo” ir kiti plačiai aprašė visus

OLANDU TRAUKINIU SUSIDERIME
ŽUVO 94 ASMENYS

Dar tokios baisios katastrofos nėra buvę krašto istorijoje

Aaron

Princas Boun Oum 
atvyksiąs j Genevą

VIENTIANE, Laosas. — Jun 
gti.-ų Amerikos Valstybių ir 
kiti diplomatiniai šaltiniai va
kar pareiškė, jog jie mano, kad 
premjeras princas Boun Oum. 
priims kvietimą vėl susitikti su

Izraelis nuteisė Coen 
kaip komunistų šnipą
HAIFA, Izraelis.

C->pn, 53 metų, buvęs kairiojo
Mapam partijos Izraelyje va
das, vakar nuteistas kalėti už 
š n i a nėjimą komunistų valdo- dviem kitais politiniais princais 
mam kraštui. Užsienio vaisty
tas vardas nepaskelbtas.

I ’ .

aktus ir kalbų bei paskaitų tu- 
j rinį. Ypatingo palankumo pa
rodė Salto vyskupas ir Consejo 
Departamentai prezidentas dr.
J. C. Rocco. Prie šių aktų už 
Lietuvą organizavimo daugiau
sia prisidėjo 
direktorė N.
profesorės ir 
legijai buvo 
vanota Lietuvos trispalvė, Lie- 
tuv s nimno plokštelė ir kny- 
gU-

Colegio Oriental 
Sosa Karlen, jos 
mokiniai. Tai ko- 
iškilmingai pado-

Genevoje.
Ltšiniojo sparno premjeras 

turėjo savo ministerių kabine
to posėdį apsvarstyti keturioli
kos valstybių konferencijos Ge
nevoje pakvietimą. Ši valstybių 
konferencija bando neutralizuo
ti pietryčių Azijos karaliją.

Boun Oum privalo gauti ka
raliaus Savang Vathana prita
rimą išvykti iš krašto, ir Laoso 
šaltiniai šiek tiek abejoja, ar 
jis išleis savo ministerį. Kara
lius nepasitiki Genevos konfe
rencija.

TRUMPAI

Du jaunuoliai pabėgo 
iš Rytų Berlyno

Trečiasis buvo už 30 pėdų 
nuo laisvės

BERLYNAS — Du jauni Ry
tų vokiečiai užvakar pabėgo pro 
spygliuotą tvorą į Vakarų Ber
lyną, bet trečias buvo apšaudy
tas ir sučiuptas komunistų poli
cijos.

Jaunuoliai vienas 18 metų, o 
antrasis 22 metų — atbėgo į 
JAV sektorių Neukoelln apylin
kėje. Trečiasis vyras buvo 30 
pėdų nuo laisvės, raudonųjų sar 

' gybiniams atidengus ugnį į jį. 
autuvų kulkos jį sustabdė ir rau

Saulė teka 7:17, leidžias 4:37. donieji atskubėję jį sučiupo.

KALENDORIUS

Sausio 9 d.: šv. Marcijonas, 
Algis, Gabija.

Sausio 10 d.: šv. Vilimas, Gfla 
žulis, Ragailė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica- 
goie ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 10 laipsnių; rytoj — 
mažesnis šaltis, galimas snie
gas.

W0ERDEN, Olandija. — Du 
keleiviniai traukiniai vakar su
sidūrė rūkui siaučiant netoli 
Woerden, ir olandų geležinkelis J 
pranešė, jog 90 asmenų žuvo. 
Tai. esanti baisiausia traukinio 
katastrofa krašto istorijoje.

Pasak olandų žinių agentūros 
pranešimo, 50 asmenų sužeista, 
b*-t ūkininko žmona, gyvenanti 
netoli nelaimės vietos, pareiškė, 

I kaa ambulansais nuvežė ma
žiausiai 200 sužeistųjų į arti
miausias ligonines. Kunigai, vie 
nuolės, ugnegesiai, policija, ka
reiviai ir nesužeisti keleiviai pa
tarnavo sužeistiesiems.

Vienas traukinių, greitasis iš 
Rotterdamo, smogė į šoną grei
tojo iš Leeuwarden, nes greičiau 

i šiai, neveikė iešmas.

Trys traukinio vagonai nušo
ko nuo pylimo.

Gydytojai, ir gailestingosios 
seserys (slaugės) buvo iškvies
ti iš Utrecto.

Mirė Graikijos primas
ATĖNAI. — Theoclitos, Atė

nų arkivyskupas ir Graikijos 
primas, vakar mirė. Jis buvo 
73 metų amžiaus.

Graikų ortodoksų arkivysku- 
sirgo du mėnesius.pas

Gaisras Eifelio bokšte

PARYŽIUS — Užvakar Eife
lio bokšte, beveik pusiaukelyje 
980 pėdų aukštumo bokšto, ki
lo gaisras. Bet gaisrininkai grei 
tai ugnį užgesino.

Naujas lietuviu parapi
jos Cambridge 

klebonas

Streikininkai atmetė 
pasiūlymą

SOUTH BEND, Ind. — Stu- 
debaker - Packard fabriko So. 
Bend mieste užvakar atmetė 
naujausią pasiūlymą baigti strei 
ka, kuris pradėtas prieš savai
tę.

— JAV kongresas rytoj su
sirenka. Prezidentas Kennedy 
kcHnrtadienį kongresui praneš 
apie krašto padėtį.

— Britanijos premjeras M0C 
n.illanas vakar atskrido į Bon- 
ną pas kanclerį Adenauerį pa
sitarti tarptautinės politikos rei 
kalate.

CAMBRIDGE, Mass. — Kun. 
Antanas Baltrašūnas paskirtas 
nauju klebonu Švč. P. Marijos' 
Nekaltai Pradėtosios lietuvių 
parapijoje, Cambridge, Mass. 
Jisai šyenčia šių metų gruodžio 
mėn. savo kunigystės sidabri
nį jubiliejų. Paskutiniu laiku 
buvo vikaru pas pral. Jurą, Law 
rence, Mass. Naujasis klebonas 
gerai kalba lietuviškai; gimęs 
South Boston, Mass. Cambrid
ge, Mass., lietuvių kolonijoje 
i.gus metus klebonavo a. a. prel. 
Pranas Juškaitis.

PARYŽIUS. — Christian A. 
Herter, buvęs valstybės sekre
torius, kreipėsi vakar į Jungti
nes Amerikos Valstybes ir jų 
sąjungininkus sukurti tikrąją 
Atlanto valstybių bendruome
nę.

Pasaulio taika vis daugiau ir 
daugteu priklauso nuo tokios 
bendruomenės artimo susijungi
mo politiniuose, ekonominiuose 
ir kultūriniuose baruose.

Herter kalbėjo beveik 100 žy 
mių privačių piliečių iš penkio
likos Šiaurės Atlanto Susitari
mo organizacijos (Nato) kraš
tų, susirinkusių į dviejų savai
čių sesiją, kad būtų sustiprin
ta sąjunga. Šis suvažiavimas y- 

’ ra žinomas kaip Atlantiška Na- 
i to valstybių konvencija ir visi 
atstovai yra paskirti savo vy
riausybių.
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B DRAUGAS, antradienis, 1962 m. sausio mėn. 9 d. noma, tik reikia užsilaikyti ne- 
------------------------ — Į pervarginti savo širdies.

Aukštas kraujo spaudimas ir 
'širdies ligos pernai daug žymių 
i lietuvių nuskynė iš mūsų tar- 
| po. Gaila. Lietuviai privalo 
( kreipti didesnį dėmesį į savo 
j sveikatos klausimus. Ypač rei
škia saugoti savo širdį: uždusu- 
įsiam sniego nekasti, azartiškai 
i sportu neužsiimti, nelėbauti ...

ka peržengti higieniško užsilai
kymo taisykles. O kiti taip ne- ■ DAKTARO ATSAKYMAI Į 
vertina savo gyvybės, kad šei
mynos labui noriai už pinigus 
parduotų savo gyvybę ... Taigi 
dėl šiokių bei kitokių priežas
čių ‘insurance’ neduoda apdrau
dos žmonėms su širdies liga.

Jei “insurance” tavęs neap- 
draudžia, tai nėra ko išsigąsti. I 
Nereikia manyti, kad jau esi
prapuolęs ,kad mirtis jau čia ’ nelaimės paliesta, nes tamstos 
pat. Ir su silpnoka širdim žino- vaikutis serga leukemija, per- 
gus gali kartais ilgiau ir nau- daviau pp. P. C. Jeigu jie pa- 
dingiau išgyventi už tariamuo- norės, galės su tamsta susira- 
sius “stipriuosius ąžuolus”. Ži- šinėti.

Rd§0 DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
•_į—4342 fticher Avew Chicago, 32 'L—/

KOKIA TAVO ŠIRDIS

tokia 
tokio

tiktai

KLAUSIMUS

Atsakymas F. K. — Tamsta 
klausi: ar iššokusios ant rankų 
kraujo gyslos yra peraukšto 
kraujo spaudimo padarinys? 
Atsakymas: visiškai ne.

Atsakymas I. Z. — Tamstos 
laišką, kuriame rašai, jog esi

Yra du gyvybės centrai — 
tai širdis ir smegenys. Širdis— 
tai pompa, kuri pompuoja krau
ją ir tokiu būdu teikia smege
nims bei visiems kūno orga
nams gyvybines medžiagas. Kol 
širdis plaka, tol žmogus yra gy
vas. Kaip širdis plaka, 
yra žmogaus sveikata ir 
yra jo gyvenimo eiga.

Ignorantui širdis yra
apvalus raumenų gniužulas, ir 
daugiau nieko. Galvojančiam 
inteligentui širdis tai stebuklų 
stebuklas, nuostabesnis negu 
“sputnikas”, sudėtingesnis ne
gu prašmatniausio automobilio 
motoras. Širdis be jokios atvan
gos, per dienas ir naktis vis 
dirba ir dirba, ir dirba... ir 
daug mažiau sudilsta negu kie
čiausio plieno motoras.

Ir kas valdo, kas veikia tą 
širdį, kad nuolatos plaktų ir 
žmogus gyventų? Tai irgi sun- 
kiai suprantama paslaptis.

O visgi ir stebuklingai patva
rioji širdis, jeigu perdaug var
ginama ir neišmintingo žmo
gaus niokojama, pavargsta, su
serga, sugenda. Todėl ir atsi
randa įvairių įvairiausių širdies 

Kiekviena širdies liga tu-' 
ri savo kaltininką.

Atsakymas M. L. — Į tams
tos klausimą, kas geriau vartoti 
apsaugai nuo arteriosklerozės, 
ar linų sėmenis, ar triparanolį, 
reikia pasakyti, kad mažiau pa
vojinga yra linų sėmenys, nors 
ir tai reikia abejoti. Beje, fede-: 
ralės valdžios Food and Drug 
Administration departamentas 
išsiuntinėjo visiems gydyto
jams perspėjimus, kad nuo tri- 
paranolio bei kitų jiems pana
šių vaistų, kurie yra pardavinė- i 
jami vaistinėse, siekiant suma- I 
sinti cholesterolio kiekį krauju- 
je, žmonės gauna kataraktą 
(akių apvilkimą), akių nusilpi
mą, plaukų nuslinkimą, odos 
niežulį ir t. t. Vai tie žmonės, 
prisiklausę apie naują “baubą” 
cholesterolį, be reikalo gauna 
aršesnę ligą negu arteriosklero- 
zę, tai cholesterolofobiją ir ki
tas paikas “ligas”.

— Nevvark arkivyskupijos ir 
Patersono vyskupijos iš baigu
siųjų 1961 m. aukštesniąją mo
kyklą 1,783 berniukų, pasirin
ko dvasinį luomą 86, o iš gavu
sių brandos liudijimą 2,167 mer 
gaičių įstojo į vienuolynus 89 
mergaitės.
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P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezal. Med. ban- Į 
dažai. Spee. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t

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

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priimu ligonius pagal suuitarimą. 

L>S1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 

• kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

j

paminklą 
paminkle 

(UPi)

Kad nereikia spėti savo mirties datos rodo šis J. L. Thomas pavyzdys. Thomas pasistatė 
ir ant jo išrašė savo gimimo ir mirimo datas. Jis jau yra 86 m. amžiaus ir nutarė savo 
iškalti mirimo datą 1967 m.

DR. ANNA BALĖNAS 
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 
°858 VVest 63rd St.

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

dlen. uždaryta K'.tu laiku susitarus. 
, Ofiso telefonas PR 8-3229

Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

I
i
I

Vai.- 
vak.

v.

* Rez. HE 6-1670

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Ofisas: .1148 Mest «3rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 z 

Rezid.: .1241 West «6th Place 
Tel.: REpublic 7-78GS

D r . S. B I EŽ I S
CHIRURGAS

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

Kai širdies ligos priežastis 
tikrai surandama ,tai daktarui 
yra svarbu atpažinti, ar daug 
žalos yra padaryta širdies rau
menims ir ar širdies klapanai 
(valves) nėra sugadinti, ir kiek 
sugadinti. Su stetoskopo pa
galba daktaras girdi, kaip šir
dies klapanai veikia, ar jie už
sidaro ir atsidaro tinkamai, ar 
nesiranda pravirų ir ar širdis 
“nevarva”. Rentgeno spindu
liais (X-ray) peršvietus širdies 
rajoną, galima pamatyti, kiek '~ — - 
širdies muskulai yra išsiplėtę. niar^s. 
Elektrokardiograma galima tie- f

MUSŲ KOLONIJOSE
z

Paterson, N. J.
Didelė meno šventė

JAV Liet. Bendruomenės Pa
tersono apylinkė, vadovaujama 
Antano Rugio, neatsilieka nuo 
kitų apylinkių ir kiek sąlygos 
leidžia, stengiasi dirbti. Perei
tų metų gruodžio mėn. pradžio
je apylinkės valdybos iniciaty
va Lietuvos Laisvės Komiteto 
i:---------- 3 Vytautas Vaitekūnas
skaitė paskaitą apie paskutinių 

siog matyt: tikslų vSąTtaį laUt« tarptautinius įvykius ir 
širdis veikia ir koks yra širdies Lietuvą.
pajėgumas. Patyrusio gydytojo Si,i met» Pradžioje valdyba 
auskultacija ir moksliško pobū- nuUrė sur«tgti koneertg-vaka- 
džio aparatai gali tiksliai nūs- *>• kuris i’?113 33,1310 13 d- 
tatyti širdies ligos diagnozę. , šeštadienį 7 vai. v. naujai pas- 

itatytoj modemiškoj Piliečių klu 
Galų-gale ne tiktai dakta- b9 salėj, 62 Lafayette st. (kam- 

rui, bet ir ligoniui yra svarbu pas Summer st.) Paterson, N. 
sužinoti, ar yra vilties pasveik-i j Programoje dalyvaus New 
ti, ir maždaug ar ilgai su savo. Yofko vyrų oktetas, ved. pia- 
Srdies liga dar galėtų pagyven- nisto A]ekso Mrozinsko, akor- 
ti. Todėl daktaras atidžiai ste- ūeonistas Vytautas Daugirdas 
bi ligonio širdies padėtį, nes jr pianu solo skambins pats ok- 
tai yra vienas iš svarbiausių įgįo vadovas Aleksas Mrozins- 
davinių, kuriais remiantis dak- ]<as_ 
taras gali nurodyti ligoniui, (šventė Patersone. Po to bus šo- 
kaip išvengti perankstyvos mir- Į^ai. Gros A.
ties.

.........................................................................................I

veikti, ar daug jinai gali pakel- • ®iai ^a'Jkia savo kaimynų iš New 
ti, ar ilgai gali ištverti? Tokius ark- Kearney, Blumfield, Eliza-

n

bumą, Alės Rūtos romaną “Mo 
Linos Rankos” 
metams užsakė
R. Gorny turi savo laidojimo 
Įstaigą 519 Marshall st. Pater- 
sen, N. J.

— Stuil. Aloyzas Vilimas gruo 
dž,o 7 d. išėjo į kariuomenę. Jis 
priklausė New Yorko studentų 

Lietuvių Bendruomenės apy- aLCa1-tninkų draugovei ir buvo na 
linkės valdyba gruodžio 17 d. r^s lietuvių studentų sąjungos

i 
guolė Masionytė. Šią grupę lan
ko penki trečios kartos Ameri- 

jkos lietuviukai. Mokyklą globo- 
ija Lietuvių Bendruomenė.

Vasirio 16 .minėjimas I

I 

ir visiems 1962 . 
“Darbininką”.1

I

i
I

Avė. 
vak.

sutartį.

I
sukvietė organizacijų atstovus ^ew Jersey skyriaus. Ta proga 
Vasario 16 d. minėjimo reika- studentų sąjungos nariai su- 

jlu. Tam reikalui sudarytas ko
mitetas: garbės pirm. kun. kle
bonas Jonas Kinta, pirm. Anta
nas Gudonis, sekr. Antanas Ru
gys, ižd. Antanas Masionis. Na
riai — Pabaltijo lietuvių mote
rų klubo pirmininkė I. Keraitie-
nė ir Praleika. Minėjimą numa
tyta surengti vasario 25 d. Pas
kaitą sutiko skaityti prof. An
tanas Kučas. Bus graži meninė
programa.

rengė jam gražias išleistuves.
— Vytautas Kepenis sausio 

| 11 d. išeina į kariuomenę. Jis 
pereitą pavasarį yra baigęs 
Fairleigh Dickinson universitete 
biologiją.

— Serga, šiuo metu sunkiai 
serga šie Patersono lietuviai: 

, Stasys Stanaitis, Rožė Bieliū- 
nienė, jos sesuo Zabitienė ir V. 
Lekavičienė.

Tai bus tikrai didelė meno

Kronika — Algirdas Žibąs susituokė 
su Irena Znotaite gruodžio 30 

lie‘ d. Daug laimės lietuviškai po
rai. Barb. Paež.re-

Pa-
nu-

— J. Kritikoms, stambus 
tuviškų ir kitų gerų darbų 
mėjas, prieš metus laiko 
tersono viešajai bibliotekai
pirko 10 knygų apie Lietuvą 
anglų kalba. Dabar gi yra pa- 

Pristemiko or- siryžęs nupirkti 12 geriausių lie 
kestras. Veiks lietuviškų valgių tuviškų knygų tai pačiai biblio- 

Ar sugadinta širdis gali ilgai11” S£TirnU bufetas. Ųatersonie- tekai.
— Mrs. Robert Gorny - Kar

pa vilutė, Amerikoje gimusi lie
tuvė, savo motinai Mortai Kar- 
pavičienei jos gimimo dienos 
proga nupirko dovanų V. Au
gustino Lietuviškų vaizdų ai-

LONDONE DAUGIAU PRAK
TIKUOJANČIŲ KATALIKŲ, 

KAIP ANGLIKONŲ

t

i

DR, VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

:’ešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir Kitu laiku pagal

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

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

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

Valandos pagal susitarimą

IVl. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, tsč.. š.eSt. pagal sutartį, 
lėkm. uždarymu

rel. ofi.so HE 4-5758; Res. H1 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

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

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

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

klausimus ligoniai nuolatos dak beth, Philadelphijos ir kt. Vie- 
tarams kelia. Taip, gali, stebu- vOS ’ ?iems užteks, nes gautos 
klingai daug gali... bet yra ri
bos visam kam. Seni gydytojai 
iš patyrimo žino, kad daug li
gonių, kurie turi gadintas 
dis, dar iki šiol gyvena ir 
gali daug metų su nauda 
venti, jeigu pildo daktaro 
tarimus.

šir- 
dar 
gy- 
pa-

Daug žmonių, turėdami kokią 
nors širdies ligą, net nei neži
no, kad jų širdis yra nesveika 
tol, kol apdraudos bendrovė ne
pasako jiems apie tai, kad turi 
širdies ligą. Kodėl apdraudos 
bendrovės bijosi ir nepriima tų, 
kurie turi bet kokią širdies li
gą? Todėl, kad žino, jog didžiu
ma žmonių užsimiršta ir neuž
silaiko kaip pridera turinčiam 
širdies ligą. Be to, karts nuo 
karto pasitaiko tokios gyveni
mo sąlygos, kad nenoromis ten

abi salės.

šeštadieninė mokykla
Pereitų metų gruodžio 2 d. 

vėl pradėjo veikti šeštadieninė 
mokykla. Kaip ir anksčiau, pa
mokos vyksta šv. Kazimiero pa- 

j rapijos salėje 10 vai. ryto. Pa- 
j žengusiųjų grupę moko kun. 
Vyt. Demikis, o lietuviškai ne
mokančiųjų grupę moko Dan-

Anglikonų Londono vyskupas 
dr. R. W. Stopford paskelbė, 
kad Londone praktikuojančių 
anglikonų yra tik apie 100,000. 
Tuo tarpu praktikuojančių ka
talikų Londone yra arti 300,000. 
Taigi — tris kartus daugiau.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

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

LIGOS

5-2670.
Jei ne-

3-0001.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

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

Vai.: kasdien 1—3 ir 6—S vai. vak 
šeštadieniais 1-4 p. p.

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

metę modelių

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiko ligos 
2737 VVest 71st Street 
kasdien nuo 6-8 vai. rak..

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

Tel. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Map1ewood Avė.

Chicago 29, m.

VACYS MOTOR SALES*
6516 S. Westem Avenue, Chicago 36, lll-

Telei. WAIbrook 5-5121

VAL.:
šeštad. nuo 12:30 ik! 2:30 vai. p, .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
t.imnin, priima narai .m«1t»rtmi»

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospect 8-90S1

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOK ŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 6.1 Street 
Pirmad. Ir ketv. nuo 2:30 
antr. tr penkt. nuo 5 Iki 

šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku 
Al) tai t*

iki
8: 

tik

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. Ir 6
iki 3 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Prenumerata:
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
JAV ir Kanadoj $11.00

$4.00
$3.50

$7.00
$6.00

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

; prašymus. )■

__________ _ ___________ _____ ■
• Redakcija dirba kasdien

dien 8:30 — 5:30, šeštadie- ;
8:30 — 12:00. !

•
•«

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

ž

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd.

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381 ,

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4.7 Treč. ir šeš ' 
tad. tik 10-12.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spee. ORTHOPEDINĖS LIGOS
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę.

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

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

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad.. antrad. ketvirtad. tr 
penktad. nuo 1—4 p. p„ 6:30-8-30

; vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad l 
i uždaryta.

DR. J. RIMDZUS
CH1ROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rheumattsm, 
Spine & Nerve, Ailments

1428 Broad’.vay, Gary, Indiana
Valandos — pirmadieniais 3 iki 6
P. M. Kitu laiku pagal susitarimą.

Telef. Officc Gary: Gary 8858635
Res. Chicago BIshop 7-5833

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

! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th St. Cicero

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

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

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

Uždaryta iki sausio 22 d.
Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUNĄS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
; Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 

vak., pirm., antr., ketvir. 6—9 t ai. 
Trečiadieniais tik susitarus

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

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

, 11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11
vai. ryto iki 3 vai. p. p. 

Ofice tel. RE 7-1168
Res. tel. VVAlbrook 5-3765

DR. E. STANATĄTANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd.

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

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

Ofiso telef. CLiffside 4-289#
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nuo 
2 vai. iki 5 vai. vak.

Telefonas HEmlock 6-3545
(OFISO IR REZ.)

VALANDOS PAGAL 8U8ITARIMĄ

rel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4732
DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IK MOTERŲ 
LIGOS

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

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

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priima ligonis pagal susitarimą 
Dėl valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ' LR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S . Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. ELE 4-1562
Skambint 2 Iki 9 vai. popiet kasdle- 

I ną.. išskyrus trečiadieni.

Telefonas — GRovehill #-2823
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.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. DL 

Telef. offiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-394#

Pri8m. vai.: kasdien 6-9 v. ▼., šešt.
1-4 v. p. p., treč.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 sekm 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tol. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR, ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tel. ofiso PR «-#44«, rez. HE 4-3159
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 VV. Marąuette Road 

Vai. nuo 2 iki 4 v. v. Ir 7 Iki 8 ▼. v.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

, DR. P. Z, ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hakted Street
Tel. Ofiso CA 8.0257, rez. PR «.e#59 

Rez. #600 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto Iki 3 v. p.p., 6-7 v.v.

Tel. Ofiso I’R 6-7800. Namų 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS 
gydytojas ir chirurgas

Specialybė — Vidaus Ligos 

5159 So. Damen Avenue
Valandos pagal susitarimą DR. STASYS ŽMUIDZINAS

Perskaitę "Draugą", duoki GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Staigiai susirgus arba susižeidus

ii kitiems nasiskaityti (Emergency), šaukite telefonu — 
43.4-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto, kasdien.
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Vasario Šešioliktoji ir

MŪSŲ PAREIGA

Dienraščiui Draugui, mano
me, kad ir jo gausingam skai
tytojų būriui, romano premi
jos įteikimo iškilmės yra svar
bus įvykis mūsų lietuviškos 
kultūros puoselėjimo požvilgiu. 
Taip jau yra, kad po tų jau 
tradicinių iškilmių pradedame 
galvoti apie būsimą įvykį, su
sietą su visos mūsų tautos gy
venimu. Tai Vasario šešiolik
toji. Čia jau ne vieno bet ku
rio dienraščio ar laikraščio, 
ne vienos bet kurios organiza
cijos ?r grupės, bet visų lie
tuvių reikalas. Kad tą reikalą
— tikrąją Vasario 16 d. pras
mę — visi lietuviai suprastų, 
reiKia intensyviai padirbėti.

Rimtiems ir patriotingiems 
d’’enraščio skaitytojams būtų 
net naivu aiškinti tos dienos 
reikšmę ir sakyti, kad tai yra 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto paskelbimo šventė. Tą 
faktą, svarbų ir reikšmingą 
faktą, visi labai gerai žinome. 
Tačiau yra lietuvių, kurie ne
skaito mūsų dienraščio. Yra 
tokių, kurie jokio lietuviško 
laikraščio neskaito. Tokių tar
pe ras'me gana daug, kurie 
nedaug tenusimano, Kas yra 
Vasario šešioliktoji. Su tais 
dar mažesnė bėda. Blogiau y- 
ra su tais, kurie iš viso nepai
so nei Lietuvos Nepriklauso
mybes nei kitų tautinių šven
čių nevertina. Prie tokių tenka 
priskp'tyti komunistus, kovo
jančius prieš Lietuvos nepri
klausomybę, aklai užginančius 
žiaurųjį Sovietų Rusijos žygį
— okupaciją, ir taip pat tuos, 
kurie, kad ir nebūdami komu
nistai, nė piršto nepajudina 
bet kuriam lietuviškam sąjū
džiui paremti.

Turint tai galvoje, į dien
raščio skaitytojus tenka kreip
tis labai rimtu reikalu.

*
Esame tikri ,kad mūsų skai

tyte j'1 tarpe nėra, kaip sako
ma; nesąmoningo lietuvio, sa
vo tautinių pareigų nesupran
tančio. Todėl, vykdant savo 
pareigrs, prieš Vasario 16 d. 
atlikime svarbią tautinę misi
ją. Savo gyvu žodžiu pasieki
me kiek galima daugiau savo didybe, 
tautiečių, kad jiems primintų, 
jog jau ne be toli yra Lietu
vos Nepriklausomybės diena, 
kurią kiekvienas lietuvis pri-

vale minėti ir švęsti. Iš savo 
pusės parodykime jiems kiek 
galima daugiau lietuviškos, tau 
tinės šilumos, neatstumkime 
jų, bet patraukime juos prie 
savęs. Kur bus rengiama Ne
priklausomybės dienos minėji
mas, paraginkime juos nuvyk
ti į minėjimą, kur nėra, aprū
pinkime juos kokiu nors leidi
nėliu, primindami jiems, kad 
yra I ū tuvos laisvinimo veiks
niai, kurie savo akcijai yra 
reikalingi lietuvio ne tik mo
ralinės, bet ir medžiaginės pa
ramos. Kadangi Jungtinėse A- 
me tikos Valstybėse plačiu mas 
tu ir per daug metų Lietuvos 
išlaisvinimo srityje veikia A- 
merikes Lietuvių Taryba, to
dėl per ją ir reikia skirti savo 
metinę dalį, mokestį šiam šven 
tam tautos reikalui.

*
Kad mūsų misija aiškinti ir 

ryškinti Vasario šešioliktosios 
prasmę tiems, kurie apie ją 
ar nežino, ar jos nebevertina, 
būtų efektingesnė ir sėkmin
gesnė, nesustokime vien tik 
prie Lietuvos Nepriklausomy
bės dienos minėjimo. Eikime 
toliau.

Lietuvių tautos istorija pra
sideda ne nuo 1918 metų Va
sario 16 d. Lietuvos valstybė 
tai nebuvo I Pasaulinio karo 
padaras. Jos egzistencija sie
kia gilią pfaeitį, siekia šimtme 
čius. 1918 m. vasario 16 d. 
Nepriklausomybės akto paskel 
bimu Lietuvos valstybė buvo 
atkurta, bet ne naujai sukur
ta. Taip atkūrimo ir sukūri
me yra labai didelis skirtu
mas. Kai savo broliui lietuviui, 
mažai ar visai nesiorientuojan 
čiam apie lietuvių tautos pra
eitį, dabartinę jos padėtį ir 
aspiracijas, kalbėdami apie Va 
sario 16 d., pridėsime Lietu
vos didybę ir jos garbingą ir 
svarbų vaidmenį praeityje, 
jiems bus lengviau suprasti, 
KOdė( jis turi būti gyvas, o 
šiais laikais ir kovingas lietu
vis.

Taip pat yra svarbu, labai 
svarbu, ir nelietuviams primin
ti Lietuvos praeitį su visa jos

Taigi, jau dabar pradėkime 
šios savo tautinės pareigos — 
misijos vykdymo darbą. Vasa
rio Šešioliktoji ne be už kalnų.

Spaudoje ir gyvenime

KURLINK KRYPSTA MŪSŲ 
STUDENTIJA?

“Aidų” numeryje, ziclogiją 
anketos daviniais, 
paskelbė įdomių

Nauji JAV komunistu partijos planai
Partijos finansai

Iš narių, saugumo sumeti'
Kai tik JAV Aukščiausias dcacijai persiųsti ir slaptiems 

tribunolas nusprendė, kad ko- posėdžiams šaukti, sudaryti ry- 
munistų partija turi registruo- šį tarp teisėtų ir slaptų parti- j mais, nustojama imti mokestis, 
tis kaip užsienio valstybės jos vadovų, sudaryti maištinin- j Nekaltais 
agentūra ir valdžios įstaigoms kų ir sabotažininkų grupes, pa- j Ispanijai, kovai su negrų lin 
įteikti savo narių sąrašą, New
Yorke, viename miesto centre spaustuvėms, sudaryti slaptą rinktos aukos investuojamos į 
viešbutyje, buvo sušauktas „us.rašinėjimo kodą.
slaptas vadovaujančių komu- = 
nistų pasitarimas. Pasitarime 
buvo JAV komunistų vadas 
(bent iš vardo) Gus Hali, taip
gi įtakingasis “draugas X” (ne
žymus sovietų pareigūnas prie 
Jungt. Tautų delegacijos), par- rių patikimumą. Kompartijos 
tijos Kontrolės komisijos na- I Kontrolės komisija išsiuntinėjo 
riai ir raudonojo komunistų po- visiems nariams klausimų an
gį Indžio vadovaują aktivistai. 1

Kaip praneša žurnalas 
“World” — pasitarimo tikslas 
buvo pilnai įgyvendinti planą, 
pavadintą Audra, kuris jau 
buvo brandinamas nuo pat 
1931 m. Pagal jį, specialiai veik
lai mobilizuojama 10,000 kom
partijos narni ir įtraukiama dar 
100,000 JAV-se esančių bendra
keleivių.

Komunistų atsakingasis 
vadas Hali

Nuspręsta, kad prieš teisin
gumo organus turės būti atsa
kingas visų pirma tas Gus Hali. 
Jis yra išėjęs revoliucinę mo
kyklą Maskvoje ir paruoštas 
būti “kankiniu raudonųjų ko
voje už laisvę”. Jis jau 1934 
metais Minneapolio teismo sa
lėje su pasididžiavimu gyrėsi, 
kad, atėjus laikui, jis kovosiąs 
prieš JAV vyriausybę. Tais pat 
metais jis vadovavo teroristų 
grupėms kruviname šoferių uni
jos streike. 1937 metais, strei
ke prieš plieno fabrikus, jis 
suorganizavo dinamito dalinį, 
kuris turėjo įgąsdinti nestrei- 
kuojančius ir pačią Republic 
bendrovę. Kai jis buvo areštuo
tas, raudonųjų tada infiltruo
ta CIO už jį sumokėjo $500 pa
baudos. 1941 metais jisai atsė
dėjo tris mėnesius kalėjimo už 
partijos įsakymu įvykdytus 
rinkimu klastojimus.

Slapti archyvai, slaptos 
spaustuvės

Vykdant planą Audra, pa
ruoštą komunistų revoliucio-

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. sausio mėn. 9 d.-
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LIETUVOS PRAMONĖ BRAŠKA

vardais (Pagalbos I Lietuvos supramoninimas sunkiai vyksta

I

Jau 17 m. praslinko nuo įsi- 
nejudamą nuosavybę, fabrikų vyravimo kompartijos, kuriai 
šėrus, prekėmis aptarnavimo Sovietų durtuvai praskynė ke- 
firmas, naktinius klubus, kny- lią į Lietuvą. Nuo pačių pirmų- 
gynus, net ginklų fabrikus ir 
t. t. Nupirkta spaudos reikme
nys ir paslėpti atsargai. Savo 
veiklai finansuoti- komunistai 
yra sutelkę milijonus dolerių.

Nauja slapta vadovybė
Dabar partijos vadovybę 

rėmė slaptasis aparatas. Su 
dais kontaktas sumažintas 
minimumo. Susisiekimas su

ruošti darbininkus slaptoms čiavimu, antinacių veiklos) su-
JURGIS VĖTRA

i

Anketos partijos nariams ir 
slapti kovūnai

Daugelis šio plano punktų 
jau pravesta. Visų pirma — pa
sistengta ištirti kompartijos na-

visiems nariams klausimu an
ketas, kurių pagalba norėta pa-i 
tirti narių tinkamumą slaptam 
darbui, patikimumą; tikėtasi iš
aiškinti, kurie gali būti užver- 
buot FBI tarnybai. Atsakymai sienio komunistų centrais 
mikrofilmuose nusiųsti į Mask-Į laikomas tik labai ^patikimų 
vą, į raudonosios armijos žval-1 kurjerių. Slaptos komunistų 
gybos centrą ir į sobatažinių j spaustuvės masiškai gamina 
operacijų centrą, pasivadinusį padirbtas socialinio draudimo 
Tarptautine Studentų unija, su korteles ir kitus dokumentus, 
centrine būstine Prahoje (No. Turima žinių, kad JAV-se jau 
3 Vocelova g-vė). veikia 40 slaptų komunistų

Taipgi sustiprintas organiza- spaustuvių. Į areštuotų vadų 
vimas jau nuo 1943 m. veikian
čių kovūnų būrių, kurie moko
mi judo, maištų taktikos; tai 
atliekama suaugusiųjų stovyk
loje New Yorko valst. šiaurė
je. Kai kurias negrų riaušes 
komunistai panaudoja savo re- 

I voliucinių dalinių 
Kaupiama patirtis 
džiunglių karo, iš 
liucijos, iš riaušių

treniruotei.! 
ir iš Azijos 
Kubos revo 
Nixonui 

liaujant pietų Amerikoje
Sabotažo branduoliai 

slaptos celės
Ypatingas dėmesys atkreip

tas į organizavimą sabotažo 
grupių fabrikuose, ypač tarnau 
jančiuose gynybos pramonei. 
Net kai kuriems savo intelek
tualams partija įsakė tapti dar
bininkais, ypač braunantis į 
raketų gamybos sritis, kad ten 
atliktų partijos suplanuotus už
davinius. Pramatydami teisinius 
sunkumus, jau nuo 1947 m. 
JAV komunistai pradėjo “skan
dinti į požemį” savo narius, da
rydami juos slaptais, užmaska
vimui skelbdami, kad partijos 
nariai labai mažėja; slaptai vei- 

nieriaus B. Vasilievo, komunis- kiąs partijos organizacinis apa- 
tų partijai įsakyta surasti slėp
tuves archyvams, suorganizuo
ti slaptas spaustuves, sudaryti 
raudonosios spaudos platintojų 
tinklą, surasti namus korespon- dalintos.
;-------------- -----------------

ratas buvo suskaldytas j 4,000 
slaptų mažų vienetų, turinčių 
ne daugiau kaip 10 narių. Pas
kutiniu metu tos celės dar pa-

j, dienų ji naudoja tuos pačius 
būdus: girtis, gamybos pakili
mo nuošimčiais gyventojų gal
vas sukti ir apsigręžus sau kai- 

i lį perti, . kad dar yra toli nuo 
eilinio sklandumo visa jų veik- 

!
Pamėgdžiojimas pasiekė aukš 

čiausią laipsnį. Pavergtoje Lie- 
tuvoje pamėgdžiojamas kiekvie Ž" nas maskolio žingsnis Maskvo-

vietą stojantiems kitiems įsa
kyta laikytis didžiausio slaptu
mo. Slaptos spaustuvės žino
mos tik nedaugeliui. Kas sa
vaitę keičiami adresai partijos 
laiškams.

Jei Sovietai pultų JAV
Slaptai tęsdami komunistinį

veikimą, raudonojo pogrindžio 
nariai planuoja sabotažo veiks
mus pramonėje, ruošiasi skleis
ti paniką ir pagrobti susisieki
mo priemones, jei įvyktų slap
ta Sovietų ataka prieš JAV. 
Tokios atakos gali iš viso ne
būti, bet komunistai nori jai 
būti pasiruošusiais.

Teisingumo organams stojant 
pri^š Maskvos ranką — kom
partiją — JAV komunistų skai
čius sumažės, bet, persiorgani
zavę. jie slapta tęs savo išda
vikišką veiklą. J. Daugi.

je. Sekant Maskvą kiekviename 
Au.-upan.xjos ar auksčiausios ta- 
iyuuo suvažiavimuose, kas nors 
turi gauti pylos. Esmėje pati 
Kornpa* ti. a save plaka.

ridėjusios gruodžio 27 d. pra 
sidtjo ivtiKsc^ausios tarybos su- 
vaz.uv.nius Vilniuje. Pirmąją 
dieną darė pranešimus valsty
bių o piano komisijos pirminin- 
xas a. Drobnys, finansų minis- 
teris K. Sikorskis ir ekonomi
nes komisijos pirmininkas K. 
Ateskauskas. Pranešimai žymiai 
trumpesni už ankstesniuosius, 

bandyt a tikroviškiau 
žveign į Lietuvos ūkio negero
ves net ir pro Komunistinius a- 
kmius.

Fort Devens, Mass., kareivinėse JAV kariai tikrai ruošiasi “šalta
jam" karui. (UPI)
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Lamiėjunai pramonės srityje
lbbi m. valstybė įdėjo 550 

mil. rublių į krašto ūkį. Kapi
talo įdėjimas būk paspartinęs 
pramones gamybą, nes ji per 
pastaruosius trejus metus di- 

'dejo po 13% kas metai, kai bu
vę numatyta 7-5%. Mašinų ga
myba padvigubėjo. Paspartinta 
statybos medžiagų gamyba. Vai 
stybinio plano komisijos pirmi- 
nmKas keliais žodžiais aptaręs 
pramonės laimėjimus žymiai 
daugiau vietos skiria kritikai, 
t. y. kompartijos, ministerijų 
ir net savo kailioperšai: “Rei
kia pažymėti, kad 1961 m. pra
mones įmonių darbe buvo ne
maža rimtų trūkumų. Vis dar 
gana daug įmonių neįvykdo la
bai svarbių užduočių. Blogai 
vykdomas planas darbo našu
mui kelti. Įmonėse silpnai ko
vojama su pravaikštomis; dar
bininkų tinkamumu. Daugelyje 
įmonių vis dar silpna darbo 
drausmė. Jau keleri metai truk 
sta ketaus liejinių, o Liaudies 
ūkio taryba ir Statybos minis
terija užtęsė Kauno ketaus lie
jimo gamyklos statybą. Nuo 
1956 m. perstatomas “Žalgirio” 
gamyklos ketaus liejimo ce
chas... Respublikos statyboms 
gaminama nepakankamai gra
nito, dolomito skaldos bei žvy
ro. Liaudies ūkio taryba ir sta
tybos ministerija nesiima tinka
mų priemonių pagreitinti verpi
mo pajėgumų įvedimui Klaipė-

(Nukelta į 4 psl.)

2%, fiziką, chemiją 
ir farmakologiją — 10%. Stipen
dijas gauna 16.5% studentų. Stu
dentų amžiaus vidurkis — 23 m.

Politiniu pasiskirstymu 26.7% 
lietuvių studentų yra palankūs de
mokratams, 42.7% respubliko
nams. Apie 97% studentų nepri
klauso jokiai lietuvių partijai.

Liet, knygų skaitymas ir 
religija

Autorė apgailestaudama sumini, 
kad jau yra tokių studentų, nau
jųjų ateivių vaikų, kurie lietuviš
kai nebemoka kalbėti. Skaitybos 
atžvilgiu, pagal anketą: — 28.7% 
neperskaitė nė vienos lietuviškos 
knygos per metus, 24.8% perskai
tė 1—2 knygas, 30.7% perskaitė 
3—5 liet, knygas, 15.8% perskai
tė po 6 ir daugiau lietuviškų kny
gų. Palyginus su 1956 m. anketa, 
domėjimasis lietuviškų kn\gų skai
tymu mažėja.

— Religingumo atžvilgiu mūsų 
studentija stovi gana aukštai- Vi
siškų ateistų retai pasitaiko. Kiek 
daugiau indiferentų, ką tokiems 
yra įkvėpusios JAV aukštosios ne- 
katalikų* mokyklos. Tačiau didžia 
dalimi mūsų studentija yra reli
ginga. Dvi didžiausios mūsų stu
dentų organizacijos — skautai ir 
ateitininkai — eina su religija, o 
tokių yra apie 62 procentai.

Pagaliau autorė pažymi, kad. 
moraliniu atžvilgiu lietuviai siu-1 
dontai stovi gana aukštai. “Didelių Į 
girtuokliavimų, su mažom išimtim, I 
jų tarpe nepastebim“. Tokių, ku- 

Pagal studijuojamus dalykus riem.s vedybose nesvarbu tautybė., 
lietuviai skirstosi:

— Studijuoja inžineriją ir ar- buvo 13.4%, 
chitcktūrą — 27%, humanitari
nius bei socialinius mokslus — i svarbūs, 
24%, mediciną — 7%, ekonomi- jau turėsime keliasdešimt tūks- 
niu.s ir prekybinius mokslus — I tančių lietuvių, baigusių universi- 
5%, biologiją, bakteriologiją, fi- tetus ir kolegijas. J. Žvilb.

Paskutiniame 
pasinaudodama 
Jūra Gailiušytė 
faktų apie lietuviškąją studentiją 
JAV-se. Liet. Stud. sąjunga turi 
650 narių iš arti 1.000 lietuvių 
studentų. Pagal 1960 m. anketos 
davinius, studijuojančiųjų tarpe 
41% moterų ir 59% vyrų. Iki 20 
metų amžiaus turima 21.2% stu
dentų. vyresnių kaip 30 m. — tik 
2.6%. Daugiausia yra tarp 20 ir 
24 m. amžiaus: net 59.1%. Didžiau
sias liet, studentų skaičius — 
300 —viename mieste yra Chica- 
gojc.

Organizacijoms priklausančių 
studentų procentas ne mažas. Pa
gal 1960 m. anketą, 32% studentų 
buvo skautai, 30% studen- 
tų — ateitininkai (veikia keturios 
stud. ateitininkų korporacijos, dau
giau kaip 20 draugovių): 12% — 
santariečiai; neolituanai sudaro 
7%.

Lieto\iai didesni idealistai

Lietuviai studentai didesni idea
listai už amerikiečius. Tai matyti 
iš studentų organizacijų:

— Mūsų studentų organizacijos 
paremtos ideologiniais pagrindais, 
o jų — daugiau profesiniais ir 
draugiškumo pagrindais. Todėl 
JAV studentų tarpe pastebima 
aukštesnių idealų stoka, — rašo 
autorė. — šiuo atžvilgiu mūsų 
studentas savo vidujiniu nusitei
kimu yra turtingesnis, nes lietu
vių organizacijos jam duoda tai, 
ko jis negauna universitete-

tarp atsakiusių anketą vis dėlto

Tie duomenys mums įdomūs ir 
nes po keliolikos metų

S

VVILHELM HUENERMANN

DIEVO APKASUOSE
Sulietuvino Zenonas Ignatavičius

(Tęsinys)
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paprastai laiminga ir per jos raukšlėtą veidą riedėjo 
džiaugsmo ašaros.

Savaime suprantama, kad abu Dievo keliaunin
kai gavo viešbutyje gerą vakarienę ir svetingą prie
globstį.

„Gaila, kad neturiu kavos”, apgailestavo šeimi-i 
ninkė. „Kareiviai užėmė visus kambarius, 
pasitenkintumėte šiaudų guoliu?”

„Priimsime dėkinga širdimi!”, juokėsi 
„Mes esame nakvoję kur kas blogiau!”

Raudonas vynas, kurį davė šeimininkė 
pietų, irgi buvo priimtas su krikščionišku dėkingumu.

Jei jūs

kunigas.

po gerų
Laikrodininko namuose kunigas Kudrinas sužino

jo apie daugelį kitų ligonių, kurie irgi pasiilgę troško Vakarienės metu, kunigas ir jaunuolis su įtemptu 
Bažnyčios teikiamos antgamtinės paguodos. Kai Kud- dėmesiu klausėsi dviejų jakobinų pasikalbėjimo, 
rinas su savo palydovu vėl žingsniavo per aikštę, na- 
cionalgvardietis juokdamasis paklausė, kaip pavyko 
vaistų prekyba.

„Dėkoju tamstai už informacijas. Ši diena tikrai 
mums buvo palaiminga!”, patenkintas atsakė senis. 
Paskui kreipdamasis į savo palydovą, tarė jam tyliai: 
„Tačiau, Robertai, ilgiau negaliu nuolat tave išstatyti 
pavojun.”

Tačiau berniukas griežtai papurtė galvą ir tarė:
„Ne, gerbiamas kunige, aš pasiliksiu su jumis.

Juk dviese yra lengviau keliauti. Ne, ne, jūs negalite 
be manęs apsieiti!”

Senis atsiduso ir tylėdamas ėjo į Auksinę Gulbę. 
Berniukas sakė tiesą: dviese yra geriau.

sė-

SU-

ne-

pa- 
už-

dinčių prie gretimo stalo.
„Aš tau sakau, brolau,”, kalbėjo vienas, „kad 

tiesa, jog Dantonas buvo nužudytas Paryžiuje! 
bespieras jį pakišo po giljotina ir budelis nukirto jam 
galvą”.

„Ne negali būti, tu meluoji!”, prieštaravo antra
sis. Tu sakai, kad liūtas Dantonas, kuris garbingomis 
rugsėjo mėnesio dienomis liepė be pasigailėjimo žu
dyti aristokratus ir kunigus, jau negyvas? Negalimas 
daiktas!”

„Taip, liūtas Dantonas jau gavo galą”, tvirtino 
pirmasis. „Ir ar žinai, kad prieš savo galą, jis pasida- 

Berniukas sakė tiesą: dviese yra geriau. KarttiŽfcre<^,nkstas ka,P kose ir verkšlendamas maldavo jo 
rydavo labai pavojinga padėtis, Bernardų Robertas Pagailėti? Kadaise jis buvo pasakęs, kad giljotina 
labai pasitarnaudavo. Jei kunigas, ligonių ieškodamas, Vra Pabaisa’ kuJ’ 18 Pa*™<h apvalys Pran-

' patekdavo į jakobino namus ir krikščioniškai pasvei- cūzi^ ° dabar Pabaisa P[ar,j° » Pati- Šiandien 
kindavo, sukeldavo didelį pyktį ir įtarimą, tada Rb- Pratusiai pavojinga kalbėti apie švelnumą ir 
bertas įsikišdavo, sakydamas, kad jo „senelis” turi gailestingumą. Garbingasis Robespieras, kuris dabar 
nevisai sveiką galvą ir juos palikdavo ramybėje. Ne- yra Prancūzijos visagalis viešpats, nepasigaili - — 
abejotinai, jaunuolis jam buvo didelė pagalba. Tačiau 
kaip jis pasiteisins prieš motiną, kuriai buvo pažadė
jęs patalpinti jos sūnų saugioje vietoje ?

Bet dabar nebuvo laiko galvoti apie tai. Jiedu jau 
žengė į Auksinės Gulbės viešbutį. Taip pat senoji Ma
rija buvo nepaprasto džiaugsmo kupina, kai priėmė 
šventuosius sakramentus.

„Dievas surado senąją Mariją!”, kalbėjo ji ne-l

yra 
Ro-

i ne vie
no, kuris tik kalba apie pasigailėjimą. Giljotina dar 
niekad neturėjo tiek darbo!”

„Kol pagaliau giljotina suris patį poną Robes- 
pierą!”, staiga prabilo kažkieno storas, gilus balsas.

Raudonieji nustebę žiūrėjo į nepažįstamąjį, kuris 
iki šiol tylėdamas klausėsi jų kalbos ir ant galo taip 
neatsargiai pareiškė savo nuomonę.

Kudrinas su Robertu irgi nusigandę žiūrėjo į sve

čią, kuris ramiai atsistojo ir ant stalo padėjęs porą 
pinigėlių, neskubėdamas apleido salę.

„Pirmyn, suimt jį!”, suriko vienas raudonųjų. 
„Jis neturi pasprukti. Jei paaiškėtų, kad mes leido
me liežuvininkui pasprukti, tai giljotinos peilis palies 
mūsų gerkles!”

Jakobinai triukšmingai puolė prie durų ir išlėkė 
į tamsią gatvę. Vos jie išbėgo, nepažįstamasis vėl 
grįžo ir ramiai paklausė šeimininkės:

„Ar negalėčiau pas jus gauti nakvynę? Kitur 
galėjau rasti jokios pastogės!”

Labai susijaudinusi, bet drauge ir su slapta 
garba, šeimininkė pavojingąjį svečią išvedė pro 
pakalines duris į daržinę.

Po kelių minučių, keikdamiesi, be nieko, grįžo 
jakobinai ir savo nepasitenkinimą stengėsi nuskandin
ti raudoname vyne.

Greitai po to Kudrinas ir berniukas pakilo ieškoti 
nakvynės.

„Aš tą nepažįstamąjį esu paslėpusi šiauduose”, 
sušnibždėjo šeimininkė kunigui, apšviesdama kelią. 
„Tikiuosi, kad jo draugystė nebus jums nemaloni. At
rodo, kad jis yra kilnus žmogus!”

„Bus gerai! Jau esu nekartą nakvojęs drauge su 
kitais”, nuramino ją Kudrinas juokdamasis. „Be to, 
man rodos, kad aš tą žmogų jau pažįstu.”

„O kas jis toks?”, smalsiai paklausė šeimininkė.
„Abė de Pannonie!”, atsakė kunigas.
Petras Kudrinas neapsiriko. Tas, kuris gulėjo 

šiauduose ir trupučiuką nusigandęs atsikėlė, kai įėjo 
du nepažįstami, buvo drąsusis kunigas Abė de Pan
nonie. Prieš du metus jis buvo pabėgęs iš Karmelitų 
vienuolyno kiemo, kur raudonieji buvo suruošę kru
vinas skerdynes ir dar tą pačią naktį aplankė vysku
pą Gobelį.

„Nebijokite, Abė Pannonie”, juokdamasis tarė 
Kudrinas. „Prieš jus stovi kunigas, kuris yra toks 
vargšas ir persekiojamas, kaip ir jūs pats.”

Antrasis labai nudžiugo išgirdęs Kudrino vardą, 
apie kurį tiek daug nepaprastų dalykų buvo pasako
jama visoje Prancūzijoje.

(Bus daugiau)
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Lietuviškos kapines Kanadoj

Darbai lietuviškai istorijai

— Daug mažiau blogų knygų 
būtų rašoma, jei žmonės rink
tųsi skaityti tik gerąsias.

—C. Flamarion

pėdų aukščio. Kapinių Tarybos 
pageidavimas, kad antkapiai bū 

j tų skon ngi, meniški. Paskuti
niu metu vienas antkapis buvo 
Išsakytas net iš Chicagos pas 
skulptorių R. Mozoliauską. Nuo dos “trinyčių” fabrike, nors 
paminklų stilingumo daug pi i- ra sunkumų aprūpinant tėkšti- 
klausys ii ateities lietuviškų ka- lės ir trikotažo pramonę verpa- 
pinių grožis. Jais” (Tiesa, 1961.12.28),

Prie kapinių įvažiavimo pa-1 
vasarį numatyti pastatyti sti
lingi vartai. Jų projektui pas
kelbtas konkursas. Jau gauta 
keletas projektų. Geriausias jų 
bus panaudotas.

— Ką daugiau,, klebone, galė
tumėt pasakyti apie savų kapi
niu tvarkymą, tobulinimą ir a- 
teityie m.matomus projektus?

— Daugelio didysis pageida-1 
vimas — įvykęs faktas. Dabar 
tenka tik sielotis, kad tos kapi
nės būtų gražios. Kai gyvieji 
pas miiusiūosius sekmadieniais 
atvyksta svečiuosna, jie randa nas svarbių respublikos pramo- 

— Lietuvių kapinės dalomos suramin-mą viltį, kad lietuviai nės trūkumų, nes ankstesniais

centus skelbti, bet lietuvis dar
bininkas ilgai nepasijus geres
nėje padėtyje, kol didysis “bro
lis” nuo jo lups devynis kai
lius.

Šiuo metu jau paaiškėjo, kad 
net pramonės srityje komunis
tai tesugeba iš jų sukurtojo 

j proletarijato tyčiotis.
—

Lietuvos pramonė 
braška

*

i

Kun. Petras Ažubalis, Toronto 
Šv. Jono parap. klebonas

(Atkelta iš 3 psl.)

y-

Ačiū Dievui, į pagalbą atėjo 
keletas paskirų asmenų ir ypač 
Šv. Jono Krikštytojo Pašalpi- 

i nė Draugija, kurioje susispietę 
daugiausia ankstyvesnės imigra 
ei jos lietuviai. Ji paskolino ka
pinių tarybai $3,000.

Kapinių įrengimo darbai, kaip 
kelių išvedimas, medžių išrovi- 
mas ir kit. kainavo daugiau 
penKetos tūkstančių dol. Bet, 
nežiūr ut to, finansiniai reika- i 
lai gražiai išsisprendė. Lietuviai 
savų kapinių idėjai nuoširdžiai 
pritarė, visi pagelbėjo. Šiandien 
minėtus sumos trečdalis jau yra 

1 išmokėtas.
Kapinių legalizacija ėjo dviem

keliais: per arkivyskupijos kū- . sekcij;)5> pagal kurias leidžia- nL a palikti išblaškymo likimui, 
: ma statyti paminklai-antkapiai. kad jie vienu.gi ir po mirties.
Antkapių dydis — nuo 3 iki 8 Pr. Alšėnas

Mes, lietuviai, likimo buvome 
priversti jau per daug plačiai 
savo tautiečių kaulus išbarstyti 
pasaulio platybėse. Pradedant 
šaltomis Sibiro taigomis, bai
giant Š. ir P. Amerikos plotais, 
visur ilsisi lietuvių palaikų. Jų 
nemaža išbarstyta ir po sveti
mas kapines Kanadoj.

Labai pagirtinas Toronto lie
tuvių Šv. Jono Krikštytojo pa
rapijos klebono kun. Petro A- 
žubalio darbas — įsigijimas tau 
tin>u kapinių Kanadoje.

Vertindamas tautinių kapinių 
įsigijimą ir jų įteisinimą Kana
dos valdžios ir Bažnytinės vy
riausybės įstaigose, kreipiausi______
į kun. P. Ažubalį su keletu klau riją įr valdžios įstaigas. Toron- 
£imų. to arkivyskupas pradėtų žygių

— Kaip ilgai, klebone, dar- netrukdė.
buojatės sv. Jono liet, parapijoj i Kapinių legalizavimas Ontario 
ir kada iškilo mintis daryti žy- provincijos Sveikatos ministeri- 
gius savų kapinių įsigijimo rei- jOj pareikalavo daug rūpesčių.’ 
kalu? Šiam darbui ir žemės dokumen-

— Šioje parapijoje klebonau- tų tvarkymui nuoširdžiai talki- 
ju nuo 1948 m. vasaros. Tai nin>avo įtakingas Toronto ad- 
jau daugiau trylikos metų. To- j vokalas, Federalinio parlamen- 
ronte įsigyti lietuviškas kapines 1 to narys Arthur Maloney. Šio 
buvo puoselėjama mintis jau kilnaus vyro garbei tenka pa-1 
ankstyvesnės imigracijos. Be- sakyti, kad jis už visą darbą 
rods, bv. Jono Pašalpinė Drau- iš kapinių administracijos jokio 
gija ar jos paskiri nariai jau honoraro nepaėmė, 
pneš penkiolika metų darė žy
gius kap.nems įsigyti. Deja, bu- ilsisi savose kapinėse? 
vo susidurta su nemaža kliū
čių, kurios tuometinėmis sąly
gomis nepavyko nugalėti.

Gi šiuo metu įsigyti savas 
taukines kapines vertė keletas Toronto, bet taip pat atvežama 
aplinkybių, ragrindmė jų — pa ir iš kitų kolonijų, kaip Hamil- 
garoa lietuviui. Įvairiose vieto-! tono, Port Arthur, Port Wil- 
se įsb’aškyti lietuvių kapai, tar liam ir kt. Pora atvežta ir iš 
si, prikaišiojo mums gyviesiems, JAV. Viena šeima savo vien- 
kad šioje srityje reikalinga kas gungį brolį net po vienerių me- 
nor3 caryti.

Pirmiausia buvo kreiptasi į 
Toronto katalikų kapinių ad
ministraciją, prašant galimybės 
lietuviams rezervuoti bendrose 
kapinėse vieną kampelį. Bet ne
pavyko. Be to, naujosiose To
ronto Sv. Kryžiaus kapinėse ne
leidžiama statyti antkapių, o pa 
sitenkmama tik 
įrašu. Lietuviai 
sius dažniausia 
bent kukliais paminklais.

— Kokiu budu suradote tokį 
gr-ŪŲ ir patogų sklypą kapi
nėms ir kaip išsivertėte su fi-

kuklia lenta su 
gi savo miru- 
nori pagerbti

nansais?

— Kokie rezultatai paskelb
tojo architektūrinio konkurso 
kapinių vartų projektui paruoš
ti? Ar daug projektų gauta? Ko 
kie paminklai leidžiami statyti?

I
— Kiek jau šiuo metu lietuvių

— Pusantrų metų laikotar
pyje kapinėse palaidota 45 lie
tuviai: 43 katalikai ir 2 evange
likai. Daugumas palaidota jš

— Iš pradžių labai intensy
viai teko ieškoti kapinėms tin
kamos vietos. Jos ieškota per 
žemės pardavimo agentus, bet 
daugiausia asmeniškai. Poros 
metų laikotarpy esu apvažinėjęs 
25 mylių spinduliu apie Toron
tą įvairias vietoves. Teškant 
kapams vietos prieš akis turėta 
trys pagrindiniai punktai: ge
ras susisiekimas ir galimai pa
togesnis privažiavimas. Kadan
gi, be Toronto, kapinėmis nau
dojasi ir kitos lietuvių koloni
jos, turėta galvoje ir jų susisie
kimo reikalai.

Dabartinė kapinių vieta, at
rodo, minėtus reikalavimus ide
ališkai išsprendžia. Vietovė yra 
prie didžiojo Queen Elizabeth 
kelio (Torontas - Hamiltonas), 
vos keturiolika mylių nuo Toron 
to miesto centro. Kapinės yra 
prie šv. Maruos vardo katalikų 
kapinių.

Užperkant kapines ir tvar
kant dokumentus, susidurta su 
finansiniais ir teisiniais klausi
mais. ši graži vieta iš 11 akerių 
kainavo 55,060 dolerių. Tuo tar
pu Šv. Jono parapijai, nesant 
didelei ir neseniai vykdžiusiai 
bažnyčios perstatymą, jaunimo 
stovyklos įsigijimą, “Tė 
būriams” pastato statymą, bu
vo ypač sunki našta, nes kaso
je buvo telikę vos 500 dol. Gi 
vien tik kapinių 
kėjo $2,000.

Finansų ministeris liudija 
šiais žodžiais: “Žymi įmonių da 
lis neįvykdo darbo našumo kė
limo, savikainos mažinimo, ne
racionaliai naudoja apyvartines 
lėšas, turi dideles neprodukty
vias išlaidas ir nuostolius” (Tie-

< sa, 12.28).

Pramonė nepatenkina 
reikalavimų

Ekonominės komisijos pirmi
ninkas dar atviriau aptaria pra
monės padėtį Lietuvoje: “Vie-

— Knygos yra veidrodis. Jei 
beždžionė į jas žiūri, apaštalo 
negali pamatyti —Lichenberg

MOVI NG
R. ŠERĖNAS per krausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

G ILtIHYSK AS

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
VESTUVIŲ NVOTRACKOS IR 

YUKŠTOS RCŠ1ES FOTOGRAFIJOS 
MCSU SPECIALYBE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS ULiS, aav.

i

IVI O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atsfhmų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel. FEontier 6-1882

“Draugo” premijos įteikimo iškilmėse. (V. Noreikos nuotr.)
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Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS? 
Jei ne, tai pradėkite 
TAUPYTI 
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J. G. TELEVISION CO.
2512 W. 47th St, FR 6-1998
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metais- pateikdavo žemės ūkiui 
per maža mašinų, įrankių ir ki
tų kolūkiams bei tarybiniams 
ūkiams reikalingų gaminių, šis 
trūkumas nepakankamai ryžtin 
g ai išgyvendinamas ir 

į tu.”
Kokia yra gaminių
Į šį klausimą jis

“Nors daugelio respublikos pra
monės įmonių gaminti šalies ir 
tarptautinėse parodose gavo 
aukštą įvertinimą, tačiau nema- 

I ža įmonių dar rimtai nekovoja 
už puikią gaminių kokybę. Tai 
visų pirma liečia “Neries” že
mės ūkio mašinų ir automati
zavimo priemonių, “Elfos” elek
trotechnikos gamyklas, “Elnio” j 
odos - avalynės kombinatą” (Tie 

jsa, 12.28).
Jei šiuos pramonės apibūdi

nimus sugebėtų krašto lankyto
jai patirti ir grįžę paskelbti, 
komunistų ir jų pataikūnų būtų 
apšaukti šmeižikais.

Pateiktieji tvirtinimai pas
kelbti atsakingų komunistų pa- 

iš- 
sKirtinus pavyzdžius, tačiau tvir 

gyvenimas prasidėjo metalo virintojo ir elektrotech- tina, kad daugelyje žymių įmo- 
niko darbo. Jo tėvas buvo vie- ' vyrauja negerovės. Jos ro- 
iias vadovaujančių ugniagesių 
New Yorke, dabar gi yra pen
sijoje ir gyvena Bronx, N. Y. 
Tėv. Costigan pagerino toje sa
loje auginamos kakavos rūšį ir 
bando įvesti naują dalyką — 
kokoso palmę, kuri duoda va
dinamą koprą — labai perka
mą paimtų riešuto dalį. Ameri
kiečiai paremia to misijonie- 
riaus užsimojimus. Viena vad. 
plumberių unija jam padova
nojo įrankius, Kalifornijos žy
dų grupė paaukojo $4,000. Kel
damas gyventojų ekonominę 
padėtį, misijonierius Costigan1 
daug laimi ir savo dvasiniame 
darbe. i

tų perkėlė iš Quebeco provinci
jos šiaurės, esančios daugiau 
1,000 mylių atstume. Apie de
šimtis l.etuvių buvo perkelta iš 
kitų kaj/nių. Kai kurie jų jau 
mirę prieš 10 ar daugiau metų.

Šia proga reiktų priminti, kad 
pagal Bažnyčios kanonus, mi
rusieji turėtų būti laidojami ar
timiausiose kapinėse. Todėl, no
rint iš kitų vyskupijų lietuvius 
paalidoti Toronto lietuvių kapi
nėse. reikėtų, kad lietuviai sa- 

. vo norą būti palaidotais lietuvių 
kapinėse, įrašytų į testamentą. 
Gi asmeniui, savo testamente 
pareiškus ir nurodžius laidojimo 
vietą, niekas negali priešintis 
jo paskutinei valiai.

Toronto lietuvių Šv. Jono var 
du pavadintosios kapinės tar
nauja tik lietuviams. Kaip mi
nėta, be katalikų, jose savo at
skirą skyrių turi ir lietuviai e- 
vangelikai. Kanados lietuviai, 
nors ir skirtingų religijų, tar- Prieš išvykdamas į misijas, ji- gotas, kad gyventų antrą gy- 
pusavy labai gražiai sugyvena, sai išmoko šaltkalvio, staliaus, venimą. —J. Milton

J
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“Tev. ži-

depozitui rei-

JĖZUITAS PERORGANIZAVO SALĄ > į reigūnų. Nors jie nurodo iš-

1
iNaujas s

Panope saloje, Pietų Pacifike, 
kai ten 1947 m. atvyko misi- 
jonierius jėzuitas tėv. Hugh F. 
Costigan. Ta sala priklauso Ka
roliną salynui ir yra Jungtinių 
Tautų protektorate. Joje gy
vena 10,000 primityvių žmonių, 
vadovaujamų Moses Hatfield.

Tėvo Costigan pastangų dėka 
dabar ta primityviųjų sala tu
ri žemdirbystės laboratoriją, 
stalių dirbtuvę, klases, van
dentiekį ir kelius, kokie anks
čiau nebuvo salos gyventojams 
žinomi. Visa tai pastatė tėv. 
Costigan ir jo parapiečiai, pa
dedant salos karaliukui Hat- 
field.

do, kad komunistai yra blogi 
įmonių organizatoriai, bet dar Į 
bk gesni jų tvarkytojai. Visa y-1 
ra geriausias liudijimas, kad,; 
kalbėdami apie gamybą, įmo- S 
nes, pamiršta žmogų, jo buitį.; 
Komunistai giriasi kiekybiniais 
laimėjimais, tačiau dar jiems 
toli ligi vakariečių pasiektojo 

Į kokybinio lygio. Jie gali akė
čiomis savo kuprą akėti, žmo
nėms akis propaganda dumti, 
gamybos pakilimo išpūstus pro-

p.
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Partrauksime Jūsų pinig-us iš kitur, 
jei atnešite savo banko knygutę.

Pinigams padėti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti paštu. ‘Mes apmo
kėsime pašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
Prezidentas

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9 
iki 5 v. Ketvirtadieniais nuo 9-8 v. v. 
šeštadieniais nuo 9-1 v. p. p. Trečia
dieniais visai neatidaroma.

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

1

jssspsa

♦

Misijonierius Costigan pirma
yra buvęs New Yorko ugniage
sys, tik vėliau tapo kunigu, j aukštos dvasios kraujas, išsau-

— Gera knyga tai brangus

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.

Platinkite “Draugę”.

KALĖDŲ TR NAUJŲ METŲ ŠVENČIŲ PROGA
CHICAGO SAVINGS BENDROVĖ

ir va kviečia lietuvius aplankyti jos įstaigą, kuri yra viena iš įdomiausių ir taupytojų patogumui vėliausiai įrenjj 
tų taupymo įstaigų Chicagoje. Kiekvieną atsilankiusį pavaišinsime skania kava, lietuvišku sūriu ir kitais skanu
mynais. Vaikams, atėjusiems su tėvais, duodamos dovanėlės.

Be to, kiekvienas atsilankęs turės progos laimėti puikią dovaną 
lyvauti šių metinių švenčių vaišėse.

CHICAGOS SAVINGS BENDROVĖS naujai padidintas namas ir du kiemai automobiliams, sudėjus sykiu uži
ma 290 pėdų.

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

Nėra reikalo būti mūsų taupytojų, kad da-

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

iNSURED

m.

D.

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.
UI! ■unrto PIRMAD. ir KETV. ...................... 9 v. r. iki 8 p.
V ALA N UOS: ANTRAD. ir PENKTAD.................9 v. r. iki 5 p. p,

SEŠTAD. ..9 v r. Iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

p-

--- Z-----------------------------------------
Kas tik turi gėrę skonį,

I Viskę perka pas Lieponį!

LIETUniJ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

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

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

6211 South Western Avė. krautuvė.

GR 6-7575

CHICAGO SAVINGS and 
LOAN ASSOCIATION 

6245 So. VVestern Avė,

s:
■ ■

- <1

VALANDOS:
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad. „ 9 „ 4 M ,
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 popiet 
Penktad.
Šešta d.
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
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Teatralai dirba papročius, išryškindamas
Los Angeles teatro scenos Prasm^- 

, ; Bendruomeniškos Kūčiosdarbuotojai sį sezoną vykdo ga- i Ax . *, • • a- 1 retų tapt’ tradiciniu Los Ange-na planingai. Šiuo metu repe- ..... ° , ... les kolonijos parengimu.tuoja net porą veikalų: trijų į 
veiksmų. komedija “Teta iš A- pasitikėjimas 
merikos” ir J. Gliaudos specia- BENDRUOMENE
liai parašytą veikalą “Čiurlio
nis”. Abiems veikalams režisuo- Tarsi referendumo keliu iš- 
ti yra pakviestas rež. J. Karibų reikšdama pasitikėjimą Lietuvių 

Bendruomenei, pagrindinė Los 
Angeles lietuvių kolonijos masė

I

tas.
“Teta iš Amerikos “bus vai

dinama sausio 28 d. parapijos 
salėje. Dalyvauja Jonė Peterie- 
nė, Litą. Žilevičiūtė, Dana Ve- 
beliūnaitė, Vladas Gilys, Juozas 
Raibys, Elius Skistimas ir Ema 
Dovydaitienė. Ši komedija turi 
dėkingo humoro ir bus didelis 
malonumas ją pamatyti, 
kviečiami vaidinime gausiai 
lyvauti.

Vyčių susirinkimas
Gruodžio 10 d. Vyčiai senjo

rai turėjo susirinkimą. Los An
geles bendruomenės namuose 
gana jaukiai praėjo vyčių 
sirinkimas - pobūvis. Buvo 
tarta svarbūs reikalai. Visi 
sirinkusieji buvo pavaišinti,
tanas Skyrius pakeltas į garbės 
narius.

Visi 
da-

su- 
ap- 
su- 
An

jų

tu-

Vn.

į 1962-jų metų nežinią įžengė 
vietos B-nės apylinkės suruoš
tame Naujųjų Metų sutikime.

Kai prieš keleris metus čia 
bendruomeniškajai idėjai buvo 
nradėta brėžti konkrečios for
mos, blogieji pranašai skelbė, 
kad ateina dar viena organiza-

KALĖDŲ EGLUTE
Kolonijos lietuvių vaikų tra

dicinis Kalėdų pasirodymas į- 
vyko gruodžio 24 d. šv. Kazi
miero parapijos salėje. Mokyt. 
O. Razutienė, talkinama moky
tojų A. Balsienės ir B. Čiurlio
nienės, pastatė B. Vaivorytės 
parašytą scenos vaizdelį ir Kris
taus gimimą pavaizduojantį gy
vąjį paveikslą. Pasirodyme da
lyvavo apie 60 vaikučių.

Pasiruošimui kliudė Californi- 
joje siautusi gripo epidemija, 
kuri buvo stipriai palietusi ir 
lietuviškąjį jaunimą. Kiekvieną 
kartą repeticijose trūkdavo po 
keliolika jaunųjų aktorių. Ne
žiūrint to, parengimas praėjo 
gražiai. Vaikai turėjo progos 
pažaisti, buvo apdovanoti Ka
lėdų Senelio, pavaišinti.

Parengimui talkino lituanisti
nės mokyklos tėvų komitetas, 
vadovaujamas inž. J. Motiejū
no, žaidimus pravedė komiteto 
narė G. Gudauskienė. Lituanis
tinei mokyklai jau keleri metai 
vadovauja Ig. Medžiukas.

'liNINIS sveiksta

Juozas Tininis, Lietuvių 
nų literatūros skyriaus redak
torius. po sunkios operacijos 
grižo iš ligoninės ir sveiksta na
muose.

Die-

BENDRUOMENIŠKOS 
KŪČIOS

Kalifornijos Lietuvių B-nės 
Centro suorganizuotos bendruo 
meniškos Kūčios, kaip pirmasis 
bandymas, gražiai pasisekė. Jau 
kioje lietuviškoje nuotaikoje 35 
kolonijos nariai laužė plotkeles, 
valgė tradicinius Kūčių patie
kalus. dalinosi praeities dienų 
prisiminimais.

Kan. K. Steponis, buv. Telšių 
Kunigų seminarijos vicesekreto- 
rius, įdomiai papasakojo Kūčių

M. L. Imperial, 17 m. aviacijos 
karys, prez. Kennedy privačiu lėk
tuvu atskrido iš Columbus, O., į 
Palm Beach, Fla. Jis į jj įsiprašė, 
kadangi turėjo grįžti į bazę, o ne
beturėjo nė laiko, nei pinigų.

mienei. Dėl tos, nors ir ne dėl 
njano padarytos klaidos, poetės 
atsiprašau.

, Juozas Kaributas

Klaipėdos atvadavimo 
minėjimas

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugija sausio 14 d., sekma-
dienį, 2 vai. p. p. Kalifornijos 
Lietuvių Bendruomenės Centro 
namuose, Los Angeles, 4415 
Santa Monica Blvd., rengia 1923 
m. sausio 15-sios Klaipėdos su
kilimo ir jos atvadavimo sukak- * 
ties minėjimą. Programoje nu
matyta :

Loyolos universiteto profeso
riaus dr. K. Almino žodis apie 
Klaipėdos sukilimą ir mažąją 
Lietuvą bendrai. Dr. K. Almi- 

i no bus ypač įdomu pasiklausy
ti, nes jis pats yra aktyviai da-

..... j-j- <.• -i ;i , lyvavęs tame istoriniame žygy-cijėle padidinti piknikų inflia- 1Q9q j - .
cijos. Ir šituose žodžiuose bu
vo galima jausti daugiau lin- į 
kėjimų nei pranašystės. Mat,

• dr. J. Girniaus žodžiais kalbant, 
1 “oportunistinė menkystė” ir “e- 
goistinis materializmas” nusi
gando naujos idėjos, kuri ry
žusi būti “neatlaidžiai priešin
ga nutautimui” ir... linkėjimai 
ėmė lietis pranašysčių srove. 
Bendruomenei augant ir stip
rėjant, jos priešai griebėsi nau
jų nuvertinimo frazių, o įtakai 
sulaikyti statė naujas kliūtis, 
šiandien gi Los Angeles kolo
nijoje B-nės kova už teisę eg-j 
zistuoti yra tik kaip praeities . 
faktas.

Naujųjų Metų sutikimas pa- l 
; liudija ir kitą faktą: Los An-■ 
gėlės lietuvių kolonija jau turi ■ 
ne tik teisę, bet ir pareigą ri- j 
kiuotis į didžiųjų, Amerikos lie
tuvių kolonijų eilę ir svaresniu 
ba>su dalyvauti reikšmingųjų 
klausimų sprendime. Šiame suti
kime dalyvavo virš 400 asmenų. 
Būtų buvę žymiai daugiau, jei 
nebūi ų pritrūkę vietų, nežiūrint 
kad tuo pačiu metu buvo dar 
du vieši ir eilė privačių paren
gimų.

Meninė programa buvo trum
pa, atitinkanti momento nuo
taiką. Vyrų 
(Jarašiūnas, 
Mačys) ir 
(Aiinonienė, 
kienė, Deveikienė) atskirai, o 
paskui mišriame oktete, atliko 
kelis patriotinius ir lengvojo 
žanro kūrinius, trumpą žodį ta
rė konsulas dr. J. Bielskis.

Kartetų vadovas muz. P. Ar- 
moi as, akompaniatorė — pia
nistė R. Apeikytė.

Bendroje nuotaikoje buvo ga
lima įžiūrėti senųjų tradicijų ir 
“moderniųjų” laiko vėjų pra
dus. Gražiai skambėjo visų dai
nuojamos dainos, “šokiui po laz 
Ja” gi trūko ir estetinio grožio 
ir, gal būt, kuklumo.

Bendruomenės organizuotai 
veiklai vadovauja ryžtinga val
dyba: Motiejūnas (pirm.), Ra- 
zurienė, Skirius, Petronis, Kan
čiauskas, Prišmantas. Darbščio
mis rankomis valdybai talkino 
Ažuolaitienė, Dovydaitienė, Bu- 
lot enė, Kavalaitienė, Karaliū
tė, Liūdžiuvienė, Motiejūnienė, 
Narbutienė, Norkienė, Petronie
nė, Puikūnienė, Radvenienė, Stir 
bienė, Zilevičienė, Žymantienė, 
Eglutė ir Rūta Motiejūnaitės, 
Barauskaitė ir t.t. Salę ir stalus 
jaukiai ir originaliai padekora- 
vo Alg. Žaliūnas.

Tautiniams-kultūriniams už
daviniams vykdyti parengimas 
davė gražaus pelno. Vn.

— Žymesnieji šv, Kazimiero 
parapijos įvykiai ir parengimai 
1962 metais: kovo 4 — šv. Ka
zimiero minėjimas ir koncertas, 
kuriame dalyvauja solistė Ja
nina Liustikaitė, Rūta Lee-Kil- 
monytė ir parapijos choras; ba
landžio 1-8 — parapijos misi
jos, ]____ ____ _
[kas; balandžio 8-15 
! oratorija “Septyni Kristaus žo
džiai nuo kryžiaus”. Stato pa- 

: rapijos choras. Birželio 17 — 
kun. kleb. Jono A. Kučingio 25 

i metų kunigystės jubiliejus bei 
15 metų Los Angeles Lietuvių 

G. F. Freyett, JAV armijos spe- Parjoję klebonavimo sukak- 
cialistas patarėjas Vietnamo ka- tis ir Lietuvių diena. Spalio .28 
riams, besiginantiems nuo bolševi- — Kristaus Karaliaus minėji- 
kų remiamų sukilėlių, manoma - lankričio _ naraniios
bus pagrobtas komunistų. (UPI)' ir laPRriC10 18 parapijos

.______________ ________  bazaras.
matysime V. Mitkutę (deklama | Busimieji parengimai parapi- 
cijos), violenčelistą V. Dapšį ir jos salėje: sausio 21 — Ameri- 
solistę L. Zaikienę, kuriems a- kos Piliečių klubo vakaras, sau 
kompanuos R. Apeikytė.

Po oficialiosios minėjimo da
lies — 
ir alutis.

Mažosios 
Draugijos 
kviečia Los 
suomenę šiame minėjime daly

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. sausio įnėn. 9 d. B

Popiežiaus sveikinimas 
•Niger tautai

Šventasis Tėvas Jonas XXIH, 
Afrikos valstybės Niger nepri
klausomybės šventės proga, pa

milijonų dolerių). — Šveicari
joj iš viso yra apie du milijo
nai katalikų (iš 5 milijonų gy
ventojų).

I

kurias veda tėvas J. Vaš- siuntė tos tikintiesiems
_  Dubois sveikinimo laišką. Laiškas buvo 

1 adresuotas Niamey vyskupui 
Ipolitui Berlier, kurs vyskupo 
šventimus yra gavęs iš popie- I 
žiaus Jono XXIII rankų. — 
Laiške šv. Tėvas išreiškia sa
vo pasitikėjimą, kad Niger ka
talikai yra geri savo krašto pi
liečiai, darbuojasi bendrai kra
što gerovei, prisideda prie so
cialinės ir kultūrinės krašto pa- 

I žangos ir savo gyvenimu liudija I
apie tą meilę, kurią Dievas 

j numylėjo žmones.

Šveicarai katalikai aukoja
šio 28 — Amerikos Lietuvių I i
susivienijimo vakaras, vasario Šveicarų katalikai vienų me- 
3 — Skautų tėvų vakaras, va- ^ų bėgyje paaukojo katalikų 
sario 11 — Lietuvos Nepriklaų- misijoms virš 17 milijonų švei- 
semybės minėjimas, kovo 17 — 
Kultūros klubo vaidinimas 
“Čiurlionio gyvenimas”. Auto
rius rašytojas J. Gliaudą.

je 1923 m. Klaipėdą vaduojant. 
Be to, dr. K. Alminas švieso- 
vaizdziu pademonstruos kelis 
anų laikų Lietuvos istorinius 
dokumentus (jų kopijas) 400 
— 500 metų senumo, taigi by
lojančius apie laikotarpį, kada 
tuolaikinės Lietuvos valdovai 
kariavo su kryžiuočiais, kurių vauti. Įėjimas visiems laisvas 
valdžioje buvo ne tik Klaipėdos — nemokamas, 
kraštas, bet ir visa mažoji Lie-1 
tuva.

Meninėje programos dalyje

svetainėje užkandžiai

Lietuvos Bičiulių 
valdyba maloniai 
Angeles lietuvių vi-

. i

cariškų frankų (tai yra virš 4

I MŪSŲ

Los Angeles Lietuvių 
Mažosios Lietuvos Bičiulių 

Draugijos Valdyba

— Komplimentai nieko ne
kainuoja, o daugelis už juos 
taip brangiai moka.

—Vokiečių priežodis

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. VALANDOS:
Pirmad nuo 9 iki 4
Antrad. “ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „ 9 iki 6
šeštadieniais „ 9 iki 1

AND LOAN ASŠ&CiAfiON

Įsteigta 1897 metais

VIETA AUTOMOBILIAMS ĮSTAIGOS KIEME

and Loan Association

4192 ARCHER AT SACRAMENTO, CHICAGO 32. ILLINOIS VIRGINIA 7-1141

INSURED

FEDERAL 
SAVINGS

kvartetas Daina 
Seliukas, Dargis, 
moterų kvartetas 
Valavičienė, Apei-

KLAIDA UŽUOLANKOJ

NUOŠIRDŽIAI
KVIEČIAME JUS

December 26th through January 30th

1961 m. gruodžio mėn. “U- 
žuolankos” Nr. 14 -15, kuris 
buvo skirtas Los Angeles kul- Į 
tūrinei veiklai pavaizduoti, pa
siekė skaitytojus. Man, kaip 
tą numerį redagavusiam, pir
miausiai krito į akis padaryta 
technikinio redaktoriaus stam
boka klaida: eilėraštis poetės 
Danutės Mitkienės Tada ir da
bar priskirtas poetei Elenai Tu-

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.

standard//,

PASINAUDOKITE
DRAUGO” SPAUSTUVES

PATARNAVIM U
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje opaus- 

tuveie. Lietuvių tarpe nėra kitos modemiškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems r<»i ka
ulingiems gyvenimo jvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar, 
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti

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

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

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy. 
vemmą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus
tuvei

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63 rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. Lū 5-9500

Naują aukštą 
dividendą investavimo 
sąskaitoms rengiamės 

mokėti nuo 
1962 m. sausio 1 d.

JOIN OUR STAINLESS 
CLUB!

International Silver dirbtuvėse lietas 
puikus 5 vienetų stalo setas bus 
Jums įteiktas, jei atidarysite $100.00 
ar didesnę sąskaitą, arba tokią su
mą pridėsite prie dabartinės sąskai
tos. Užeikite pas mus ir pasiteirau

kite smulkmenų!

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

9tS0 South Halsted Street • Chicago S • CLiffside 4-0104
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B DRAUGAS, antradienis, 1962 m. sausio mėn. 9 d.
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REAL ESTATE

CHICAGOS ŽINIOS
NAUJOS LEMPUTES

Commonwealth-Edison elekt
ros kompanijos klijentai nuo 
vasario 1 dienos galės gauti 
iš tos kompanijos naujų elekt
ros lempučių, nesugrąžindami 
išdegusių lempučių. Vienok už 
tokį patarnavimą kas mėnesį 
kompanija priskaito 15 centų 
elektros naudotojo sąskaiton. į

mas, kad daktaras pakeistų li
gos diagnozę, nes tada jis ga
lėtų pareikalauti sveikatos ap- 
draudos apmokėjimus iš dvejų 
kompanijų, o ne tiktai iš vie
nos. Gydytojas susimąstė, ar 
jis tokiam tikslui išėjęs medi
cinos mokslus.

NEPAKILO NUO ŽEMĖS 
Chicagos O’Hare aerodrome 

BEVEIK UŽIMTI VISI METAI kai keleiviai turėjo daug
nemalonumų. Aerodromo tarny 

Chicagos didžiulis seimų, pa- j binis sunkvežimis užgavo sprau 
rodų, parengimų ir susirinkimų sminio Caravelle United linijos 
centras McCormick place, prie 
ežero ir 28 st., kuris pernai su
traukė 4 milijonus lankytojų, 
šiais metais iš anksto jau už
leido patalpas dalinai ar pilnai 
324 dienom. Lankytojai į Chi
cagos ekonomiją įneša 65—75 
mil. dol.

~Maxwell Kunin, jaunas atvy
kęs iš Rusijos ir gerai įsikūręs 
maisto produktų ir nekilnoja
mos nuosavybės biznyje Chica
goje, mirė Los Angeles. Chica
gos paveldėjimo teisme paaiš
kėjo, kad jis paliko $8,810,710.

GYDYTOJAS IB LIGONIS
Vienas iš Chicagos geriausiai 

žinomų ir mokyčiausių gydyto
jų vos neapalpo ,kai įtakingas 
ir turtingas biznierius jam te
lefonu paskambino, prašyda-

MARQUETTE PARKO CENTRE
Arti mūsų, 6 kamb., 12 metų mū

ro rezidencija ir garažas. Gazu šil
dymas. Platus lotas. $20.200.

Prie mūsų įstaigos 2-jų butų, 8 
metų, dailus mūras. 2 po 5 kamb. 

I $38,500.
4 butų mūras. Apie $5,000 nuo

mos. Garaž. Geriausia vieta. $38,000.
2- jų butų mūras. Modernus, 

zu šildymas. Garažas. $32,500.
Bargenas. 2-jų butų namas, 

į 3 kamb. Gera vieta. $14.600.
3- jų butų mūras ant kampo.

i ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600.

Liuksus — Modern. 6 kamb. mū- 
\ ras. Sausas įrengtas beismentas. Ga- 
; ražas. $21,000.
j 1)4 aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24.800.

švarus 5 kamb., 10 metų, mūro 
i namas. Gazu šild. Priedai. $14,200.

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

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

ga-

8 ir

Mū.

Didelis ir naujas 4% kamb. mū
ras. Platus sklypas. Prie 
$18.900.

Naujas mūras. 5% kamb. 
statyba, lj/i vonios. $16,S00.

Arti mūsų mokyklų 6 kamb. mū
ras. Gazu šildymas. Platus sklypas. 
$20,000.

Bridgeporte. 7 butų namas. Apie 
$3.000 nuomos. Kaina $6.800.

Gražus 6 butų mūras. Naujas šil
dymas. 3 auto, mūro gar. $59,000.

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

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

apartmentų
nuomos.

parko.

Tvirta

$20.800. 
mūras.

Įmokėti

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
i
I

REAL ESTATE R T • L ESTATE REAL ESTATE

lėktuvo sparną. Keleiviai pake
liui į Hartfordą ir Bostoną bu
vo paskirstyti į kitą skridimą, 
bet ir šis buvo atidėtas, kai 
blogas oras visiškai uždarė aero 
dromo veikimą.

šviesus 13 
Virš $15,000.

I $30.000.
i Algos metinis
> nuomos iš 
| $21,000.

3-jų butų medinis. Platus sklypas 
ir garažas. Nereikės derėtis, 

| $15,900.
NAUJA ĮSTAIGA DIRBA KASDIEN

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

priedas apie $5,000 
mūro namo. Visa kaina

už

ĮSIGYKITE DABAR! HELP WAXTED MOTERYS

SPORTAS, LAIVAI IR 
ATOSTOGOS

fej: ;

“Viešpatie, Išklausyk
Suredagavo 

Kon. K. Matulaitis. M.L0.
Sausio 13 d. Chicagos Navy1 išleido

Pier patalpose prasideda 22-0 ji I f letuvlų Katalikų Spaudos Draugija 

tarptautinė sporto, laivų ir ato- —o—
stogų paroda, kuri kasmet su
traukia apie 400,000 lankytojų.
Paroda tęsis iki sausio 22 d.

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

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

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

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

4 apt. po 5 kamb. Metinės paja
mos $6.000. Gazo šild. $56,000.

12 apt. po 4 kamb. Metinės pa
jamos virš $13,000. $98,000.

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

9

Marąuette Parko centre mūr. 7 
metų. 2-jų aukštų po 4% kamb. 
Gražūs butai. Centr. šildymai atski
rai. 2-jų maš. garažas. 30 p. skly
pas. Parduoda bankas už $34,500. 
Parodysime šeštad.

Brighton Parke. Med. "Cottage” 
kamb., Gazo šiluma. $9,500.
Gage Parke. Mūr. Stiprus; geras, 
butai. Centr. šildymas. Nuomos

6

$29.900 Rockwell ir 67, geras 
po 6 mūras, garažas.

$38,500 visai naujas mūrinis, 
butai ir patalpa. 59 ir Alozart.

$10.000 įmokėti. 4 m. mūrinis, 
virš $4 00 j mėn. iš 5 nuomų.

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

$12.800 mūrinis 2x5. po 3 mieg. 
garažas. 28 ir Spaulding apyl.

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

S12.900 medinis 1% a. (6 ir 5). 
reikalingas remonto. 58 ir Mozart.

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

Mūras 3 mieg. naujas šild., 30 p. 
lotas 66 ir Rockwell. $17,500.

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

Mūras 3 butai Aušros Vartų pa
rapijoje, žemi taksai. $14.500.

O

8 ga

gara-

69 ir

Mūrinis naujas 414 apačioj, 
limi viršuj, M p., $19.900.

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

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

Mūras 8 butai. Ge."os pajamos, 62 
ir Kedzie, $S4.90<n

Mūras tisai naujas 11 butų, 
$18.000 pajamų. $135,800.

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 įmol ėji
mas. Gage p., tik $8.000.

Mūrinis 6 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 
įrengimais ir ekstra lotas, arti mūsų 
įstaigos, $40,000.

*

ADVOKATAI NEMOKAMAI
Chicagos Cook apskrities vie

šas teisinis gynėjas pernai ap
gynė 1,820 kaltinamųjų, kurie 
neturėjo užtektinai savų pinigų 
samdyti privatų advokatą - tei
sininką apsiginti pagal įstaty
mus.

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ii 
aboliucijai; maldos apaštalystės mal 
dos; šv. Valandos maldos; 33 giesm., 
Velykų ir Valinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopu'ingosios Motinos stotys 
tr Lt

Ši maldaknygė yra geriausias pir 
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo 
jau.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Algis Makaitis, 16 m. pa- • 

sižymėjo Massachusetts atviro-: 
se pirmenybėse, gruodžio 29 — 
sausio 1, 1962, nugalėdamas 
Massachusetts, Naujos Angli
jos ir Bostono meisterį John 
Curdo. Curdo dar krito prieš realio atvirose p-bėse. Pirmau- 
naująjį Massachusetts meisterį ja Matthai su 5 ir R. Hirsch 
G. Proll, kuris pirmą vietą lai- 1

4I 
vietas pasidalino A. Makaitis, 
Carl Wagner ir Murphy, ture-1 
darni po 4*Ą tš. Buv. Bostono 
meisteris D. Scheffer, John Cur 
do ir visa eilė kitų liko žemiau. 
Dalyvavo 20 A klasės ir 23 — 
B klasės p-bėse. Leopoldas Švei
kauskas dalyvavo A kl. varžy
bose (1TĄ tš.) ir Algirdas Leo
navičius B kl. — 3 tš.

— Boston Sunday Globė, 
gruodžio 31, įdėjo žinią pagal 
Harald. Noreli duomenis iš Šve
dijos (jis pasaulio koresp. p-bių 
tvarkytojas), kad pusfinaly Ka 
zys Merkis, JAV, atsistojo pir
muoju tarp trečios lentos žai- 
dikų, pralenkdamas visu taš
ku antros vietos laimėtoją I. 
Maričič, Jugoslavija.

Pabrėžta, kad nežiūrint bosto- 
niškio didelių pastangų ir pa
sekmės, JAV komanda nesikva- 
lifikavo į baigmę. Užbaigos sto
vis: K. Merkis, JAV — 4% tš., 
I. Meričič, Jgsl. — 3TĄ, H. Fa- 
bricius, V. Vok. 3, P. Cherta, 
Ispanija 3, F. Schulz, Kanada 
2TĄ, inž. Marcussi, Argentina 
2TĄ ir Laughton, Australija 2 
tš.

— Dr. Alg. Nasvytis iš Cle- 
velando paskyrė pereinamą do
vaną jaunių nugalėtojui. Tai į 
gražus mūsų jaunųjų paskati
nimo mostas.

— S. Navickas, iki šiol žino
mas, kaip stalo tenisininkas, 
laimėjo šachmatų turnyrą, 
London, Ont.

— Ignas Žalys, Baikovičius 
su kitais turi po 4 — 1 tš. Mont

Maldaknygė "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista: at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierio: tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be: nemažos raidės: daug 
ryškių iliustracijų.

640 puslapių: 3Z colio storumo

Kaina
Paauksuota

mėjo su 5TĄ — TĄ tš., 2
su 4TĄ tš.

— Bostono tarpklubinėse, lie
tuvių komanda gerai sužaidė 
paskutines pirmojo rato rung
tynes, užbaigusi lygiom su Bos
tono meisteriais — Cambridge 
I 2TĄ — 2TĄ kai kitos koman
dos jiems pralaimėjo. Šiose 
rungtynėse Ged. Šveikauskas 
uždirbo pustaškį, po tašką lai
mėjo A. Klinovas ir K. Merkis. 
Pastarasis įveikė G. Proll, nau
jąjį Massachusetts čempioną.

MARQUETTE Parko apylinkėje 
reikalinga šeimininke prie 3-jų i 
žmonių šeimos. Lengva namų ruo- 

i ša. Atskiras kambarys — gyventi ! 
vietoje. Geras atlyginimas. Skam- 

' binti po 6 v. v. LU 5-0399 ..

5
$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 lr įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las, notarizuojame dOKumentus.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St, CL 4-2390 
arba

4936 W. 15th St. OL 6-4980

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

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

Virš 200 namų pardavime, tad vi- 
sų išvardinti neįmanoma.

Patikrinkite ir rasite sau tinkamų.

BUDRF.CKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

Vi $36.500
2 aukštų mūr.; 2 butai po 4 

kmb., 1—5 kmb. ir krautuvė. Šalia

>3.50

Užsakymus su pinigais siuskite

“DRAUGAS”
DRAUGAS, 4545 W. 63 St

Chicago 29, Illinois

I

PROGOS-OFPOKTUNITIES

PRIE MARQUETTE PARKO
2 aukštų mūr. 6 ir 6 kamb.' gazo 

šildymas. Naujas garažas, su šoninių 
įvažiavimu. Alumin, langai. $31,900.

Naujas 5 /z kamb., 3 miegamų mūr. 
! Gazu šild. Marąuette Parke. $18,900.

2-jų aukštų med. 6 ir 6 kamb. Gazu 
šild. $160 mėn. pajamų. Evergreen

I, 
f

I
63-čia ir Whiple. 2 po 5% kamb. 

mūr. 
trolė.

71 
mūr.
priedų. $18,750.

A. Norkus Real Estate
2405 W 51 st St: WA 5-5030

2 kamb. rūsy. Potvynio kon- 
Garažas. $29,500.

& VVhipple. 2-jų aukštų puiki 
rezidencija. Daug vertingų

PARDUODAMA TAVERNA. Air-
conditioned, pilnai įrengta, geroj Parke. Tik $14,900.
apylinkėje. Parduoda už geriausią 2-jų butų mūr. 12 metų senumo. 4 
pasiūlymą. Nori skubiai parduoti ir 3 kamb. Gazu šild. ^Garažas. Alu- 
-— iki sausio pabaigos. 1401 So.
49th Court, Cicero, Illinois.

I
min. langai. Marąuette Parke. 

Tik $29.900.

DĖMESIO !

Draudimo Agentūra Patarnauja 
Visais Draudimo Reikalais

TAVERNA SU RESTORANU
Ir 3 butų namas šiaurinėje Čika- 

I goję, prie Pulaski. 2 mašinų mūr, 
| garažas. Labai geras biznis. Savi- 
i ninkas sutinka duoti antrą, pasko- 
Į lų. Nepraleiskite progos!

ANT 50 PĖDU SKLYPO
6 metų 5% kamb. mūr. bunga-

■ low. Kilnu. Įrengtąjį rūsys. $21,500.
$615.00 M£N. PAJAMŲ

6 butai po 4 kamb. 2 aukštų mūr.
■ prie 85-tO3 ir Ashland. Alum, lan
gai, Nauja elektra. $59.000.

DU NAMAI
Labai gerame stovyje Brighton 

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

J. BACEVIČIUS

BENDRAS NAMŲ TVARKYMAS
vidaus ir išorės, 
plaunamos sienos ir langai, 
plaunamos ir vaškuojamos grin
dys.
Nemokamas kanalizacijos patik

rinimas ir įkainavimas.
GUnderson 4-24S0, dieną ar naktį.

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Pnblic 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

TeL PRospect 8-2233

ŠIMKUS

j 
Į

KKKKJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

LITHUANIA (Paveiksluose) $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN
RECIPES ............................... $2.00

Redagavo J. DanžvardienS

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

Parašė Dr. A Šapoka

NEBRANGIAI TAISOME 
alyvos, gazo, anglių furnasus, 

stokerius ir visas šildymo sistemas 
Darbas garantuotas 

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

$3.5G

:
TELEVIZIJAS 

paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už 
dirbtuvės darbą — $10.00 ir dalys

Pigios paveikslinės lempos.
J. MIGLINAS

2549 W. 6»th St. <1 u. PR 6-1063

šildo- 
Kieme 
;šnuo- 
kaina

2735 West 71 st Street
Tel. WAlbrook 5-6015
—

I

Remkit dien. “Draugę9?

gara- 
New 

net

MARQL’ETTE PARKE
Gražioje .vietoje, 7 metų, 5% 

kamb. (3 mieg.) mūrinis ant 50 p. 
sklypo. 2 maš. “side drive” 

! žas. Savininkas perkeltas į
York. Parduos už $18,000 ar 
pigiau.

3 moderniški butai (2 po 5 kamb. 
i kamb. ir 4 kamb.), ir graži krau
tuvė; tinka bet kokiam bizniui. Ar- 

[;ti judraus Western ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
Iow. Arti Marąuette Parko mokyk, 
lų. Viskas modemiška. Gražiai iš- 

• dekoruota. Nebrangus.

’ . STONKUS, R. L 
2617 W. 71 st St.

HE 6-1517 arba PR 8-1595
MARQUETTE PARKE

Ant 69-os ir Talman, mūrinis, 3 
butai ir biznio patalpa. Bargenas, 
$29,500.

Palikimas. Prie 46-os ir Francisco 
2 med. namai. Vienas 6 kambariu, 
antras 4 kamb. ri biznis. $16,000.

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

VAINA R E A L T Y
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTORS

REAL ESTATE, NOTAKY PLBLIC

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

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

INCOME TAX

STA N KUS
CONSTRUCTION C0.

— JAV p-bėse, tarp 12 at
rinktųjų, pirmauja L. Evans, 
seka R. Byrne, Benko, Shervvin, 
latvis Mednis ir kt. Jų skai, 
čiuje yra meisteris Weinstein, i 
kuris netrukus vyks į tarpzo- 
nines p-bes ir A. Tumer iš N. 
Yorko. Su pastarasiais dviem, 
N. Yorko lygos rungtynėse su
sitiko Gediminas Šveikauskas 
(jis ruošiasi doktoratui Colum- 
bia universitete). Šveikauskas 
sužeidė lygiom su Weinsteinu 
ir laimėjo prieš meisterį A. Tur - 
nerį.

— Olandijos tarp, turnyrą, 
Utrechte, laimėjo belgas O’Ke- 1 
lly su 6TĄ tš. (iš 9), austras 
Robatsch 6, amerikietis Bis- 
guier ir jugoslavas Matanovič 
po 5TĄ tš. Prieš belgą O’Kelly 
Povilas Tautvaišas laimėjo 1948 
m., iškovodamas pirmą vietą 
Oldenburgo tifmyre.

— Hastingso turnyre pir
mauja pasaulio meisteris Bot- 
vinikas, antruoju atsistojo ame
rikietis Bisguier, įveikęs garsų 
jugoslavą Gligoričių.

THE STORY OF ART
and JUOZAS PAUTIENTUS, $5.00 

Parašė Ig. šlapelis

LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT .............................

Išleido Marlborough
$1.26

Užsakymus su Dinigais prašome siųsti

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street

Chicago 29, III.
ooooooooooooooooooooooooo*

f

I

— “Darbininke” tilpo, gruo
džio 15 d. Tautvaišos laimėta 
partija, š. A. lietuvių p-bėse, 
Clevelande prieš Ged. Šveikaus
ką, gruodžio 22 d. — Škėmos 
prieš Dr. A. Nasvytį ir gruo
džio 29 d. R. Barstaičio laimė
ta partija Rygoje prieš buv. 
pasaulio meisterį M. Talį.

Portugalas sukilėlis — Atleistas 
iš karinės tarnybos kapitonas Joao 
Maria Paulo Varela Gotnes, nepa
vykusios revoliucijos Portugalijo
je vadas, yra areštuotas ir sun
kiai sužeistas. (UPI)

— Vilnius įveikė Kauną 68:- 
35, šimto lentų varžybose. Iki 
tol abu miestai turėjo po 4 lai
mėtus susitikimus.

K. Merkis

Į

M O V I N G
F. KASPARAS

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

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE
F. Petrauskas & Co.

BUILDERS
2523 West 69th Street

Tel. PRospect 8-3792

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

yOfiso ir namų telefonas: > 
PRospect' 8-2013

7403 SO. WESTERN AVĖ. | 
Chicago 36, Illinois

A. ABALL R00FIN6
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Lšsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated). Dažymas iš lauko 
“Tuckpointing'’. Pilnai apsidraudė. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

*

Pirkite JAV Apsaugos

Bonus i

Parduodami 2 biznio lotai 
8249-51 Stony Island. Pigiai.

LA 3-9670

y/fa uu/JcMnet y

Kiekviena sąskaita • aL Zn
ligi $10.000.- • X/
apdrausta • P"
Federalinėje • W
Valdžios įstaigoje: • ant visų taupymo
Federal Savings • sąskaitų
and Loan Insurance 
Corporation

rr

ant Bonus 
sąskaitų

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

August Saldūkas Prezidentas
✓

ST. RITA’S PARISH
6357 South California Avenue

5 rootns, 3rd floor, $120. Newly 
decorated — good transp. Near 
schools, churches, shopping- Call

HI 5-1869 or HE 4-8903

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
i ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces) visų dydžių oro vėsintu- 

: vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

JUOZAS ŽEMAITIS
IR V1C. SKABĖ ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru lr vande
nin šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 3 metų Išsi
mokė j imas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI.

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois

Tel. 277-1442 Res. OL. 6-04U.

t

DĖMESIO ! i

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10-11 vai. ryto, šeštadie
niais nuo 8.30 iki 9:30 v., sekma
dieniais nuo S:30 v. r. ligi 9:30 v. r. 
Vakaruškos pirmad. 7 vai. vak.

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

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

Chicago 29, III.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 09 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949
•350 8. ALBANY AVĖ. CHICAGO

VACYS 
CONSTRUCTION C0

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

(24 VAL. TARNYBA) 
žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atetovaa V. DOBA, HE 4-5880

i

i

I

,, V I K D O “
HEATING SERVICE

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

4444 S. VESTE RN AVĖ.. Chi
cago. III.. VI 7-3447 — D. Žu
kauskas.

• STATYBA • PLANAI |

♦
i

L. STAŠAITIS^
Statybos Kontraktorins 
6043 SO. SAUYER AVENUE 

CHICAGO 29, ILL. A
Namų Tel. PR 8-8378 ’

• PASKOLOS
Gyvenami namai. Biznio, in-? 

dustrijos bei ofisų pastatai.' 
Taip pat įvairūs pastatų re-f 

y montai.
I

n

Apsimoka skelbtis 'DRAUGE”,
nes jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis. Gi skelbimu kainos
visiems prieinamos.

Perskaitę "Draugą 
te jį kitiems pasiskaityti.

J

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS.

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ ’ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CI. 7-2094 Chicago. III.

V. SINKUS Constr. Co. I
2618 W. 7lst Street, Tel. PR 8-4268 ir TE 9-5531 *

Split by PDF Splitter



4 AUKŠT. LITUANISTIKOS MOKYKLOS

VAKARAS
Chicagos Aukšt. Lituanisti

kos mokykla ne tik šauniai dir
ba, bet ir jaukiai mus palinks
mina savo parengimuose. Vie
nas iš tokių jų parengimų buvo 
šeštadienį. Lietuvių auditorijo
je, Mokyklos Tėvų komiteto su- 

/f ruoštas vakaras. (Tėvų komite
tą sudaro pirm. J. Toliušis, vi- 
cep. J. Šlajus ir Underys, ižd. 
K. Barzdukas, sekr. E. Micke
vičienė, nariai; Pakalniškienė, 
F. Valinskas, J. Gylys ir Č. Vit
kauskas).

Parengimą pradėjo savo kal
ba pirm. Toliušis. Pasidžiaugė 
lietuvių kultūrine pažanga, pri
minė, kad šie metai yra Mairo
nio metai.

renkant tik pavienes iškilesnes 
menines pajėgas, bet kuo gau
sesnį moksleivių skaičių išve
dant į sceną. Moksleiviai šiuo 
padengimu egzaminą išlaikė, tik 
publiką nelabai: salės užpakaly 
ties'bariuku ir kitur ūžė kaip 
bičių avilys.

| «. vistiek buvo taip miela pa
gyventi savos, gerai vedamos 
mokyklos atmosferoje. Daug 
nūs’o ja tie lietuviškų šeimų vai
kai, kurie šios vertingos mo
kyklos nelanko. J. žvilb.

i

I
ŽEMĖS REFORMA CHTLĖJE

I

Programa ir prasidėjo didžio
jo dainiaus Maironio kūriniu 
“Čičinskas”.

Kremliaus “taiki” koegzistencija

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. sausio mėn. 9 d 7

Mielam ir brangiam mūsų sporto klubo nariui
A. -f- A

ARŪNUI S GIRDŽIŪNUI mirus, 
brangiajai jo mamytei EMILIJAI GIRDŽIŪNIENEI di
džiojo skausmo valandoje reiškiame giliausią užuo
jautą ir kartu liūdime.

LITUANICA
Akademinis Sporto Klubas

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

maža auka, kadangi ta nuosa
vybė padėjo išsilaikyti eilei Chi 
lės katalikų švietimo ir labda
res ištaigų.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

pirm. kan. dr. son St., Hollywood, Fla. Tel. 
WA 2-6669. Kalėdinį aukotojų 
sąrašą užbaigsime ir perduosi
me snaudai sausio pabaigoje ir 
aukas perduosime Balfo cent
rui.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
skyriaus narius dalyvauti sti- 
sirink;me. o be to į šalpos dar- 

! bą pakvieskite savo draugus.
Balfo 141 skyr. valdybą su

daro: V. Skupeika — pirm., J. 
Swolkinas — vicepirm., St. Liu
levičius — sek., J. Goodwill — j 
ižd., V. Petraitienė ir J. Jasaus- 
kas — nariai. Sk. Valdyba

MŪS KOLONIJOSE 
Hollywood, Fla.

Balfo susirinkimas
Balfo 141 sk. metinis susi

rinkimas įvyksta sausio 13 d. 
7:30 vai. vak., Little Flower 

. Auditorium, 1843 Pierce St., 
Hollywood, Fla.

Susirinkime bus Balfo centro 
pranešimai, skyriaus valdybos 
metinis pranešimas, valdybos 
rinkimai ir kt.

Susirinkime dalyvaus ir pla
tesnį pranešimą šalpos reikalais

I proga ne visus 
bei savo artimą

— Amerikos Katalikų Uni
versitetas Washingtone prami
nė naujai pastatytą inžinierių 
ir architektų mokyklą gerada-

Bažnyčiaz imasi iniciatyvos 
pravesti žtmės reformą turimo
se savo nuosavybėse Chilėje. 

Tai buvo grožinio Turima žemė skirstoma ir par-
skaitymo etiudas; baladė dra- darinėjama bežemiams. Tai ne- 
mutizuota mok. D. Veličkos. Jos 
inscenizavimą paruošė Ped. Li- 
tuan. inst. studentė A. Velič- 

y kaitė. Šauniai atliko aukštes- 
n ųjų klasių moksleiviai: R. Sa- 
kadalskis, V. Šaulys, M. Noru- 
šytė, K. Grabauskaitė, U. Juod
valkis, V. Nakas, M. Šimkutė, 
M. Drunga, M. Pakalniškytė.

Klausytojai galėjo pasigerėti
ryškia, taisyklingai lietuviška r*° ^r- Tomo V. Pangbom var- 
misų jaunųjų tarena. pastatas atsiėjo 1,630,000

7t ?n žavus pasirodė mokyk- dol.
los choras. Visi pasipuošę tau-|- 
tinia;s drabužiais. Rūpestingai ĮįĮ 
paruoštas mok. J. Strolios ir 
mok. V. Cibavičiaus. Su akor
deono pritarimu choras padai
navo liaudies dainas: Lakštinga 
lėlė, Lietuvio sodelis, Treji gai
deliai 
pozit. 
ristas 
uim

padarys Balfo 
J. B. Končius.

Šv. Kalėdų 
savo draugus,
mylinčius tautiečius aplankėme 
šelpiamųjų vardu, todėl daug 
ge^-os valios tautiečių pasigen
dame kalėdiniame sąraše. Esa
me dėkingi tiems, kurie savo 
dovanėlę jau įteikėte, bet dar 
nėra pervėlu tiems, kurie dar 
neturėjote progos. Negalintieji 
sustinkime dalyvauti, Balfui 
auka#: ir nario mokesčius galite 
įteikti arba pasiųsti skyriaus iž
dininkei J. Goodwill, 1828 Wil-

giedojo. Toliau buvo kom 
Strolios — Ko sužvengei, 
žirge ir Kur dangus ug- 
liensnoja, Tallat-Kelpšos

Kur lygūs laukai, Jakubėno 
— Nurimk, sesut.

Jaunųjų dainos publiką ža
vėjo ir buvo sukeltos stiprios 
ovacijos. Choras tikrai mielas 
ir darnus; jis mišrus, bet aiš- 
ki persvara mergaičių.

Tikras pasismaginimas publi
kai buvo paskutinioji progra
mos dalis — tautiniai šokiai, 
paruošti mok. R. Gustaitienės 
ir mok. N. Pupienės. Jaunatviš
kai miklūs moksleiviai pašoko 
šustą, sukčių, kepurinę, blez
dingėlę, kubilą, malūną, polką 
su ragučiais.

Pasigėrėtinas dalykas, kad 
piograma buvo paruošta ne pa-

A-+ A.
ADAM PETERSON

(GALINSKI)
Gyveno 1147 W. Garfield Blvd.

Mirė sausio 7 d„ 1962, 1:30 vai. p. p., sulaukęs 63 m. 
amžiaus. Gimė Helena, Montana.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Hattie (Gutowski), 
duktė Ruth, žentas Gordon McDcnald, sūnus Alexander, marti 
Eunice, 6 anūkai, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 South 
Westem Avė.

Laidotuvės įvyks ketv-, sausio 11 d., iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnus, marti, žentas ir anūkai
Laidotuvių direkt. Mažeika ir Evans, tel. RE 7-8600

l

g

I

1961 m. rugsėjo 6 d. DRAUGO j 
dienrašty tilpo Vlado Ramojaus 
str. “Mes tuoj karsim liaudies 
priešus” (Tikri nuotykiai iš ne- 
perseniausių Berlyno blokados die- 

_nų). Minėtame straipsnyje auto
rius aprašo buv. Dedelsdorfo lie- . 
tuvių stovyklos gyvenimą ir ini- , 
cialais — G. ir G. — išreiškė ma
no ir mano bičiulio p. Giedrimo 
pavardes ir tuo mus skaudžiai įžei
dė.

Str. “Mes tuoj karsim liaudies 
priešus” yra p- Ramojaus prama
nytas nuo pat pradžios iki galo, [ 

„o ne tikri nuotykiai. Jokių atsi- 4 skaitymo teismų stovykloje nebu
vo ir niekas jų neorganizavo. Ma
nau, kad buvę stovyklos gyvento
jai pirmą kartą apie tokius teis
mus išgirdo iš p. Ramojaus. De
delsdorfo stovykla buvo apie 25 
km atstume nuo rusų zonos sie
nos ir jokių ryšių, nei prekybinių, 
nei “kultūrinių” su ta zona nebu
vo. Taip pat nebuvo ir pabėgimų 
iš stovyklos. Keletas šeimų išvyko 
oficialiai nuolatiniam apsigyveni
mui į kitas stovyklas savo pasi
samdytais sunkvežimiais, o ne 
pėsti per miškus ir dar nakties ! 
metu. Stovyklos komendantu buvo 1 
britų majoras J. E. Piggott, o ne 
Mr. Barton, kaip rašo p. Ramo
jus. Dedelsdorfo stovykla tvarkėsi 
vadovaujama lietuvių tautinio ko- ’ 
miteto ir vadovo, kuriuo buvo Jo- ! 
nas Čaplinskas.

Bendrai, jokios .panikos ir cha- 
F oso stovykloje nebuvo, o p. Ramo

jus yra neteisus. — Jonas Gečas

PONIĄ EMILIJĄ GIRDŽIŪNIENĘ, 
jos mylimam sūnui a. + a. ARŪNUI staigiai 
ir netikėtai mirus, giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Janukaičiu šeima ir 
Matuzy šeima

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Gilaus liūdesio metu,
A. -Į- A,

PRANUI BIČIŪNUI mirus,
jo žmonai ir visai šeimai nuoširdžiu užuojau
tą reiškiu.

St. Kuncevičius (
I

Netekę malonaus ir pavyzdingo brolio

A. -f- A.
ARŪNO GIRDŽIŪNO, 

jo motinai Emilijai Girdžiūnienei reiškiame 
užuojautą ir kartu liūdime.

Lituanica Skautų Tuntas ir 
Dr. V. Kudirkos Skautų Vyčių Būrelis

gilią

A. -Į" A.
PETRUI ABRAIČIUI

Lietuvoje mirus, gilaus liūdesio prislėgtą jo dukrą 
Stasę Abraitytę-Kriaučeliūnienę ir jos šeimą nuo
širdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

V. V. Lavinskai ir
P. Martinkaitienėf

A
FRANCES LIMKE

Gyveno ' 5420 So. Morgan St. 
Tel. OA 4-2138.

Mirė sausio 8 d., 1962, 
vai. ryto.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
verėnų apyl., Leperskių 
rapijos. Vikių kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Pranciškus, sūnus Pran
ciškus. teta Lucy Lukowich. 
švogeris Gust Lemke. jo žmo
na Elizabeth, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 S. Li
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketv., sau
sio 11 d., iš koplyčios 8.30 v. 
ryto bus atlydėta j šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nu-oširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras ir sūnus.
Laidot. direkt. Antanas M. 

Phillips. Tel. YArds 7-3401.

A

6:30

Ne- 
pa-

A
Po ’ sunkios operacijos 

sausio 6 d. ,11:45 vai. vakare, 
sulaukęs 17 metų amžiaus,

Arūnas S. Girdžiūnas

mirė

Gyveno 4115 So. Maplewood 
Avenue. Chicago,

Pasiiko dideliame 
motina Emilija (po 
siūnaite), du dėdes 
džiūnas su šeima, 
Stasiūnas, teta Elzbieta Stasiu— 
naitė-Grigel, ir kiti 
draugai bei pažįstami 
koje, Lietuvoje, Kanadoje 
Anglijoje.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje 43*8 S. Cali
fornia Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiad., sausio 10 d. Iš koply
čios 8.45 vai. ryto bus atlydė
tas į švč. Panelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parap. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Motina. dčdes, te
ta ir visi kiti gimines.

Laid. direkt. Petras Bieliū
nas, Telef. LAfayette 3-2345.

Illinois.
nuliūdime 
tėvais Sta- 
Jonas Gir- 
ir Stasys

giminės. 
Ameri- 

ir

A. -f- A.
EDWARD STRUMIL

Gyveno 6840 South Rockvvell Street
Mirė 1962 m. Sausio 6 d., 11:30 vai. ryte, sulaukęs 50 m. amž. 

Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko nuliūdę: žmona Sophie (mergautinės pavardė Smagur), sū

nus James, marti Ruth, 2 seserys: Stephanie Jusko, švogeris Jonas 
ir šeima, ir Harriet Strumil, dėdė Tadeušas Petrošius ir jo žmona 
Stella, dėdienę Stephanie Petrošius, uošvienė Agnės Smaguris, 4 
švogeriai: Walter Smagur ir žmona Nancy, Juozapas Smagur ir 
žmona Lorraine ir šeima, Charles Smagur ir žmona Adelė ir šeima, 
ir Daniel Smagur ir žmona Lucille ir šeima, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mazeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Westem Avė.
Trečiadienį, sausio 10 d., 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į Svenč. Panelės Marijos Gimimo parap. bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Edward Strumil giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Žmona, sūnūs, marti, seserys, dėdė, uošvienė ir 
kiti giminės.

Dėl informacijų Tel. YA 7-3401.

A. f A.
EVA RUDES

Gyveno 6740 South Maplevvood Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė sausio 6 d., 1962 m. 7 vai. vak., sulaukęs 66 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 49 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Tony, trys dukterys. Ann 

Franklyn, Sally Gironda ir žentas Tony, Tena Krause ir žentas 
Donald, sūnus Leonard, septyni anūkai ir vienas proanūkas, ir 
kiti Riminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų Draugijai, Amerikos 
Lietuvių Rymo Katalikių Moterų Sąjungai. šv. Pranciškaus Sese
rų Rėmėjų Draugijai, švč. Panelės Marijos Rožančiaus ir Alto
riaus Puošimo Draugijoms.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Funeral Home koply
čioje, 2533 West 71st Street. laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 
10 dieną. Iš koplyčios 10:30 vai. ryto bus atlydėta į švč. Pane
lės Marijos Gimimo pa r. bažnyčioj, kurioj įvyks ged. pamaldos už 
velionės sieloj. Po pamaldų bus nulydėta J šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Vyras. dukterys, žentui. sūnus, anūkai, pro- 
anūkai ir visi kiti giminės.

Laid. direktoriai Petkus tr Sūnus. Telef. GRovehill 6-2345.

J. F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
4MBULANCE PATARNAVIMAS DIENA LR NAKTĮ

revAS ir sūnus
MARUUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7 f st St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
-410 S» 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

4

i

i

lf

i
i

X
•84» SO. WESTXBN A VE.
s*'-y—'■z'' -'•'“‘V v v

TRYS MODERNIUOS
AIR-CONDITIONKD KOPLYČIOS

MASINOM! VISTA
REpubU* 7-86M V*MM

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1189

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrguria 7-6672
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IŠARTI IR TOLI

nuo
am-

Vienuoliktoji Draugo literatūrinė šventė /

MŪSŲ JAUNIAUSIEMS
Redaguoja Lietuvių Mokytojų s-gos Chicagos sk. redaktorių kolektyvas: Red. J. Plačas, 7045 South 

Claremont Avė., Chicago 36, III., pav. M. Steikūnienė, 6737 So. Campbell Avė., Chicago 29, III.

X Juozo Kralikausko “Titna
go Ugnis”, Draugo premijuo
tas romanas, atkarpoje bus 
pradėtas spausdinti nuo sausio 
18 d. Iki to laiko, skaitytojams 
prašant, baigsime dabartinę at
karpą “Dievo apkasuose”.

X Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 44 metų sukaktis 
bus minima vasario 18 d. 2 v. 
Marijos Aukšt. mok. auditori
joje, kampas 67 gatvės ir So. 
California.

Nors porą dienų snigo ir bu- , 
vo beveik neišbrendami keliai, 
tačiau į Draugo romano kon
kurso premijos įteikimo šventę 
susirinko artipilnė Marijos 
Aukšt. mok. salė literatūros bi
čiulių. Iškilmingąją dalį pra
dėjo kun. Vyt. Bagdanavičius, 
MIC, tėvų marijonų namo vir- 
šininkąs, pasidžiaugdamas, kad 
ši šventė yra jau vienuolikta, 
kad lietuvių literatūra ne mirš- 

Įta, bet auga, ir rašytojas nėra 
vienišas. Vakarui pravesti pa
kvietė vieną Draugo red. poe
tą K. Bradūną.

Į

IŠ MANO MOČIUTĖS PASA-
KOJLMŲ

Ežiukas

Nuotrauka A. KezioMergaitė, kačiukas ir gėlė

ARGENTINOJE
— Adolfas Balčius mirė 

vėžio ligos, sulaukęs 21 m. 
žiaus.

— Juozas Sadauskas, gimęs 
1920 m., Telšių apskr., mirė 
nuo širdies smūgio. Velionis 
buvo Temperley Liet. Ben-nės 
apylinkės pirmininkas. Argenti 
non atvyko po paskutinio karo. 
Atvykęs tuojau pat įsijungė į 
lietuvišką veiklą. Buvo šeštadie ' 
ninės mokyklos Tėvų komiteto ‘ 
pirmininkas, o paskutiniu laiku 
Temperley apylinkės pirminin
ku. Velionis buvo labai malo
naus būdo, sveiko humoro ir 
darbštus lietuvis. Užaugino dvi 
dukteris: Dalią — 18 metų, Lo 
retą — 16 m. ir sūnų Antaną 
— 13 metų, kurie su motina 
Juze (Leščinskaite) liko gilia
me liūdesy.

— Aloyzas Korovackis, gimęs 
1944 m., nuskendo Lujan upėj. 
Buvo su pasižymėjimu baigęs 
aukšt. mokyklą ‘ir ruošėsi stu
dijuoti inžineriją. Liko jo tė/veliai 
Adelė Bernotaitė ir Pranas Ko- 
rovackai, jo dėdės J- ir M. Za- 
vickai, J. ir I. Gaidimauskai, 
pusbroliai inž. J. Gaidimaus- 
kas, C. Gaidimauskas, N. Zavic 
kaitė bei kiti artimieji ir gi
minės.

I 
i

X Dr. Walter Kirstuk, kurio 
kabinetas yra 3925 W. 59 str., 
Šv. Kryžiaus parapijos narys, 
ir Kalėdų švenčių proga para
pijai paaukojo 500 dol. Parapi
jos klebonas kun. A. M. Linkus 
labai dėkoja aukotojui.

X šv. P. M. Gimimo para
pijos mokyklos Motinų klubo 
susirinkimas įvyks sausio 15 d. 
8 v. v. mokyklos salėje. Bus 
paskaita apie jaunųjų nusikal
timus ir tėvų atsakomybę. Po 
susirinkimo užkandžiai, kuriais 
pasirūpins 6-to sk. motinos.^ 
Tuo reikalu rūpinas Nijolė Ka- 
veckienė
Klubo pirm, 
kviečia visus 
susirinkimas 
bus.

I I I

Į

Kai mano mamytė buvo ma- 
atsinešė iš miško ežiuką.

ir Valerija Pleirienė. 
Vincenta Rimkus 
atsilankyti, nes 

įdomus ir svar-

Mes grąžiname skolą
Pakviesta jury komisijos 

sekr. Aldona Šimaitienė per
skaitė premijos skyrimo aktą, 

,o kom. pirmininkas B. Babrau- 
įskas apibūdino laureato rašyt. 
J. Kralikausko romaną, pažy
mėdamas, kad jis konkurse tu
rėjo stiprių konkurentų, tai 
juo labiau nupelno garbę lau- 
Ireatui. B. Babrauskas užakcen- 
I

galima išlaikyti lietuvišką tau
tinę kultūrą”.

Mecenatas, gausiems ploji
mams palydint, įteikė tūkstan
tinę laureatui.

Laureatas savo kalboje (ji
bus išspausdinta atskirai) ly-iža, 
riškai aptarė savo premijuotą i Jis buvo mažutis ir padengtas 
kūrinį. Laureatas pastebėjo, j aštriais spygliais, 
kad titnagas yra akmuo — 
piliakalnis, o ugnis motinos žo
dis. Jis daug turėjo mokytojų, 
tačiau didžiausias mokytojas, 
kuris jį mokė ir kėlė yra mo
tina.

Trumpą oficialią dalį K. Bra- 
dūnas baigė, paskaitydamas 
sveikinimus laureatui. Telegra
momis sveikino LRD-ja, P. L. 
Bendruomenė ir Aukurų sta
bams autorius J. Gliaudą. Taip
pat, publikai entuziastingai plo j numesdavo skanų kąsnelį Meš-

Viename kambario kampe 
ežiukui padarė guolį. Dieną 
ežiukas miegojo, o naktį bė
giojo po visus kambarius. Ežiu
kas buvo labai greitas ir ėdrus. 
Jis ėdė viską: sviestą, sūrį, 
kumpį, medų. Labiausiai mėgo 
šokoladą. Jį ėsdamas pliauškė
jo liežuvėliu. Pradžioje 
gerai sugyveno su 
Meškiu. Po kiek laiko 
pasidarė nedraugiškas.

i

ežiukas 
šuniuku 
ežiukas 
Jei kas

jant, pranešė, kad naujas me-, kiui, ežiukas tuoj sugriebdavo, Jie kalbėjo: __
cenatas yra Toronto gyvento
jas Jonas Tumosa.

Dainos ir eilės
kartą jau Draugo skaity- 
žavėjusi sol. Prudencija

Ne 
tavo, kad, be talento, reikia ir tojus 
darbo. Ypač reikia rimto dar- Bičkienė padainavo keletą dai- 
bo romanui, nes tai labai pla- nų ir arijų. Solistė, akompanuo-

— Rosario įvyko koncertas \ 
šv. Tėvo garbei. Vargonų muzi
kos dalį išpi'dė kun. V. Šiman
skis, MIC, o choras “Aąuiles' 
Perdolini” pagiedojo įvairias 

Sąjungos 21 kp„ ' giesmes per Šv. mišias ir palai- 
| minimą. Choro vadovas kun. 
Aguiar, salezietis, taip pat pa
grojo “Fuga” de Bach ir “Lar
go” de Handel prieš mišias. Vi
sus sužavėjo vargonų muzika 

meniškas pasirody-
Parapijos klebonas, kun.

J. A. Margis, pasakė pamoks
lą šventei.

Tarp garbingų pakviestų sve 
čių buvo Rosario miesto atsto
vai, pulkininkas Picasso ir keli 
amerikiečiai.

i

X Motery
Town of Lake, sausio 1 d. Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje 
turėjo kalėdinį pobūvį.

Susirinko gražus būrys sąjun 
giežių. Visos atsinešė gardžiau
sių namie paruoštų kepsnių. Bu ir choro 
vo pasidalinta dovanomis. Kuo- mas. 
pos pirm. J. Kuzmickienė pra
vedė vakarą ir sveikino visas 
sąjungietes su naujais metais. 
Sąjungietes sveikino ir dvasios 
vadas kun. Edvardas Abromai-

. P.
N.
kt.
C.
P..

Yot 
kienė, P. Gudinskienė. Dovanas 
tvarkė Bartkaitė. Visos sąjun- 
gietės linksmai praleido popie
tę.

■tis, rašt. S. Bartkaitė, ižd. 
Gudinskienė, B. Cicėnienė, 
Zakarienė, V. Bucnienė ir 
Šeimininkavo Kuzmickienė, 
Kneizienė, S. Mickūnienė, 
Turskienė, P. Birbilaitė, K.

X Red. Vyt. Zalatorius su 
žmona išskrido į Meksiką, kur 

šį

— Kun. J. Margis grįžo prie 
savo pareigų Šv. Kazimiero pa
rapijoje. Buvo padaryta ope
racija dėl gyslų išsiplėtimo.

— Kun. Kaz. Černiauskas ir 
kun. J. Vilutis keletai dienų bu 
vo išvykę į Bs. Aires, kur ap
lankė visą eilę lietuvių šeimų ir 

dova-išdalino iš JAV atvežtas 
nas.

i

praleis visą savaitę. Grįš 
savaitgalį. J. A. VALSTYBĖSE

I

I

“Draugo” romano premijos įteikimo iškilmių dalyviai sausio 7 d. 
Marijos Aukštesniosios mokyklos salėje. Pirmoje eilėje: Marijonų 
Provinciolas kun. J. Jančius (kairėje), mecenate I. Kriaučeliū- 
nienė, Juzė ir dr. Petras Daužvardžiai, vysk. V. Brizgys, inž. An
tanas ir Marija Rudžiai. (V. Noreikos nuotr.)

tus žanrus, kurį galima perkrau jant komp. Vladui Jakubėnui, 
ti. Pažymėdamas, kad premijuo 
tas romanas yra vertingas, taip 
pat priminė, kad laimėjimai įpa 
reigoja.

Mecenatas dr. L. Kraučeliū- 
nas savo įdomiam žodyje pa
stebėjo:

Pastatęs adatas neleisdavo Meš
kiui artyn prieiti. Kai Meškiui 
padėdavo į bliudelį i 
ežiukas pirmas puldavo, 
kis susiraukęs nueidavo.

Meškis pradėjo bijoti ežiuko. 
Daug kartų jis cypdavo, lodavo 
ir stengdavosi pastumti pasta- 
čiusį spyglius ežiuką.

Visi namuose labiau mylėjo 
Meškutį, todėl ežiuką nunešė į 
mišką ir paleido.

Danutė Bruškytė

“Šiais 
metais tėveliai sakė, kad puo
šime Kalėdoms pušytę! Ieško-

maisto, | kįme gražios”. — Jie pamatė
. Meš-

JAUNŲJŲ LAIKRAŠTĖLIS
Pereitais metais Chicagos 

I Marąuette Parko lituanistinės 
mokyklos trečias skyrius, pa- 

Į ragintas savo mokytojo kan. V. 
Zakarausko, sudarė redakcinę 
komisiją, iš B. Lieponytės, G. 
Visockytės ir V. Beieškos, bu
vo išleidę leidinėlį “Mažąją Pu
šytę”. šiemet tie patys vaikai, 
jau būdami ketvirtame skyriu- 

■ je, bendradarbiauja Draugo 
“Mūsų jaunausiems” skyriuje.

MAŽOJI PUŠYTĖ

mažą pušytę, ją nukirto ir par
sivežė namo. Kūčių vakarą vai
kai išpuošė įvairiais papuoša
lais pušytę ir pastatė gražia
me kambaryje, kuriame vienoje 
sienoje buvo didelis veidrodis. 
Pušytė pamatė save veidrodyje 
ir sušuko iš džiaugsmo: “Aš 
graži! Aš graži!” Jos šakos 
dabar žibėjo auksu ir sidabru. 
Viršūnėje švietė didelė žvaigž
dė.

Pušytė prisiminė angelo žo
džius ir labai džiaugėsi. Prie 
jos vaikų būrys traukė: “Ty
liąją naktį”. Vytautas Beleškai

MES SNAIGUTĖS

Mes snaigutės, mes baltutės 
Skrendame su vėjeliu.
Ant žemelės mes nutūpiam, 
Kaip baltieji angelai.

Rasa Totoraitytė, 7

J. i
I

metų. Vaikai, nepamirškite 
jums skirto skyrelio per visus 
šiuos metus ir siųskite jam sa
vo kūrinių, kad jūsų skyrelis 
“Drauge’’ per metus išaugtų į 
visą skyrių. Neužilgo patikrin
sime jūsų atsiųstus balsus sky
relio vardui išrinkti ir jūsų 
kampelis su naujais metais 
gaus ir naują vardą. — Vaikai, 
jau laikas pradėti ruošti kūri
nius artėjančiai Lietuvos ne
priklausomybės — Vasario 16J 
tai dienai paminėti ir švento 
Kazimiero šventei atžymėti.

ATSAKYMAI

X Antanina Juškienė, stam
bi gerų darbų rėmėja, bus šei
mininkė Tėvų Marijonų Rėmė
jų vakarienės metu, kuri įvyks 
vasario 18 d. Šv. Jurgio para
pijos svetainėje. Bus vakarienė 
ir graži programa. Atsilankyti 
kviečia valdyba ir rėmėjos.

X Mikalina Janusauškienė, 
5758 West 65 st., yra plačiai 
žinoma stambi gerų darbų re
ikėją.. Jos sūnus Petras ir mar
ti Anna Janušauskas buvo at
važiavę iš Califomijos šventes 
praleisti į Chicagą. Sausio 7 d. 
M. Janušauskienė, sūnus ir 
marti išvyko į Californiją ato
stogoms. Jaunieji P. ir A. Ja
nušauskai Califomijoje gyvena 
kelinti metai.

— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, 
O.P., jo broliai Leonas ir An
tanas gavo iš Lietuvos skau
džią žinią, kad jų tėvas Anta
nas mirė gruodžio 14 d. Vilniu
je; palaidotas Juodaičiuose, kur 
seniai ilsisi velionies motina, 
duktė. Už a. a. Antano Žiūrai
čio vėlę Chicagoje pamaldos 
bus sausio 13 d., 9 v. Švč. P. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje. Bus trejos mišios, ku
rių vienas laikys velionies sū
nus tėv. dr. Tomas, O.P., at
skridęs iš Oxford, Michigan. 
Skaudžios valandos dalininkai 
■čia ir Lietuvoje bus kiekvienam 
nuoširdžiausiai dėkingi už da
lyvavimą minėtose pamaldose, 
maldas, už dėmesį šiai žinutei 
pagal savo sąlygas ir galimy
bes. Tikėjimas, viltis ir meilė

“Praeitų metų mecenatai net 
Lietuvos nematę, apie ją tik 
girdėję ir tėvynės meilės įkvėp
ti jų tėvų. Argi ne gėda būtų 
mums, kurie ten esame gimę, 
augę, baigę aukštuosius moks
lus ir ne vienas naudojęsis sti
pendijomis ar valstybės lėšomis 
gilinę studijas užsienyje, už
miršti, kad mes esame tiek 
daug skolingi savo tautai. Kiek 
vienas kapitalas, įdėtas į ban
ką nors ir iš mažo procento, 
neša šiek tiek palūkanų. Tad 
didesne ar mažesne auka su
šelpdami ar tai lietuvišką mo
kyklą ar kultūrinį fondą, arba 
prisidėdami prie lietuviškos kny 
gos išleidimo, mes nieko neau- 
kojame. Mes grąžiname tik da
lelę to, ką esame skolingi sa- 
vąjai tautai.

Tad šiandien, sveikindamas1 
šių metų laureatą, taip pat 
sveikinu “Draugą” už šią gra
žią tradiciją ir linkiu tęsti to
liau šį kultūrinį darbą. Aš esu 
tikras, kad atsiras pakankamai

Kartą augo miške maža pu
šytė. Kitos pušys buvo didelės 
ir atrodė jai labai gražios, tik 
mažoji pušytė manė, kad ji yra 
labai negraži, nes jos šakos 
buvo tankios ir išsiskėtusios, 
ne tokios, kaip didžiųjų pušų. 
Ją kitos pušys išjuokdavo ir ji 
todėl verkdavo. Atėjo naktis. 
Visos pušys sumigo, tik mažo
ji pušytė galvojo apie save. 
Staiga nušvito, pasirodė jai 
angelas ir tarė: “Pušyte, nusi
ramink, ateis diena, kada būsi 
tu gražesnė už kitas pušis”.

Štai vieną dieną į apsnigtą 
mišką atvažiavo vaikai su ro-

Danutei Draskytei — raši
niai “Ežiukas” ir “Gyvatė” ge- 

!ri ir laukia eilės.
Jonui Lieponiui — “Riešutė

lį” spausdinsim.
Rasai Totoraitis — “Snaigu

tės” tinkamas žiemai. Skaityk, 
sek vaikų skyrelį ir vieną dieną 
savo eilėraštuką skaitysi.

Liusei Vasytei — piešinėliai 
įdomūs, kelis pamatysi atspaus
dintus.

m.

I

Piešė Liusė Vasytė, 8 m.

PARAMA “DRAUGUI” 
“Draugo” spaudos reikalams

' atsiuntė šie asmenys:
Eugenia Baranauskas ..
Vincas Staniulevičius ..
J. Radas ...........................
Edwino Oko.....................
Jadvyga Bajalis .............
Elena Ringailaitė ...........
Bronius Baras ............... .
Ačiū spaudos rėmėjams.

$2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00

atliko: Linelfiis roviau — liet, 
liaudies daina iš op. “Le Sau- 
teriot” S. Lazzari, Eik, Jonuli, 
namo — liet, liaudies daina H. 
Perkins, Amžinas keleivi
Gruodžio, Vilnius — arija iš 
op. “Dalia” B. Dvariono, Mano 
svajonės — arija iš op. “Ma- 
non” J. Massenet, Raudokit, 

įmano akys — arija iš op. “Le 
: Cid” — J. Massenet.

Solistė buvo sutikta labai šil- 
, tai ir turėjo pora dalykų pa
dainuoti virš programos..

Akt. Zita Kevalaitytė Visoc- 
j kienė ekspresyviai ir giliu įsi
jautimu perdavė dramatišką 
Eglės žalčių karalienės pasaką, 
kuri daugeliui, nors ir buvo gir. šokėjai: Mindaugas Balčiaus 
dėta, suspindėjo netikėtu nau- kas, Gediminas Bielskus, Pijus 
jumu. Salė buvo pagauta ir su- Bielskus, Saulius Braždys, An- 
žavėta, ką liudijo ilgai trukę . Gelažius, v. Koncė, Min-
plojimai. , daugas Labanauskas, Tomas

i Leonas, Gintaras Naučius, Ri- 
;mas Plėnys, Vidmantas Rap- 

ziurovą -yg, Gintaras Rėklaitis, Rimas 
Stropus, Romas Tarvydis, Sta
sys Trasevičius, Rimas Vai
čaitis.
Muzikos reikalams ansamblio 

vadovas yra J. Bertulis, akor
deonistas F. Strolia. Pranešėja 
Žibutė Balsytė supažindino sve
čius su jaunaisiais šokėjais pa
prastai ir nuoširdžiai.

lia 
tė, 
na

Reklytė, Jurgita Stanaity- 
Audronė Vaičaitytė, Kristi- 
Žukaitė.

i REDAKCIJOS KAMPELIS
Visiems mūsų skaitytojams: 

Vaikų skyrelis linki sveikų ir 
kūrybingų ką tik prasidėjusių

Al-

sa- 
va-

“Draugo” Administracija

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Už “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šie asmenys:

G. Staučius .......................
J. Radas ...........................
T. Maruškevičius .............
J. Raudys .......................
Juozas Palevičius .............
Petras Vingelis .................
J. Petuska .........................
Antanas Zaparackas .... 
Vladas Stoškus .................
V. Andriušis .....................
Jonas Levickas .................
Anna Krenčius.................
Julia Jukonienė ...............
Jonas Milišauskas.............
A. Wisockis.......................
Pov. Lingis .......................
L. Jakubauskienė .............
Anna Levvis .......................
Juzefą Biliūnas .................
M. Luckus .........................
D Jurkus .........................
V. Čepukaitis.....................
Clemens Bubnis ...............
P. Pišnys .........................
Leonas Savickas .............
H. V. Juchnevičius...........
Peter Baltakis...................
B. Petrauskas...................
Justinas Valiūnas.............
Jonas Jakštys...................
J. M. Shaltenis .................
Žilius Mr. .........................
Elz. Wienažindis .............
Vincentas Macikas ...........
Stasys Vitkus .................
Veronika Batūras........... .
P. Kavaliauskas ...............
B. Mankus .........................
Vincas Staniulevičius ... 
J. Ratkelis ........ .. .............
J. Z. Glodenis ...................
Marta Saparonis ...............
V. Kniska ...........................

Ačiū spaudo* bičiuliams.
“Draugo” Administracija

$3.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

. 1.00
1.00
1.00 
1.00
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

į buvo net iš Nebraskos (dr. 
minas).

Po koncerto Gold Coast 
lėj įvyko laureatui pagerbti
karienė, kuriai vadovavo kun.

■ dr. A. Juška.
Sveikinimo žodyje dr. P. 

Daužvardis, Lietuvos konsulas, j 
pasidžiaugė, kad sukurtas isto-į 
rinis romanas. Siūlė istorinius | 
romanus parodyti ir platesnam 
pasauliui. Red. L. šimutis pa
sidžiaugė ne tik naujais kūri
niais ir mecenatais, bet ir gra
žios grogramos atlikėjais. Pov. 
Gaučys pasidžiaugė, kad ro
manas yra istorinis. ALB pirm. 
J. Jasaitis pastebėjo, kad lau
reatas yra ne tik rašytojas, bet 
ir visuomenininkas. Tėv. J.,' 
Vaišnys, SJ, sveikino Laiškų 
Lietuviams ir tėvų jėzuitų var- 

i du. Be to, kalbėjo dar B. Bab
rauskas, A. Baronas, mok. A. 
Gulbinskas, dr. L. Kriaučeliū- 
nas, D. Augienė (Šatrijos var
du), G. Babrauskienė, V. Krali- 
kauskien, ir laureatas J. Kra- 
likauskas, kun. dr. A. Juška ir
Draugo moderatorius kun. dr. I 
V. Rimšelis. Pobūvį malda pra-j 
dėjo kun. dr. P. Celiešius, o bai- i 
gė kun. dr. A. Baltinis.

L. Galinis

Jaunieji šoka
Beveik visad lietuvį 

gerai nuteikia mūsų tautiniai 
šokiai, daug kartų matyti, ta
čiau vis ekspresingi ir nauji. 
Ypač, kai juos atlieka entuzia
stinga jaunų dvasia ir kūnu šo
kėjų grupė, kaip šį kartą Jau- 

' nimo Centro Studentų ansamb
lis, vad. L. Braždienės. Puikus 
savo lankstumu ir gyvumu an
samblis vertai buvo sutiktas 
šiltais plojimais, pašokęs kele
tą tautinių šokių, kurių keletas 
buvo daugeliui nematyti. An
samblio šokėjų eilėse yra Ri
ta Baranauskaitė, Izolda Ben- 
doraitytė, Konstancija Braady- 
tė, Angelė Bulikaitė, Aurelija 
Ginčiauskaitė, Alma Girdaus- 
kaitė, Ramunė Jurkūnaitė, El- 
vira Kavaliūnaitė, Regina Ka
valiūnaitė, Birutė Koncytė, Da
lia Kremerytė, Silvija Kulma- 

ttickaitė, Dalia Navickaitė, Da-

Į yra didingas gyvenimas, pra- rašančiųjų, o taip pat ir .tūk-
smingas skausmas — to gyve- stantinių”. 
nimo skaidrintojas laikui ir 
amžinybei. '

— A. a. Bronislavas Narke-
, liūnas mirė Lietuvoj Salamian- 
kos kaime gruodžio 6 d. ištik
tas širdies smūgio. Jis žum. Sa
lomėjos Narkeliūnaitės tėvas, 
su kuriuo žurnalistė, dabar Vie 
nybės redaktorė, buvo susiti- ■

55 E. Washington, kusi praėjusią vasarą lankyda- j bendram tautos labui kiekvie-
TYlzŲ LlCtUV^. PQa aovn icoraln

LATVĖ LAIVYNO DENTLSTĖ

Dr. Sara Krout, baigusi dan 
tistės kursą Rygos universite
te, Latvijoje, 1919 metais, šio
mis dienomis paleidžiama iš 
JAV laivyno rezervo po 19 me
tų tarnybos. Ji buvo pirmutinė | 
moteris dantistė Amerikos lai- Į 
vyne ir pasiekė komandierio ( 
rangą. Dabar versis privačia! 
praktika, 
Chicagoje.

“Be visuomenės materialinės 
paramos neįmanoma nei pati 
kūryba, juo labiau tos kūry
bos pateikimas visuomenei kny 
gos formoje. Lygiai reikalingi 

j visi trys faktoriai, kaip kūrė
jas, taip knygos leidėjas ir 
nemažiau tos knygos skaityto
jas. Dėdamiesi visi į draugę

nas pagal savo išgalę, tikrai

Džiaugsmingi momentai

Šventė, nepaisant blogo oro, 
pavyko, tai liudija, kad mūsų 
literatūra gyva. Antras gražus 
momentas, kad mecenatų ne- 

' reikia ieškoti, o atsiranda pa
tys, kaip kad naujasis mece
natas J. Tumosa. Šią žinią sa
lė priėmė labai entuziastingai. 
Trečias malonus momentas, 
kad žiūrovų tarpe nemažėja jau 

' nimo. Pažymėtina, kad svečių
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