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f Kaip į tai žiūri Washingtonas

ALBANIJA NORINTI SANTYKIŲ 

SU VAKARAIS

r

VIENA. — Albanijos izoliuo
tas komunistinis režimas, ašt
riai puolamas sovietų bloko, da
vė suprasti, jog jis nori išplėsti 
diplomatinius santykius su va
kariečių “kapitalistinėmis” vai 
stybėmis.

Šalia komunistinio pasaulio, 
albanų režimas palaiko santy
kius su Prancūzija, Italija ir 
Austrija. Albanijos ambasado
riui Čekoslovakijoje įsakyta sa
vo būstinę perkelti į Vieną, kur 
jis taipgi yra akredituotas.

Pareigūnai Washingtone pa
reiškė, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės dabar neturinčios no
ro užmegzti santykių su komu
nistų režimu.

Albanų radijas sausio 9 die
ną pacitavo Albanijos komunis
tų partijos laikraščio “Zeri i 
Populit” vedamąjį straipsnį:

“Mes norime užmegsti diplo
matinius santykius, gerus pre
kybos ir kultūrinius santykius 

Į su kapitalistinėmis valstybėmis, 
ypač su savo kaimynais, remian 
tis taikos koegzistencijos dės
niais”.

JAV nep’anuoja santykių
WASHINGTONAS. — Jung 

tinės Amerikos Valstybės da-

bar neturi intencijos žengti link 
diplomatinių santykių su Alba
nija. Tai sausio 16 dieną pareiš
kė pareigūnai. Bet, gal būt, 
Washingtonas paskatins kitas 
vakariečių valstybes apsvarsty
ti artimesnius ryšius su izoliuo
tu Tiranos režimu, pridėjo jie. 
Tuo pačiu metu šaltiniai Wash- 
ingtone iškėlė mintį, jei Albani
ja atvirai paprašytų artimesnių 
santykių su Vakarais, valsty
bės departamentui tektų dar 
kartą peržvelgti situaciją. 
------- :

Mecenatas dr. Kazys Alminas (kairėje), lankydamasis “Drauge”, 
kalbasi su red. Kaziu Bradūnu.

Australija kariaus prieš Indoneziją
Jei Sukamo daliniai užpultų olandų Naująją Gvinėją

/MELBCURNAS, Australija. 
— Australijos ministeris pir
mininkas Menzies vakar pareiš
kė, jog jo kraštas eis kovoti 
prieš Indoneziją, jei Indonezų 
prezidento Sukamo, kariniai da
liniai bandys užimti olandų Nau 
jąją Gvinėją.

Planuoja vizituoti 
Kubą

SOUTHAMPION, Anglija. — 
Britų maršalas Montgomery pla 
nueja vizituoti Kubą balandžio 
mėnesį.

h'

Kę daryti su Stalino 
statula?

Rockefeller ragina 
sujungtomis jėgomis 

kovoti prieš 
raudonuosius

POEZIJAI

TŪ KST

MAIRONIO METAIS

ANTIS DOLERIŲ

Mokslininkų nuomonė
LIMA, Peru. — Mokslininkai 

įsitikinę, kad dar kartą gali nu
sileisti lavina (griūtis) nuo kal
nų

PROTESTAS PRIEŠ 
STUDENTŲ AREŠTUS

Lenkijos kardinolas Stefan 
Wyszynski viešai paskelbė pro
testą prieš komunistų policijos 
įvykdytus katalikų studentų a- 
reštus Poznanėje.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

PRAHA, Čekoslovakija. — 
Dvidešimt keturių čekų vyrų 
kom's’ja suprakaitavusi svars
to, ką daryti su milžiniška Sta
lino statula, kuri yra pastaty
ta Pranos centre. Šią statulą 
nori nuversti, bet pavojinga 
išsprogdinti.

ją

Jordanas paneigė
Nasserio žinią

AMMANAS, Jordanas. — 
daniečių vyriausybė vakar
neigė Egipto prezidento Nasse
rio propagandinę žinią, būk an- ; „

HARTFORDAS, Conn. — 
i New Yorko gubernatorius Nel- 
son A. Rockefeller užvakar pa
reiškė, kad jungtinės Amerikos 
Valstybės turėtų įsijungti į Va
karų Europos politinę “Lais- 

j vės sąjungą”.
; Rockefeller, kalbėdamas tele
vizijos programoje, pareiškė, 
jog jis visiškai pritaria, kad šis 
kraštas taptų Europos Ekono
minės Bendruomenės (bendro-

“Draugo" poezijos konkursas. Mecenatas — dr. Kazys Alminas

J°r sios rinkos) dalimi arba artimai 
Pa’1 su ja palaikytų santykius, nes 

i “mes gyvename labai besivar- 
glai dviejose Jordano vietose j žančiameI’asa,‘^e” Jis vėliau 
yra išlaipinę savo karinius da-i tai išplėtė, įjungdamas laisvų- 
linius. Į jų valstybių sąjungą.

Rytų Vokietijos karininkai

ruošiami Maskvoje
BERLYNAS. — Pabėgę ka

riai iš Rytų Vokietijos pareiš
kė, kad vokiečių komunistų ka
riniai daliniai gali gauti iš rusų 
atominių ginklų.

Apie 400 Rytų Vokietijos ka
rininkų Sov’etų Sąjungoje yra 
ticniruojami naudoti atominius 
ginklus.

Pasak tų pabėgusių karių 
pranešimo, Rytų Vokietijos ka
reiviai yra ruošiami ne gynimo
si, bet puolamajam karui. Ir to
liau jie pridėjo, kad vargu bau, 
ar Rytų vokietis kareivis eis 
kariauti prieš savo brolį vokie
tį vakarietį, nors ir komunistų 
vyriausybė įsakytų ir verstų.

CHICAGO. — Praėjusios 
“Draugo” literatūrinės šventės 
dienomis dienraščio redakcijos 
narių pokalbiuose su iškilmių 
svečiais ir literatūros bičiuliais 
išryškėjo bendras nusistatymas 
Maironio šimto metų gimimo 
jubiliejų atžymėti greta romano 
dar ir atskira mūsų poezijos 
premija. Ir kai šiuose pašneke
siuose gyvai dalyvavęs dr. Ka
zys Alminas pasiūlė tam reika
lui 1,000 dolerių, klausimas bu
vo išspręstas.

Tai pirmą kartą visoje mūsų 
literatūros raidoje parodytas 
toks išskirtinas dėmesys poezi
jai. Nors būdavo dažnai ir ra
šoma ir kalbama, kad poezija 
lietuvių literatūroje yra pats 
gražiausias žiedas, pats tobu
liausias žodis ir pats autentiš
kiausias lietuviškosios dvasios1 
paveikslas, tačiau didieji konkur
sai vis būdavo organizuojami 
tai romanui, tai dramai, poezi
ją paliekant nuošalėje. Maironio 
metai pagaliau tapo puikia pro
ga šią poezijai daromą “skriau
dą” atitaisyti. Rodos, ir patį 
Maironį negalima geriau pagerb 
ti, kaip užakcentuoti tą jo “naš 
lystės liūdną draugę”, apie ku-

rią (poeziją) didysis Dainius 
pats rašė:

Išvydau ją, kai vakarinė 
žvaigždė skaisčiai danguos 

mirgėjo__

O ji, padavusi man lyrą, 
Į tą užburtą vedė šalį, 
Kur takas ašaromis byra, 
Kuriuo retai kas eiti gali.

parašė eilę kursų Pinnebergo 
universiteto studentams. Jung
tinėse Amerikos Valstybėse dir
ba savo specialybėje Nebrasko- 
je.

Jeigu šitokių Alminų atsiras
tų ir daugiau, visas mūsų kul
tūrinis gyvenimas būtų kurkas 
judresnis, ir lietuviškos kultū
ros aruodai papilnėtų.

Skelbdami šią džiugią naujie-

Peru respublikoje.

Demokratų teikėjas — Atstovas 
Hale Boggs iš Louisiana yra nau- 

!jas demokratų teikėjas (spiritus 
movens). Boggs, 47 metų, užėmė 
vietą atstovo Carl Albert iš Okla- 

i homos, kuris dabar yra naujas 
daugumos JAV atstovų rūmuose 
vadas. (UPI)

— New York Centrai ir Penn- 
sylvania geležinkelių tarybos 
vakar nutarė šias linijas sujung 
ti.

— JAV atstovų rūmų pirmi
ninkas McCormack vakar pa
reiškė, jog pirmiausiai į darbo- 

i tvarkę bus įtrauktas prezidento 
Kennedžio siūlymas pakelti paš- 

1 to tarifą. Siūloma pirmosios kla 
! sės laiško siuntimui pakelti nuo 
4 iki 5 centų.

— JAV iždo sekretorius Dil- 
Jon išvyko į Cttawą tartis su 
Kanados pareigūnais ekonomi
niais įeikalais.

Žemės drebėjimai
BELGRADAS, Jugoslavija. 

£ — Žemės drebėjimas vakar vėl
sukrėtė Jugoslavijos kraštą; 
nuo sekmadienio keturi asme
nys žuvo. Iš vieno miesto iš
bėgo 4,600 gyventojų.

KALENDORIUS

Sausio 13 d.; šv. Veronika, 
Ilgaudas.

Sausio 14 d.: II sekm. po Tri
jų Karalių, šv. Feliksas, Lai
mui is, Auksė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 20 laipsnių; rytoj — gali- 

4^ mas sniegas vėliau, truputį pa
sikeis oro temperatūra.

Saulė teka 7:16, leidžias 4:41.

Herbert F. Hoover, 38 metų, gi 
minaitis buvusio prezid. Hooverio, 
kandidatuosiąs 1962 metais j JAV 
senatorius iš Iowa valstybės. Jis 
bandys užimti senatoriaus Bourke 
vietą. (UPI)

Reikalinga pagalba
PARYŽHJS. — Renault au

tomobilių kompanija, matyda
ma. kad Bretanijoje (prancūzų 
provincijoje) trūksta darbinin
kų, 400 darbininkų pasisamdė 
iš pietinės Ita':jos.

— JAV gynybos sekretorius 
MacNamara išvyko į Havajus 
pasitarti su aukštais pareigū
nais dėl karinės pagalbos teiki
mo l.etų Vietnamui.

— JAV ambasadorius Mask
voje Thompson vakar vėl susi
tiko su Sovietų Sąjungos užsie- 
nic reikalų ministeriu Gromyko. 
Jų pasikalbėjimas Berlyno ir 
kitais klausimais truko 3 valan
das.

— A. Harriman, keliaujantis 
JAV ambasadorius, išvyko į Ge 
nevą, Šveicarijoje, kur susitiks 
trys .z.oso princai dėl sudary
mo koalicinės laosiečių vyriau
sybės.

— Vakaių Vokietijos prezi
dentas Heinrich Luebke sausio 
16 dieną išvyko dešimčiai dienų 
valstybinio vizito į Lenkiją, Gvi 
nėja ir Senegaliją. Kelionėje jį 
lydi jo žmona, užsienio reikalų 
ministeris Gerhard Schroeder ir 
jo žmo’-’a, kiti aukšti pareigūnai 
ir Afrikos reikalų ekspertai.

— Vakarų Berlyno burmist
ras Willy B^andt sausio 16 die- 

Iną atskrido iš Frankfurto, Vo
kietijos, į Tunisijos salą Djerbą 
trims savaitėms atostogų.

-■Įi' ———

Taigi retai... Todėl ir Mairo- ną, kviečiame dabar kūrėjus da 
nį teturime tik vieną. Todėl ir 
šitokį poezijos mecenatą, dr. 
Kazio Almino asmeny, teturime 
lig šiol irgi tik vieną. Mecena
to gyvenimo kelias toks kaip ir 
kito ne vieno mūsų šviesuolio, 
aukštųjų mokyklų dėstytojo. 
Bet kartu ir ne toks, kai dr. 
Kazys Alminas kalba apie lite- 

i ratūrą, kai į literatūros šventę 
i važiuoja Chicagon net iš toli- 
I mos Nebraskos, kai visa širdim 
i džiaugiasi savo sūnaus, jauno 
mūsų beletristo, taip pat Ka
zio Almeno plunksnos braižu, 
kai rūpinasi mūsų literatūros 
ateitimi.

Dr. Kazys Alminas gimė 1907 
m. Llepkalniuose, Platelių vals
čiuje. Baigęs aukštesniąją ir 
aukštąją mokyklą Lietuvoje, 
dar studijavo užsieniuose, įsi
gydamas veterinarijos daktaro 
laipsnį Berne ir agronomijos 
daktaro laipsnį Berlyne. Savo 
specialybių straipsniais bendra
darbiavo Lietuvos ir užsienio 
žurnaluose, parašydamas kele
tą stambių studijų. Dėstė ne
priklausomos Lietuvos Veteri-

Tremtyje

lyvauti šiame ypatingame Mai
ronio metų poezijos konkurse, 
kurio detalės netrukus bus pas
kelbtos.

Komunistų vadas — Havanos

universiteto rektorius
Atnaujinta Sovietų Sąjungos ir Kubos prekybos sutartis

■

šeši kaimai palaidoti — Žemė- narijos akademijoj, 
lap.vje parodyta apylinkė Peru----------------------------
respublikoje, kur 40 pėdų aukščio 
griūtis (lavina) palaidojo šešis 
kaimus. Gyventojų ten buvo 3,100.

200 metų amžiaus mokslo 
įstaiga

HAVANA. — Juan Marinel- 
i lo, buvęs Kubos komunistų par
tijos pirmininkas, paskirtas sau 
Į šio 10 dieną 200 metų Havanos 
universiteto rektorium.

I Jis pakeičia dr. elemente In- 
_ į clan, kuris bus rektoriaus pa

tarėjas. Marinello neseniai bu
vo paskirtas Kubos literatūros 
profesorium universitete, kuris 
turi per 12,000 studentų.

Marinello yra universiteto ta 
rybos pirmininkas. Šią tarybą 
sudaro keturi profesoriai ir ke
turi studentai, kurie pagelbsti 
tvarkyti įtaigą.

Komunistų vado paskyrimas 
vadovauti valstybiniam univer-1 
sitetui supuolė su atnaujinimu 
Kubos - Sov. Sąjungos mainų 
prekybos sutartį, 80% kubie
čių užsieninės prekybos nukrei 
piar.t nuo Vakarų į geležinės 
uždangos valstybes nuo 1959 
metų.

Pasak užsienio reikalų minis
terijos šaltinių Havanoje Ku
bos - Sov. Sąjungos prekybinė 
ai naujinta sutartis numato 

i19C2 metais 700 milijonų dole- 
uų vertybės prekybą; bus di
desnė 150 milijonų dolerių, ne
gu buvo tarp abiejų kraštų pra- 
ėjus.ais metais.

AUTOMATIZACIJA IR NEDARBAS 
iKiek nužudytų asmenų

Alžirijoje?
Ką tuo klausimu pataria speciali komisija

TRUMPAI

ALŽIRAS, A-Sirija. — Alži- 
ri joje sukilėliai nacionalistai per 
paskutinių 12 dienų nužudė 170 
asmenų ir sužeidė 400.

JAV pagalba Vietnamui
WASHINGTONAS. — JAV 

ambasadorius Pietų Vietname 
Frederick E. Nolting pareiškė, 
kad Amerikos pagalba pasiekia 
savo tikslo, nes vietnamiečių 
vyriausybės kariniai daliniai j- 
galinami pradėti ofenzyvą prieš 
komunistų Viet Kongo įsibro
vėlius.

— Pakistano vyriausybė pa
ragino,

I Saugumo taryba pagreitintų 
svarstyti Kašmiro kraštą, į ku
rį reiškia pretenzijų Indija.

— Irakas pasirašė kultūrinio
bendradarbiavimo sutartį su ko i 
munistų va'aoma Čekoslovakija, gimo laipsnį ir turimų ūkinių

WASHINGTONAS. — Pre- šaltinių panaudojimą, 
zidento Kennedy patariamasis 
komitetas darbininkų - darbda
vių klausimais ketvirtadinį pa
teikė savo pasiūlymus, kaip tu
ri būti saugomos darbininkų 
tarnybos akivaizdoje didėjan
čios automatizacijos ir kitos 
technikinės pažangos. Komitetas 
yra vadovaujamas darbo sek
retoriaus Goldbergo, susideda 
iš 19 narių ir jie vienbalsiai nu-

kad Jungtinių Tautų sprendė, jog automatizacija ir 
kita technikinė pažanga yra bū 
tina krašto gerovei, bet tai 
turi būti vykdoma be “žmonių 
aukų”. Komitetas pasiūlė:

1. Ugdyti aukštą ūkinio au-

2. Vyriausybė turi imtis rink
ti ir skelbti informacijas apie 
dabar esančius ir ateityje atsi
rasiančius darbus ir jiems užim
ti reikalavimus; tai labai svar
bu taip greit besikeičiančioje 
visuomenėje.

3. Turi vykti bendradarbia
vimas tarp vyriausybės ir pri
vačių organizacijų, siekiant pa
gerinti 
kad 
susi

4. 
kad
neblogintų darbininkijos pade 
ties.

5. Vaidinės ir privačios įstai

gos turi remti naują apmokymą 
darbininkų, kuriuos išstūmė ma
šinos, ir jų įstatymą į naujus 
darbus.

lavinimosi galimybes, 
darbininkija būtų pasiruo- 
ateities reikalavimams. 
Darbdaviai turi rūpintis, 

technologiniai pasikeitimai

7. Visi gyventojų sluoksniai 
privalo bldėti, kad samdant tar 
nautejus ir darbininkus nebūtų 
daromas skirtumas dėl rasės 
tikėjimo, amžiaus ar lyties.

Pora to komiteto narių iš
reiškė abejonių, kad automati
zacija būtų didžioji nedarbo 
P’-iežastis. Komiteto nariai aukš 
čiau minėtus punktus aptarė 
Baltuosiuose Rūmuose ir po to 
prezidentas Kennedy paskelbė, 
kad automatizacija sudaro rim
tų problemų.

— Acheson vizitavo Hirohito. 
Japonijos imperatorius Hirohito 
ir imperatorė Nagako priėmė 
užvakar karališkuose rūmuose 
buvusį valstybės sekretorių A- 
chesoną ir jo žmoną. Acheso- 
nas antradienį atvyko į Tokio 
miestą pakeliui į Kambodiją ir 
Australiją.

— Prezidentas Kennedy pa
reiškė Peru respublikai užuo
jautą dėl žuvusių asmenų nuo 
č.OOG iki 4,000 griūties nelai
mėje.

— Rodezijos vyriausybė ir to
liau pagelbsti tyrimo komisijai, 
kokiomis aplinkybėmis žuvo Jun 
gtinių Tautų generalinis sekre
torius Dagas Hammarskjoldas.

— Izraelis praėjusiais metais 
išleido septyniolikai naujų laivų 
statybai 40 milijonų dolerių. Iz
raelitų keleivinis ir prekinis lai
vynas yra 520,000 tonų.
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Vyčių dabarties aktualijos
PLOKŠTELĖS IR PIEŠINIAI

JAUNIESIEMS
metais L. Vyčių 

Org. visuotiname Seime, Cleve
lande, Ohio, buvo išrinkta šios 
org. visa centro valdyba ir įvai
rios komisijos ,kurių tarpe bu
vo išrinkta ir viešųjų santykių 
— “Public Relations” komisija 
net iš šešių asmenų, taigi šios 
komisijos skaičius buvo padi
dintas. Lauksime dabar plates
nio jos pasireiškimo ypač vy
čių skyriuje “Drauge”. Visi vy
čių nariai, kurie tik skaito 
“Draugą”, laukia šeštadieninio 
dienraščio numerio ir nori čia 
matysi savo skyrių turiningą. 
“Draugą’’ skaito dešimtys tūks 
t'ančių.

Jei ne “Draugas” ir kiti lie
tuviški laikraščiai, tai patys L. 
Vyčių org. nariai ir didžioji 
liet, visuomenė dar nebūtų su
žinojus, kad yra atgaivintas 
Chicagoje vyčių dainos choras, 
kuris pasirodydamas scenoje 
susilaukia didelių ir gražių kom 
plimentų. Netik Chicagos vyčiai 
didžiuojasi savo choru ir jo va
du — muz. F. Strolia, bet visa 
L. Vyčių organizacija.

Iš “Draugo” sužinome, kad 
Chicagos vyčių garsėjantis cho 
ras yra pakviestas Detroito vy
čių duoti pas juos koncertą, be
rods, šv. Antano liet, parap. 
kurios klebonu yra L. Vyčių 
org. dvasios vadas kun. V. Sta
nevičius ir centro pirm. R. Bo- 
ris. Būtų malonu, kad šis vy
čių choras ir kitas lietuvių ko
lonijas bei vyčių kuopas ap
lankytų. Toks choro pasiryži
mas ir pasiaukojimas pagyvintų 
L. Vyčių org. ir mūsąją išeiviją.

■■ . I

Kitas dalykas būtų sveikinti
nas L. Vyčių organizacijoj —i 
tai kad atsirastų kuri šios org.! 
kuopa ar apskritis, kurie suor
ganizavę scenos mėgėjų grupę 
ir paruošę gerą veikalą pava
žinėtų pas kitas vyčių kuopas, 
parodytų mūsų išeivijai, kad 
vyčiai yra pajėgūs ir moka kel
ti lietuvišką dvasią ir idėjas

I

I

Lietuvos Vyčių choras koncerto metu

m rsSESs*■A f

! pareigos, ne iš prievartos, bet1 
i iš pačios širdies. Ir tokia lie
tuvybė, išties, tegali būti tikra

; ir nemeluota.
Jei kas norėtų prisidėti prie 

šiame rašiny minėto Vyčių 
darbo, turėtų rašyti — Supre
me Council, Knights of Lithua
nia, 105 Main St., Athol, Mass., 
ir paprašyti siuntinėti biulete
nį, kartu pažadant siųsti cen- 
tran iškarpas iš savo gyv. vie- 

galimy- 
laiš-

laikraščių, taipgi, 5. 
ribose, prisidėti prie 

rašymo.”

VYČIŲ SENDRAUGIŲ 

SUSIRINKIMAS

lės bus baigtos apie š. m. ba- kos anglų kalba. Norima taip- 
landžio mėnesio pradžią.

LIETUVIŲ K. GRAMATIKA 
ANGLŲ KALBA

Lietuvos Vyčių Kultūros ko
misija yra pasiryžusi pravesti

Vyčių Kultūros komisijos pir 
mininkas, Jokūbas Stukas pra
neša, kad netrūkus vyčiai taip 
pat išleidžia panašų lietuvių 
kalbos kursą jauniesiems. Bus 
taip pat dvi 45 greičio plokš
telės, tačiau vietoj kurso kny
gutės, bus specialiai vaikams 
piešinių knygutė, ir tėvams
instrukcijų knygutė. Šioms nau plačią lietuvių kalbos mokymo 
joms plokštelėms taip pat tai- programą ir plokštelės sudaro 
kininkauja dr. šešplaukis ir pirmąjį programos punktą. Ko- 
ponia Grigaitytė-Leverock. Stu- misija yra tarusis su daktarais 
kas jau baigęs derybas su ben- Klimu ir šešplaukiu dėl išlei- 
drove ir manoma, kad plokšte- dimo lietuvių kalbos gramati-

YCIŲ “SEKLIAI”

Dviejų šeimų broliai yra keturių JAV jėzuitų valdomų universi
tetų galvos. Kairėj sėdi kun. Reinert, St. Louis universiteto rek
torius, už jo jaunesnis jo brolis kun. Carl, Creighton universiteto 
rektorius, sėdi (dešinėj) kun. McCinley, Fordhamo universiteto 
rėkt., užpakaly jo jaunesnis brolis kun. James, Canisius koleg. 
rektorius. (UPI)

CHICAGOJ ŽIEMA, ATLANTOJ 
PAVASARIS, MEKSIKOJ VASARA

V. ZALATORIUS

MEKSIKA, 1.6. — Oi ta tech
nika! Net tokius nejudomus

savo tautiečių tarpe. Praeityje ^amtos dėsnius suardė kaiP me' tai 
vyčiai taip darė ir vėl galėtų laikus.
tą atnaujinti.

L. Vyčių apskričiai ir kuo
pos jau pradėjo tartis ir ruoš-

Va, jei kam nepatinka Chi
cagos sniegas ir šaltis, sėdo į 
lėktuvą iš ryto, ir pietus toks
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jos tarnautojas, duodamas 
pildyti blanką, juokauja, 

meksikiečių mokestis
galvos — $3

už- 
kad 
nuo

gi įvairiose vyčių kuopose arba 
apskrityse įvesti lietuvių kal
bos mokymo kursus. Net prieš 
400 metų lietuvių rašytojas 
Mikalojus Daukša taip rašė: 
— “Ne žemės derlumu, ne dra
bužių skirtingumu, ne šalies 
gražumu, ne miestų bei pilių 
stiprumu gyvuoja tauta, bet 
daugiausia išlaikymu ir varto
jimu savo kalbos, kuri didina 
ir išlaiko bendrumą, santaiką 
ir brolišką meilę.” Todėl Lie
tuvos vyčių organizacija siekia 
išlaikyti ir populiarinti lietuvių 
kalba!

I

sen-
mė-

Chicagos Lietuvos vyčių 
draugių kuopa turės savo 
nesinį susirinkimą sausio 16 d. 
vyčių svetainėj, 2451 W. 47th 
st., 8-tą v. v. punktualiai. Visi 
nariai esate kviečiami susirink
ti. Bus daug naudingų nutari
mų, ir naujų sumanymų, kurie 
turės būti įvykdinti. Bus renka
ma valdyba 1962 metams. Pra
šome atsivesti naujų narių.

Valdyba

Lietuvos vyčiai seka ameri
kiečių spaudą. Užtikę ka nors 
liečiančio Lietuvą, tuojau re
gistruoja ir laiškais reaguoja 
— dėkodami ar protestuodami, 
jei rašoma netiesa. Tai aukštai 
įvertindami, “Tėviškės Žiburiai” 
rašo: “Nenusakomą darbą nuo
lat Lietuvos reikalams atlieka 
Lietuvos Vyčiai, kurių absoliu
tinę daugumą sudaro jau ant
ros ar net ir trečios kartos 
lietuviai. Tegu, sutikime, nevi
si jų gali pakankamai gerai 
kalbėti lietuviškai, nevienam 
jų anglų kalba žymiai paran
kesnė, bet lygiai svarbu ir gra
žu, kad juos visus jungia ir 
jų žygius lydi lietuviškoji dva
sia, lietuviškieji nusiteikimai. 
Jie lietuviais nori jaustis ne iš

!

$125,118,000 VERTĖS 
PAGALBA UŽSIENIUI

JAV katalikų NCWC organi- 
zac’jos rūpesčiu užjūrio varguo 
menei per praeitus metus buvo 
pasiųsta įvairių reikmenų tiek 
daug, kad jų vertė siekia $125, 
118,000. Kovo mėn. 25 d. JAV 
bus pradėta nauja piniginė rink 
liava tam reikalui. Nusistaty
ta surinkti $5,000,000.

GALI BŪTI GELEŽINKELIE
ČIŲ streikas

j
Chicagos rajono 50,000 gelž- 

keliečių darbininkų balsavo kar 
tu su 450,000 kitų įgalinti vie
nuolikos unijų pareigūnus iš
šaukti streiką prieš 100 gelžke- 
lių. Streiko diena dar nenusta
tyta. Unijos reikalauja 25c į 
valandą daugiau. Dabartinis al
gų vidurkis $2.50 į vai. i 

I 

I

1 
tuvui besikraipant, ncapvirstų. ka 12 pezų ir 50 centavų. Ke- į 
Už pusryčius mokėti nereikia liauninkas skuba į viešbutį, kad ! 
— jie įeina į kelionės bilietą.

Kalta ispaniškai

galėtų pailsėti rytojaus bulių I 
kovai, miesto lankymui ir savo 
10-ties žodžių ispanų 
praplėtimui. “Buenas 

sa' — Labanaktis!

LIGONINĖ PABĖGĖLIAMS Iš

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

> • 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. Z

DĖMESIO! DŽENiTORIAI iR NAMŲ SAVININKAI
U

; "/

3-jų

Kodėl kasti? Saugokite savo širdį bei strėnas 
Įsigykit motorizuotą

3 H. P. SNO-BLOWER $74.74, Reg. $129.95
H. P. sniego pūstuva3 pilnai prakasa 18” taką. Sniegą 
iki 35 pėdų. Lengvas operuoti, jums tereikia tik vairuoti 

Didžiausias pasirinkimas

LIGHT HOUSE
Aurora, III. TW 7-4281

meta

63 Water St., Downtown
Atdaras kiekvieną vak. iki 10 v. Sekm. 10 iki 6

GRAND 
OPENING 
CEIEBRATION

Tau py tojams nemokamai
Laikę sausio ir vasario mėne
siu. šis gražus Iii—puodukų 
"Colli ctor’s Corncr” kavos in
das sru šildytuvu bus jūsų do
vana, kada 
m o sa skaitą 
ar daugiau.Per nepilnas dvi valandas 

kalas pasiekia Atlantos miestą 
už 6CC mylių nuo Chicagos. Čia 
reikia perlipti į propelerinį ke-

Klausimai dvelkia užsieniečių turmotorį DC-7. Prasideda ant- 
keiionės tiks- ia kelionės dalis Atlanta - Mek- 

’ažiuoji? Ko? Kaip sika su nusileidimu Naujajame 
tis paminėti savo org. globėjo Jau Sali valgyti Atlantoje, Ge- ilgam ir k ak pinigų vežiesi? Orleane. Pastarajame įlipdami, 
Šv. Kazimiero didžiąją šventę, orgijos valstijoj, kur sniego nei Be to, reik.a pasižadėti, kad keleiviai jau sveikinasi su pa

žymės ir temperatūra 57°. Jei Meksikoje nedirbsi už atlygini- lydovėm ispaniškai: “Buenas 
tardės” — labą dieną. Jų dau
gumas meksikiečiai.

Gal norėdama svetimšaliams 
pasirodyti, “Eastern” kompani
ja servuoja karališką vakarie-

nepasitikėjimu:
las? Kur

KINIJOS

kuri kas metai įvyksta kovo 
4 d- Tiesa, nors kartais vyčiai 
šioje pačioje dienoje negali pa
gerbti savo globėjo, bet jie at
randa dieną anksčiau ar vė
liau, iškilmingai einą prie Die
vo stalo — Šv. Komunijos ir 
po bažnytinių pamaldų turi 
bendrus pusryčius. Šis vyčių 
gražusis paprotys visiems 
žinomas ir gerbiamas.

yra

ir čia dar per šalta, galima skri mą. Blanko ga’e pagąsdina, kad 
sti toliau, į Meksikos sostinę už kelionės tiKslo nuslėpimą y- 

i Meksiką, kur dar šilčiau ir žmo- ra bausmė. Pagaliau liudijimą 
nės šiuo metų laiku į papludy- išduoda, 
mius vaikšto.

Kas taip padaro, tai ne tik 
gali pasidžiaugti pietų saule, 
bet dar ir išgyvenimais 2,000 

, n ylių kelionėje ir patyrimais 
naujame egzotiškame krašte.

j Meksika ne Kanada. Į ją va- keliautojas skuba į O’Hare ae-
Clevelando senjorų vyčių me.' lojant, kelionės įstaigos įspė- 

tinis Sus-mas bus sausio 21 d. Ja Luristą, kad reikia įsiskie- 
3:30 po pietų, A. ir K. Sadaus
kų rezidencijoje, 533 E. 118 St. 
Visi senjorai ir norintieji prie 
jų įsirašyti, prašomi atsilan
kyti. Senelis

i

Nauja ligoninė 75 lovomis a- j 
tidaryta Hong Konge. Ją veda 
Maryknoll seserys. Ligoninė i 
skirta pabėgėliams iš Kinijos, . 
kurių Hong Konge jau yra apie. 
200,000. Ligoninė kainavo $350, i 
000 ir didžiąją tos sumos dalį, 
davė amerikiečiai.

SUSIRINKIMAS

Clevelando senjorų vyčių

I

Janu

kalbos į 
noches!” ■' atidarysite taupy- 

padėdami $500.00 
arba j«-i tą sumą 

pridėsite prie savo dabartinės
sąskaitos. Viena dovana šeimai 
ir jūsų sąskaita turi būti pa
didėjusi mažinusiai $.->[>O suma > 
šių dvieju mėnesiu laikotarpy
je. Jei Jums patogiau, taupy
kite prisiųsdami paštu, 
prisiusime Jums dovana.

dovana—
Bet kas gali laimėti. Nėra '‘varžybų”... 
kaip tik užsiregistruoti. Kiti prizai bus 

Radijas. Automatinis Kavos Virduliu. ir 
Žadinamasis laikrodis. Traukimas įvyks 

sausio 30 d. Laimėtojams nereikės čia būti.

E.M-Patefono Kombinacija... bus mūsų didžioji 
Grand Prizo.
nieko daugiau 
Tranzistorinis 
•‘Snooz-Alarm" 
1962 m.
Jiems bus pranešta laišku

Rašytas vien ispanų 
! kalba su riebia antrašte viršuj
“Jungtinės Meksikos Valsty- nę tarp N. Orleano ir Meksikos 
hės”. miesto. Apetitui sužadinti siūlo

mi įvairūs užkandžiai ir nealko
holiniai gėrimai. Seka vėžiukų 
kokteilis, salotai, omaro uode
ga su ryžiais ir troškintomis 
morkomis, kreminis pyragaitis 
ir kava, 
pano ir 
no kiek 
rio.

. i

Kelionė sprausminiu

Pasiėmęs pilietybės popierius,
į

Pric valgio, gerk šam- 
prancūziško Ronės vy- 
nori, po valgio — like-

LIETUVIŲ KAI.BOS KURSAS 
PLOKŠTELĖSE

rodromą, kur jį laukia “East
ern” oro Įklijos sprausminis DC 
- 8, kompan.jos “auksiniu saka
lu” vadinamas.

Laikas — 8:15 ryto. Auksi-
beveik vis’ smalsuoliai grįž- nio sakalo keturi motorai pra
šu aezinterija. deda zvimbti. Jis pasuka į pa

gilino taką :r po kelių minučių 
jau kopia tik sprausminiams 
įmanomu kampu į viršų.

Pradžioj krato, nes smarkiai 
debesuota, bet lėktuvas greit 
iškopia į 27,000 pėdų aukštį, 
virš debesų, kur saulutė tviska, 
kaip niekur nieko.

Kaž kur virš Indianos paly-

Skiepai sugrįžimui

Jei bėglys nuo žiemos kalbų

Nutupia Meksikos mieste

Taip bepuotaujant, 31-. vai. 
praslenka bematant ir štai jau 
ir Meksikos sostinė.

Muitinės valdininkas pirmiau
sia praleidžia diplomatus, pas
kui Meksikos piliečius ir tik 
vėliausiai kitus, kiekvieną iš
šaukdamas pavarde. Lagamino 
neatidaro, nors šalia stovinčios

pyt; nuo raupų ir įsigyti kelio
nės liudijmą. Pažįstami gąsdi
na, kad ten siaučia epidemijos 
ir 
tą

Praeitais metais Lietuvos Vy ’r formalumų nepabunga, jis pa 
čių Kultūros komisija išleido sirūpina iš savo apskrities svei- 
dvi 45 greičio plokšteles: lietu- katos jsLūgos tarptautinį skie- 
vių kalbos kursą suaugusiems. pų liudijimą, paprašo savo gy- 
Su plokštelėm išleista ir kurso uytoją j) į skiepyti ir knygelę 
knygutė, kurią paruošė dr. Alf. ■ su gydytojo parašu vė‘ nuneša 
šešplaukis, lietuvių kalbos dės- j sveikatos įtaigą užantspau- dovės pradeda nešioti . kelei- 

duoti. Ta stacija tuo ir baigiasi, viams pusryčius: kiaušinienė iš meksikietės turtą tikrina, 
ir jis gali luti tikra®, kad į 
Ameriką atgal jį įsileis.

Kitas kelionei į Meksiką rei-
, kalingas dokumentas yra turis
to liudijimas, kurį galima gau- 

I ti kelionės įstaigose. Oro lini-

tytojas Kolumbijos u-te. Plokš
teles įkalbėjo ponia V. Grigai- 
tytė-Leverock, dirbusi 
rikos Balse”. Plokštelės baigia
mos išparduoti, 
pas Pr. Gudelį, 
Dayton 4, Ohio. 
prisiuntimu, tik

“Ame-

Galima gauti 
129 Rita St.,
Kainuoja, su 

$3.25.

dviejų kiaušinių ant pašildytos 
baltos duonos su kumpiu ir ma 
nų košė, sviestas, marmeladas, 
kava, pyragaitis ir kompotas. 
Visi indeliai sudėti į specialų 
padėklą su įdubimais, kad, lėk-

Išėjus iš muitinės, apspinta 
nešikai ir viešbučių agentai. Jie 
pietietiškai įkyrūs, ir sunku jų 
atsikratyti. Pagaliau pasiseka.

Aerodromo bankelis iškeičia 
valiutą. Už vieną dolerį išmo-

Mon.

Direct from

8:30 — Sunday
3 p.m.

kas metu ketvirtį
Kovo 31
Birželio 30
Rugsėjo 30
Gruodžio 31

AKIE CROVVN THEATER 
McCormick Place

23r<i St. & So. Lake Shore F>r.
FRL, JAN. 12 thru Sl’N., JAN. 28 

th ru Sat.
Matinees

sąskaitas
JUOZAS F. GRIBAUSKAS

with The Orchestra of the
TABANAN PALACE GAMELAN
I. KETUT MAR;gJand I. GUSTĮ RAKA

A Tnul SaUrd Production
Sponsored by American National Theatrei Academy

SEATS NOVV! at McCormick Rox 
Office. Ix>wr level $4.00, 3.00,
2.oo; l'ppcr levi-1 J3.0O, 2.00 (tax 
inclii.lecl). FOR MAIL ORDERS 
senti proper remlttance to Arie 
Crrovn Tlieatre, McCormick Place, 
Chicago 16, \vith self-addressed 
stampcd envelope for return of 
tickets.

Company 
of 
50

Mokame
už investavimo

DIVIDENDAI
išmokami

ST. ANTHONY< 
SAVINGS \ <> •«« • y

and loan Association '

Cicero 50. lllinois Suhnr&an 656 ŠIT
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Kartų santykiai i i

PAVOJINGOJE KRYŽKELĖJE

vado- 
ne Vi
tuose

“Nėra abejonės, kad mūsų 
laikai yra jaunimo laikai”. 
Taip rašė ispanų filosofas J. 
Ortega y Gasset dar 1927 m. 
Jo nuomone, žmonės iki ketu
riasdešimt metų išgyvena sa
votišką krizę, kuri yra persi
metusi ir į politinį bei socialinį 
lauką. Jaunimas einąs savais 
keliais, kurių nesupranta vy
resnieji, o vyresnieji neužbai
gia senosios epochos, kuri ne
daro įspūdžio jaunajai kartai.

Ta trintis tarp jaunimo ir 
senosios kartos buvo jaučia
ma visais'laikais ir visuose 
kraštuose. Jaunimas turi dau
giau drąsos negu išminties, 
daugiau’ energijos negu šalto 
protavimo. Ir tai jam yra aks
tinas v.sose srityse veržtis į 
priekį, mėginti užimti 
vaujamas vietas, nors 
suomet su pasisekimu 
darbuose pasireiškia.

-■ Nenuostabu todėl, kad ir 
mūsų išeiviškasis jaunimas nuo 
lat kalba apie skirtumą tarp 
senosios ir jaunosios kartos, 
nuolat .ir.ksniuoja savo prana
šumą, tartum tik nuo šio lai
ke prasidėtų nauja epocha. Tas 
plyšys tarp mūsų išeiviško jau 
nimo ir vyresniosios kartos 
kaskart vis didėja, nes vyres
nieji prievartiniu būdu pasirin
ko išeivio dalią, kuriai nebuvo 
pasirengę, o jaunoji karta tos 
traglkcs nejaučia ir ateičiai 
rengiasi visomis pastangomis, 
tartum ji gyventų savam kraš 
te. Svetimos įtakos joje randa 
palankesnę dirvą ne tik ge
riems grūdams, bet ir piktžo
lėms. Užtat kartų — jaunimo 
vadinamų generacijų — pasis
kirstymas yra savotiškai pa
vojingoj kryžkelėj.

* *
Pakl:u’’U| jaunimo susirin- 

kiman, jaučiama, kad lietuviš
kas išeivijos prieauglis jau yra 
kitoks, negu mes jį esam įpra
tę matyti praeityje. Svetimos 
n okyklos įtaka jaučiama visu 
svoriu — ir tai ne visada tei
giama prasme. Mokykla jau 
nėra j. m davusi pakankamo 
išauklėjimo, estetinio pajauti
mo, tarpusavio santykių ir elg 
senos formų supratimo, net 
ir.orahnio lygio. Jau ir mūsų 
jaunimui neretai pirmoj vietoj 
rūpi patogumas, malonumas ir 
geras laiko praleidimas, o tik 
antroj v’etoj — organizaciniai, 
tautiniai ir moraliniai reikalai. 
Sugyvenimas gana darnus, bet 
jis remiasi ne idėja, o prisitai
kymu, kaip yra įprasta preky
biniuose ar pramoniniuose 
sluoksniuose.

Tatai nesuprastina pačia blo 
gaja prasme. Tačiau kaip tik

1 >

Spaudoj ir gyvenime

NAUJA ŠLUOTA KONGRESE
Katalikai vadovaujančiose vietose. Keitėsi demokratų ir respublikonų vadai. Ar nauji lyderiai 

išjudins senu s projektus

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. sausio mėn. 13 d. S

Rimties valandėlei

vyresn.esiems keista, kad auk 
štesnės tautinės ir žmog.ško- 
sios idėjos yra paliekamos že
mesnėj vietoj. Nors tai nėra 
visuotinis reiškinys, bet jau 
vis tik tokiam laipsny, kad jis 
iengvai pastebimas. Todėl iš 
tokių jau auga, galima saky
ti, žmogus be tautybės, nes jis 
žino dar esąs lietuvis, nors lie
tuvybe nesirūpina, žino nesąs 
amerikietis, todėl nesirūpina 
nė vietos reikalais. Juoba nėra 
gera, kad mūsų jaunimui trūks 
ta veržlumo, kaip Ortegos y 
Gasset minimais laikais.

Šis faktas vertas jaunimo 
vadų dėmesio, kad dar laiku 
būtų galima jį pakreipti tin
kamesne linkine. Kitaip ta pa
vojinga kryžkelė tebus tik iš
siskyrimo vieta, kad niekada 
daugiau vieni kitų nesusitik
tų.

¥

Mūšiuose jau yra mėginimų 
įtraukti jaunimo atstovus į po
litinį ir visuomeninį gyvenimą. 
Bet tai dar permaža. Būtų rei- 
k a1 Inga mėginti labiau supras
ti , jaunimo troškimus, panau
doti jo idealiuosius energijos 
išteklus ir daryti vidinės įta
kos. Lietuvių jaunimo orga
nizacijos turėtų peržvelgti ne 
tik statutus, bet ir veiklos bū
dus be, pr.emones, kad jos tap 
tų jaunimui patraukliomis. Jei 
to laiku nesuskubsime pada
ryti, prarasime dar didesnį 
skaičių vietos mokyklose išsi
mokslinusių lietuvių vaikų ir 
juos lengvai pastūmėsime sve- 
i.mųjų glėbin.

Vyresniųjų vadovų pareiga 
laiku sugebėti jaunimą dar 
kryžkelėje sulaikyti nuo išsi
suk rimo, kad nė vienas geras 
i/.tuvškas grūdas nenubyrėtų 
/ svetimus aruodus. Tai užda
vinys politinių, visuomeninių, 
socialinių ir religin.ų draugi
jų, kurios neįtraukdamos jau
nosios kartos savo tarpan, silp 
nėja narių skaičiumi ir men
kėja savo veikla, palikdamos 
darbus tik išsekusioms jėgoms.

jaunimas neturėtų kratytis 
vyresniųjų patirties, bet juoba 
vyr-snioji karta neturėtų bi
joti įsileisti lietuviško prie
auglio į atsakingas vietas, kad 
visi kartu neštų tautos atei
ties naštą. Pavojingosios kryž 
kėlės bus išvengta, jeigu visi 
stengsis geriau vieni kitus su
prasti, mažiau priekaištų dary 
ti, daugiau vieni kitus remti, 
kad visos lietuviškos jėgos bū
tų pajungtos didžiajam tikslui 
- tarnybai tautai ir žmonijai.

Pr. Gr.

SIEKIA “PRIKELTI” SOVIETŲ 
RAŠYTOJUS

Pasibiaurejimas raudonuoju te- ketvertą eilučių. Publika šitokį 
roru kaskart stiprėja plačiose So- j Ęhrenburgo žodį sutiko gaus ai s 
vietijos gyventojų masėse, kas turi plojimais. Ehrenburgas dar pridė- 
įtakos ir Kremliaus vidaus politi
kai. Išmetus tiek ilgai garbintąjį 
Staliną ir rehabilitavus jo režimo 
nužudytus ir kalintuosius kariš
kius, dabar ima kilti reikalavimų 
banga, kad ta rehabilitacija būtų 
vykdoma ir kitose srityse. Net 
toks Uja Ehrenburgas, kuris visa
da mokėjo laiku nujausti, iš kur 
pučia vėjai, dabar, kaip praneša 
“Sun Times”, kalbėdamas žmonių 
pripildytoje vienoje Maskvos salė
je, suminėjo eilę Sovietų rašytojų, 
aktorių, režisorių. poetų, kurie bu
vo nužudyti, kalinti ar priversti 
nus:žudyti Stalino laikais. Kažkas 
iš salės paklausė, kaip pats Ehren- 
burgas išliko gyvas. Jis atsakė bu
vęs laimingas numeris didžioje lo
terijoje...

Kitas paklausė apie Pasternaką, 
romano “Dr. živago” autorių, ku
ris negalėjo Sovietijoje pasirodyti, ; 
buvo išleistas užsienyje ir autoriui 
nebuvo leista priimti paskirtos No- , 
helio premijos. ,

Ehrenbūrg s su lengva ironija 
į tai atsakė i

— Yra žinių, kad Pasternakas 
yra miręs, nors pranešimo apie tai J- B. Sullivan, 75 m. 
dar nebuvo paskelbta.

čia EĮiperj burgąs prisiminė, kad 
Sovietų spaudoje apie Pasternako

i

i
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KNYGOS
Trečiadienį susirinko 87-to 

kongreso antroji sesija. Susirin
ko tuose pačiuose rūmuose, ta
čiau skirtingose aplinkybėse. Iš 
jų svarbiausia
partijos vadovybės Atstovybės 
Atstovų Rūmuose pasikeitimas.

demokratų

Nauji vadai
Nors ir buvo nemažai abejo

ta, tačiau kongresmano John 
McCormack katalikiškumas jam 
nepakenkė ir šis popiežiaus or
dinais dekoruotas Massachu- 
setts politikas buvo išrinktas 
Atstovų Rūmų spykeriu. Tapo 
Sam Rayburno įpėdiniu. Tokiu 
būdu dabar aukščiausiose val
džios vietose sėdi katalikai pir
mą kartą JAV istorijoje: Ken
nedy — prezidentas Baltuosiuo
se Rūmuose, Mansfield — sena
to daugumos vadas, ir McCor
mack — spykeris. Daugumos 
vado pozicijon buvo išrinktas 
Oklahcmos kongresmanas Carl 
Albert. Missouri kongresmanas 
liberalas Bolling, iš pradžių ban 
dęs kandidatuoti šiai pozicijai, 
atsisakė, kai paaiškėjo, kad ne- ■■ 
gali surinkti nė 100 balsų. Nors i 
jisai turi daug bendraminčių> 
šiauriniuose Amerikos miestuo
se, tačiau Atstovų Rūmuose ! 
viešpatauja tokia pagarba sen- 
joiitetui, kad nė vienminčiai nei 
na pagalbon tokiais atvejais. 
Daugumos vado pavaduotoju 
vieton paaukštino Albert išrink 
tas Louisianos kongresmanas 
Boggs — įdomiu sutapimu taip 
pat katalikas. Bollingui atrodo 
teks vadovauti Atstovų Rūmų 
demokratų politiniam komite
tui, kurio svarba, Rayburno ne
besant, bus labai didelė. Nau
joji vadovybė — McCormack 
Albert, Boggs — moderuoti li
beralai. Reiktų taip pat laukti, 
kad pietiečių ir visos Amerikos 
katalikų interesai taip pat bus 
stipriai ginami šiuose Kongre
se Rūmuose.

Senato vadovybė nepasikeitė. 
Ten tik laukiama, kad, vieton
mirusio respublikono Bridges, ‘art, kalbėdamas į susirinkusius 
mažumos vado pavaduotoju bus .50b katalikų darbininkų, pa
linktas Iowa senatorius Hi- žymėjo kad jo vyriausybė yra
(Kerlooper. Dirksenas pasiliks nusistačiusi laikytis socialinio
vadu. mokslo, išdėstyto naujoje po-

. j . piežiaus Jono XXIII enciklikoj kurie klysta, manydami, kad
" “Mater et Magistrą”. Preziden- negalima padėti vargingiesiems,

Šie vadai turės per Kongresą tas kalbėjo: “Mes su susirūpini- r.epaaukojant jų laisvės”.

rus šio įstatymo rėmėjas, bet 
ne viskas nuo jo priklauso. Ant- 

i rasis — muitų mažinimo įstaty-
I

mas — yra naujas dalykas, ku
rį reikalinga šiemet nuspręsti, 
nes šiemet baigiasi seno muitų 
įstatyme galiojimas. Apie fe- 
deralln’ų mokesčių reformą kal
bama jau seniai; Kennedy to
kią yra pasiūlęs. Prie šių spe- 

i cialiai reikia pridėti ir dar vie-

G. K. CHESTERTON
pravesti Kennedy įstatyminius mokesčiais. McCormack yra stip 
projektus. Jų yra nemaža. Įdo
miausia, kad keturi svarbiau
sieji projektai šiuo metu yra 
vieno Atstovų Rūmų komiteto 
rankose, t. y. mokesčių (Ways 
and ?. rans) komiteto žiniojerir 
to komiteto pirmininko kongres 
mano Mills iš Arkansas galioje. 
Todėl prezidentas Kennedy Mills 
buvo pasikvietęs specialiam pa- 
sltarmui į Baltuosius Rūmus.
Štai tie įstatymo projektai: me- na, šiuo metu nesantį mokes- 
dicininis senimo aprūpinimas iš čių komiteto rankose, bet jau 
socialinės apsaugos mokesčių, pralaimėjusį Atstovų Rūmuose 
užsieninės prekybos politika ir - — tai planą teikti ’federalinę 

paramą mokykloms, jų tarpe ir 
katalikiškosioms. Galimas da
lykas, kad ir jį bus bandoma 
atgaivinti. McCormack stip
riai pa nikė ir šį projektą. Ar 
naujasis spykeris sugebės savo 
valią pravesti — parodys neto
lima t

muitų įstatymas, federalinių 
mokesčių revizija ir gerovinių 
federalinių įstatymų sustiprini
mas. Pirmasis įstatymas yra 
seniai komiteto užblokuotas; 
svarbiausia todėl, kad Mills ne
nori programos, už kurią būtų 
mokama socialinės apdraudos

Prez. Kennedy užvakar pas.'kė kalbą atstovų rūmų ir senato ben
droje sesijoje. Už prezidento matyti viceprez. Johnson ir rūmų 
pirm. McCormack. (UPI)

Net tie, kurie labai vertina niems filosofams negu aš. Yra 
tomizmą, kartais pareiškia nu- vietų, dėl kurių iki šiol nesuta- 
sistebėjimą, kodėl jis visai ne-; ria didieji tomistai, 
svarsto to klausimo, kuris šian
dien yra laikomas svarbiausiu 
filosofiniu klausimu. Tas klau
simas yra: ar mes galime įro
dyti, kad mūsų kokio dalyko 
pažinimas yra realus. Atsaky
mas į šį klausimą yra šitoks: 
Šv. Tomas pažino iš karto tai, 
kuo dauguma moderniųjų skep
tikų pradėjo abejoti tik po di
delių pastangų. Iš tikrųjų: ar
ba žmogus turi iš sykio teigia
mai atsakyti į šį klausimą, ar
ba atsisakyti iš viso statyti to- 

, kius klausimus ir bet kada ras
ti į juos kokius atsakymus. Tai 
pagaliau reikštų liautis žmogui 
egzistavus kaip protingai 
bei.

Tam tikra prasme aš 
ku, kad žmogus gali būti
tikas iš esmės. Bet tada jau 
jis negali būti nieku kitu. Tik
rai. Tada jis negali būti net 
savo skeptiškumo gynėju. Jei 
žmogus jaučia, kad jo minties 
pakilimai yra beprasmiai, kad 
jo protas yra beprasmis, kad 
j.s pats kaip būtybė yra be
prasmis, — tai nėra jokios 
prasmės bandyti tą beprasmy
bę suvokti. Tačiau dauguma 
skeptikų nori išsigelbėti tuo, 
kad jie nėsą skeptikai iš esmės. 
Jie nori pirmiau viską paneig
ti, paskui kai ką prileisti ir, 
išeinant iš tos priela.dos, kur
ti savo filosofiją.

Į klausimą, ar yra kas nors, 
šv. Tomas atsako: taip. Jeigu 
jis atsakytų — ne, tai reikštų 
ne pradžią, bet pabaigą. Tai
būtų viso žmogaus minties dar- sunkenybė yra loginis metodas, 
to galas. Kitokios išeities nė- Dėt ir kalba yra ne maža sun- 
ra. Arba nėra jokios filosofį- kenybė. Vis tiek, nors ją ir iš
jos, jokių filosofų, jokios min
ties, apskritai, jokio dalyko — 
arba yra realus tiltas tarp žmo
gaus minties ir realybės: tai 
reiškia, yra pažinimas.

Žinoma, aš nesu toks neiš
manėlis. kad sakyčiau, jog vi
si šv. Tomo raštai yra labai 
paprasti ir lengvai suprantami. 
Yra jo raštuose vietų, kurių 
aš pats nesuprantu. Yra vietų, 
kurios pasilieka mįsle mokytes-

sutin-
skep-

Viena iš tamsiausių vietų, 
mano kuklia nuomone, yra ta, 
kuri aiškina, kaip protas įgyja 
tikrumą, kad jo pažintas išori
nis daiktas yra ne vien jo įspū
dis, bet realybė. Atrodo, kad 
tą tikrumą jis įgyja ne sąvokos, 
o įspūdžio keliu1). Viena, ką čia 
šv. Tomas pabrėžia, tai yra, 
kad protas yra tikras dėl išo
rinio objekto buvimo. Tai ir 
yra sveiko proto pažiūra. Ir 
gana to, kad ši pažiūra yra pa
prasta visuotinė išvada, nors 
jos išaiškinimas yra nepapras
tai subtilus. Palyginant su vė- 

■ lesniaisiais filosofais galima pa- 
i stebėti, kad jų ir išvada yra 
; tokia pat neaiški, kaip ir jos 
įrodymas. O kartais jie prieina 
tokios išvados, kurios padarinys 

: būti; chaosas.
Labai gaila, kad tarp gatvės 

i žmogaus 
Į šiandien
siena su 
šuje. Du
žv Igials stovi prieš tą patį da
lyką. Siena yra tik istorinė at- 
s.tiKtinybė. Ji buvo pastatyta 
seniai dėl tokių reikalų, kurie 
visai nedomina šiandieninio 
normalaus žmogaus. Ji nelie
čia bent pagrindinio to 
gaus reikalo, kuriuo yra 
mali filosofija.

Pagrindinis sunkumas 
šių dviejų žmonių yra formos 
skirtumas. Forma čia supran
tama ne viduramžine prasme, 
bet dabartine. Nemaža sunke
nybė yra kalba. Kita didesnė

ir Tomo Akviniečio 
stovi aukšta mūrinė 
spygliuota tvora vir- 
žmonės įvairiais at-

žmo- 
nor-

tarp

PREZIDENTAS GIRIA ENCIKLIKĄ
Brazilijos prezidentas Gou- rnu žiūrime j nuolatinį varguo

menės ncturtėjimą ir turtingų
jų turtėjimą. Mes meldžiamės 
už tuos, kurie nesupranta rei
kalo kovoti prieš šio krašto ne
turtu ir atsilikimą, ir už tuos,

verti, ji pasilieka svetima. O 
be to. dar ir vertimas dažnai 
būna blogas.

Paimkime vieną idėją, kuri 
šv. Tomui yra 
labai paprasta, 
tai, kas yra ir

(Nukelta

labai šviesi ir 
Ji apima visa 
kas gali būti 

j 4 psl.)

’) Kiti pasakytų: išvidinio 
proto nušvietimo keliu. Vert.

| I is
VVILHELM HUENERMANN

DIEVO APKASUOSE
Sulietuvino Zenonas Ignatavičius

(Tęsinys)
Kunigui Kudrinui atrodė, kad Dievo Apvaizda 

tiesiog stebuklingai jį nuvedė į Oelerono gatvę, Poi- 
tiers.

Baisiausiam terorui siaučiant, žmonės čia tamp- 
Ehrenburgas riai susivienijo, pasiryžę reikale savo gyvybę paau-

jo, kad toks pranešimas apie Pas 
ternako mirtį visai nebuvo pagal 
to rašytojo vertę. 1 „
kritikavo kai kuriuos vadovaujan koti Dievo tarnybai. Be jokio perdėjimo, namus Oele- 
čius Sovietų rašytojus dėl tokio 
šalto atsiliepimo apie Pasternaką 
ir pridėjo: “Tai jau reiškinys gy
venimo būdo, kuris, laimei, jau yra 
nykstantis”.

Praeitų metų kovo mėn. Ehren- 
turgas buvo paskelbęs straipsnį 
apie Pastarnaką, sakydamas esąs 
tikras, kad autorius nenorėjo pa
kenkti Sovietų Sąjungai savo vei
kalu “Dr. Živago”. Jau tada buvo 
spėjama, kad reikia laukti Paster 
nako rehabilitacijos.

Taigi Sovietų tironiškas teroras 
net pačioje Rusijoje nepopuliarus, 
ir pr'eš jį ima augti visuomenės 
reakcija. — J. Daugi.

ĮŠVENTINITAS KUNIGU
75 M. AMŽIAUS

Anglijoje įšventintas kunigu 
amžiaus. 

Jis pasitraukė iš savo anksčiau 
vadovauto verslo ir gilinosi į 

mirtį 1960 m. tebuvo pranešta tik teologines studijas.

rono gatvėje, buvo galima pavadinti Vyriausia Dievo 
veikimo būstine Poitiers mieste. Miesto pamaldžiosios 
ponios čia įkūrė bendruomenę, kuri neturėjo jokių 
rašytų taisyklių ir jokių įžadų. Jas jungė priesaika: 
tarnauti Dievo reikalams visur, kur tik reikėtų. Tik 
viena antra jų gyveno Oelerono gatvėje, kitos, baigu
sios dienos darbus, grįždavo namo.

Milžinišką darbo naštą užsidėjo sau „vienišų”, 
kaip jos save vadino, draugija. Jos ėjo visur, kur 
viešpatavo vargas ir skurdas, nešdamos materialinę 
ir dvasinę paguodą. Tuo būdu nunešdavo į nelaimin
gųjų namus džiaugsmo ir vilties spindulį. Jos globojo 
apleistus vaikus, mazgodamos jų apšašusias galvas, 
taisė jų sudriskusius rūbus ir mokė tikėjimo tiesų. 
Virtuvės ir kambariai pavirsdavo Dievo namais, kur 
gatvės vaikai klausydavosi „vienišų” žodžių.

Bet ypač šios ponios rūpinosi neprisiekusiais ku
nigais, kurie 1794 metų vasarą buvo persekiojami ne
apsakomu įdūkimu. Dieną ir naktį namas Oelerono 
gatvėje buvo jiems atviras.

Kunigas Kudrinas su gilia pagarba klausėsi pa
nelės Geofraitės paprasto pasakojimo apie šią „vie
nišų” draugiją.

„Duok Dieve”, tarė jis sujaudintas, „kad šios 
j „vienišos” ir jų darbai vieną kartą pasidarytų žinomi

visam pasauliui. Bet, pasakykite man, panele, iš kur 
imate jėgų tokiam aukos gyvenimui? Juk jūs žino
te, kad kiekvienu geru darbu savo gyvybę išstatote 
didžiausiam pavojui. Susekę, jie jūsų nepasigailės. Iš 
kur tai, kad silpnos moterys įgyja tokią drąsą, ka
da jos net drąsiausiems pritrūksta?”

Suspindėjo išpažinėjos akys.
„Gerbiamas kunige, eikime drauge!”, tarė ji ir 

nuvedė jį į erdvų kambarį, kuriame buvo įtaisytas 
paprastas altorius. Šventasis stalas buvo rožėmis iš
puoštas, iš kurių kyšojo pora žvakių. Prieš taberna
kulį degė raudona šviesa.

„Amžinoji ugnis!”, tyliai tarė kunigas, kad ne
sutrukdytų dviejų ponių, kurios giliai susikaupusios, 
meldėsi. „Amžinoji ugnis! Jūs čia turite Sanctissi- 
mum?”

Panelė Geofraitė tyliai linktelėjo galva. Kunigas 
pagarbiai puolė ant kelių ir meldėsi į „Vienišąjį”, ku
ris savo palapinę pasistatė tarp „vienišųjų”.

„Dvi iš mūsų dieną ir naktį budi prieš taber
nakulį”, paaiškino panelė Geofraitė, jiedviem išėjus 
iš koplyčios. „Nuolat atsiranda koks kunigas, kuris 
čia atlaiko šventas Mišias. Maldos valandos, į kurias 
mes susirenkame ir bendrai praleidžiame, mums su
teikia jėgų ir drąsos nenusiminti”.

„Ar jūs nebijote, kad galite būti susektos?”, pa
klausė nustebęs Kudrinas.

„Dievas yra mūsų tarpe ir mus saugo!”, atsakė 
ji paprastai.

Tada kunigas paspaudė jai ranką ir sujaudintas 
pasakė:

„Aš turėčiau pasimokyti iš jūsų!”
Nuo anos nakties, Chatcllarault ant šiaudų guo

lio praleistos, kunigui Kudrinui iš galvos neišėjo min
tis, ieškoti žmonių, kurie būtų pasirengę besąlyginei 
aukai, Dievo permaldavimui ir atsilyginimui už laiko 
niekšybes; žmonių, kurie baudžiančiąją Dievo ranką 
palaiminimui. Ir ar nenuostabu? Pats Dievas jį at
vedė į tokių žmonių draugiją, kurie puikiausiai jo 
mintis jau vykdė gyvenime.

Ponios prašė kunigą Kudriną būti jų nuolatiniu

dvasios vadu ir patarėju. Kudrinas jautė, kad jis sto
vi naujų gyvenimo uždavinių pradžioje.

#

Raudonieji netruko sužinoti, kad kunigas Petras 
Kudrinas vėl yra mieste. Miestiečių tarpe nemažai bu
vo tokių, kurie mielai būtų norėję užsidirbti 1000 
frankų premiją.

Drauge su pavojumi gyvybei kunigo dvasioje au
go nepalaužiama valia ir antgamtinė jėga.

Kiti neprisiekusieji, kurie dar tebesislapstė Poi
tiers, nuolat įspėdavo jį, būti atsargiu. Net drąsuolis 
kunigas Soyeris, kuris Kudrinui nesant, vėl buvo grį
žęs į miestą, prikalbinėjo jį pasigailėti savęs.

„Broli, tu žinai, kad aš nesu bailys”, tarė jis 
kartą kunigui Kudrinui, „bet taip kaip tu dirbi, yra 
daugiau negu drąsu, tai yra beprotiška! To tai jau 
yra perdaug! Išvyk iš Poitiers! Čia tave atpažins kiek
vienas raudonasis nusikaltėlis! Pagaliau net pats 
įmantriausis užsimaskavimas tavęs daugiau neapsau
gos. Taigi, išvyk iš čia!”

Kunigas Kudrinas jau norėjo gana aštriai atsa
kyti, bet pamatęs bičiulio veide didelį susirūpinimą 
ir rimtį, ramiai atsakė:

„Tikėk man, aš jau negaliu iš čia išvykti!”
„Žinau, tos “vienišosios” Oelerono gatvėje tave 

sulaiko!”, su nepasitenkinimu pasakė Soyeris.
„Taip, tai tiesa”, rimtai atsakė Kudrinas, „Die

vas mane pas jas atvedė. Aš negaliu palikti vienų tų 
drąsiųjų širdžių. Tikėk man, bėgti iš čia, man atrodo, 
būtų tas pats, kas išduoti savo idealų vėliavą. Tai 
būtų bėgimas nuo šventosios Dievo valios, kuris man 
čia paskyrė naują, puikų darbo lauką.”

„Tada nors pažadėk man, kad būsi atsargesnis!”, 
širdingai susirūpinęs maldavo draugas. „Dienos metu 
daugiau nesirodyk gatvėse, neik į kalėjimus! Taip 
negalės ilgai tęstis. Tu leki tiesiai į ešafotą!”.

„Ne, ne, mano brangusis”, juokėsi Kudrinas, „aš 
aiškiai matau, kad Dievas mane saugo. Aš žinau, kad 
Jis yra dar man numatęs daug darbų.”

Soyeris pagaliau nusileido.
(Bus daugiau)
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RIEŠUTO SPAUSTUKAS, muzika Čaikovskio.

r^minVs^mnaVtTkos studijos pasirodymasAldonos Valeišaitės
JAUNIMO CENTRE, SAUSIO 14 D. 2:30 VAL. POPIET, ĮVYKS PIRMĄ KARTĄ CHICAGOJE!

KASOS
Centrui.

BILETAI GAUNAMI PRIE
Pelnas skiriamas Jaunimo

Šventąją naktį ir Riešuto spaustuko suitą atliks stu
dijos mokiniai.

VAIKŲ SCENOS, muzika Mompou, ir POLICHINEL-
LE, muzika S. Rachmaninovo, išpildys studijos įkūrėja Kviečia rengėjai — Kun. J. Kubilius, 
mokytoja Aldona Valeišaitė.

S. J. ir Studijos
Tčvų Komitetas

a
LIETUVIS - KROKODILŲ

MEDŽIOTOJAS

Už 12 kiaulių Naujoje Gvinėjoje perkamos žmonos

JUOZAS PRUNSKIS

Kazimieras Bičiūnas, Naujo
je Gvinėjoje išbuvęs penkerius 
metus, šiomis dienomis yra at
vykęs į Chicagą. Gvinėją pali
ko tik lapkričio mėnesį. Buvo 
dar Hong Konge, Romoje ir 
atskubėjo čia į brolio, a. a. Pra
no Bičiūno, laidotuves. Kazi
mieras yra kilęs iš Rokiškio 
apskr.j Panemunio valsčiaus. 
Karo audros išblokštas į Vokie
tiją, 1948 m. pateko į Australi
ją, o iš čia, kaip privačios fir
mos tarnautojas, pasiekė rytų 
Naująją Gvinėją, buvusią vo
kiečių koloniją, o dabar globo
jamą Jungtinių Tautų.

Tropikų kraštas
Naujoji Gvinėja — tropikų 

kraštas. Temperatūra ten tarp 
75 ir 100 laipsnių, tik retais at
vejais būna aukščiau šimto. Ta
čiau karštis labai jaučiamas dėl 
didelės drėgmės, bet ir prie to
kio klimato galima priprasti. Į 
Naująją Gvinėją buvo išvykę 
dar ir trys lietuviai daktarai: 
Vi. Ivinskis, L. Petrauskas ir 

Žigas. Abudu paskutinieji 
su šeimomis. Ten jiems bu- 
ieista praktikuoti mediciną 

jokių naujų egzaminų ar ki- 
sunkumų. Dr. Žigas grįžo į

Sydnėjų gilinti medicinos studi
jų, o dr. Ivinskis (prof. Z. Ivins
kio i roj's) ir dr. Petrauskas 
tebėra Gvinėjoje.

Naktinė krokodilų medžioklė
K. Bičiūnas gyveno australų 

administruojamos teritorijos, 
Papuos sostinėje Port Moresby, 
kur yra apie 6,000 baltųjų ir 
apie 22,000 juodukų. Mūsų lie
tuvis medžiodamas džypu yra 
važinėjęs po tos šalies tropikų 
krūmus ir balas. Medžiojo kro
kodilus. Dar jų ten nemažai yra 
užsilikusių. Pasakoja ,kad me
džiojant reikia taikyti į tarpu
akį, kitaip sužeistas yra pavo
jingas arba kur nuplaukia ir 
nerasi.

Medžioklė vyksta nakties me
tu, kariškais šautuvais. Nakčia 
prie krokodilo galima priplauk
ti iki poros jardų nuotolio. Kro
kodilų galima nakčia matyti iš 
tolo
vos. Priartėjus apšviečiama jo 
galva prožektoriumi. Krokodi
las šviesoje drybso, nė nejuda.

Nušovus reikia odą nuimti 
12 vai. laikotarpyje. Po to ji 
prilimpa prie raumenų ir belu
pant tektų supiaustyti. Kazi
mieras yra nušovęs 8 krokodi
lus ir su tinklu kokį tuziną pa
gavęs mažų, iki 3 pėdų ilgu
mo. Šie gaudomi iškamšom. Me 
džiotojas už krokodilo odą gau
na apie 90 dolerių.

Medžiojant krokodilus yra 
nuolatinis pavojus: jei išvirsi į 
vandenį, gyvas neišlysi. Po van 
deniu krokodilas labai gerai jau 
čia gyvą padarą. Lavono nelie
čia, bet gyvą jo dantys greit 
sukapoja. Krokodilas 14 pėdų 
ilgio įstengia tiek išsižioti, 
į jo nasrus galima įstatyti 
jų pėdų pagalį.

Rojaus paukščiai

Medžiotojai dar mėgsta Gvi
nėjos laukinius balandžius, ku-1 atmosferą. Vert.

V.

vo 
be 
tų

rie būna didumo net kaip na
minė antis. Tik jų nėra daug. 
Naujojoje Gvinėjoje yra taipgi 
rojaus paukščių. Jie truputį di
desni už varnėnus, bet uodegą 
turi net iki 4 pėdų ilgio (pa
tinai). Plunksnos taip gražios, 
kad šalia jo povas atrodytų lyg 
nublukęs. Plunksnų spalvos ne
nublunka, dėl to jas mėgsta ne
šioti laukinių gyventojų kara
liukai.

i

žmo-

kurie

Kazys Bičiūnas

žolėmis. Stogas iš tos 
pat žolės arba bananų lapų, 

paprastos žemės,

Paskiau nukelia į trobą ir laiko vinių: sustato rėmus ir išpina 
kampe. Kitos namuose laiko pa- “kūnai” 
čią kaukolę.

Papuasų mentalitetas — keis Grindys
tas. Jie tingūs, jais negali pa- ant kurios pakloja iš žolės pin- 
sitikėti — padarys, kaip jiems tus kilimėlius, 
bus nitOtaika užėjusi. Meno iš
dirbinių mažai. Dar ir dabar var 
toja akmeninius kirvius. Žuvis 
gaudo ietimi, bet jau įpranta
ma ir prie tinklų, išskaptavę 
storą medį, padaro laivelį; su- i 
riša du tokiu, kad nevirstų, iš
kelia vieną stiebą ir vieną ke
turkampę būrę.

Papuasų lūšnos

“Kūnai” žolė, 
kuri išauga iki 7-8 pėdų aukš
tumo, auga labai greitai, yra 
patvari, bet šiurkšti ir netinka 
gyvulių mitybai.
Jei neves suvedžiotos — mirtis

giau. Moterų pareiga — parū
pinti maisto, išlaikyti šeimą. Vy 
rai gina, kariauja^ Moteris eina 
apie 10 žingsnių atsilikus nuo 
vyro. Jeigu jaunuoliui su mer
gaite bedraugaujant susilaukia
ma kūdikio, jis turi vesti. Jei 
to nepildytų — mirtis.

! rai. laiko tarnus, bet papuasai 
į — gana skurdūs. Kelių nėra.
Susisiekimas tarp miestų palai- 
ko nas lėktuvais.

TYLIOSIOS PROCESIJOS

Trys katalikų vyrų tylios pro

Vyrai žmonas dar kai kur 
perka. Už gerą žmoną moka iki 
200 dailių jūros kriauklių; mo- 

i ka ir kiaulėmis. Brangiausia 
žmona būtų 10 -12 kiaulių. Taip

Namus statydami nevartoja yra Papuoj. N. Gvinėjoj — pi-

Yra ir mišrių šeimų: baltie- besijos tuo pačiu metu buvo 
ji veda papuases. Baltasis ten pravestos Rio de Janei£o mies- 
laikomas ponu. Papuasės mielai te> Frazilijoje. Tai buvo demons 
už jų nori ištekėti. ; tr a ei jos, reiškiant simpatijas

i Tyliajai Bažnyčiai už geležinės
K. Bičiūnas su N. Gvinėja uždangos. Prasidėjusios iš įvai- 

afsisveikino visiškai. Anot jo, rių bažnyčių, procesijos ėjo prie 
tai izoliuotas, vargingas, skur
dus kraštas. Baltieji gyvena ge- bažnyčios.

miesto centre esančios Marijos

ap:e 20,000, o papuasų — ne
toli milijono, bet tikslus jų skai 
čius nežinomas. Iš jų yra vie
nas daktaras, dirba juodųjų li
goninėje. Neseniai vieną papu- 
asą įšventino katalikų kunigu.

Nei Jungtinių Tautų, nei o- 
landų valdomų dalių gyvento
jai nenori priklausyti Indonezi
jai, kuri dabar siekia N. Gvinė
ją užgrobti. To nenori nei bal- 
t’ej5. nei papuasai. Kurie tik 
guii paskaityti laikraštį, jaučia, 
kad Inconezija yra neturtinga, 
nieko negalės N. Gvinėjai duo
ti. , |

F iskutiniu metu K. Bičiūnas 
N. Gvinėjoje dirbo raštinėje tie
kimo skyriaus, kuris į kraštą 
gabena maistą, rūbus, įrankius 
— viską, kas reikalinga gyve
nimui ir ūkiui. Daugiausia bu
vo gabenama iš Australijos, Ja
ponijos, Hong Kongo, Vokieti-

• e

Visi iš Morris B. Sachs dabartinių išteklių. Kostiumai iš puikių 
grynos vilnos medžiagų... reikalaujamu raštų ir spalvų . .. 
populiarių sukirpimų ... daugiausia su dviem porom kelnių. 
Įskaitant daug garsių firmų kostiumų.

Lietuvis pas N. Gvinėjos 
laukinius

Kazys Bičiūnas buvo nuvy
kęs į kalnus, kur susidūrė su 
N. Gvinėjos laukiniais. Agresy
vūs jie nėra, bet, jei pas juos 
eina baltieji, duodami ginkluoti 
palydovai. N. Gvinėjoje yra vie
tų, kur baltųjų koja dar nebu
vo įžengusi. Tačiau dabar ad
ministracija siunčia žvalgus į 
jų tarpą ir už keletos metų jau 
neliks vietų, kur baltas 
gus nebus tyrinėjęs.

N. Gvinėjos laukiniai,
arčiau baltųjų, nešioja marški
nukus ir kelnaites. Labai jie 
mėgsta “rami” arba “lap-lap”. 
Ta* gabalas medžiagos, maž
daug 3 pėdų pločio ir 6 pėdų 

i ilgio. Jį apsivynioja kaip sijo- 
I ną. Toliau nuo baltųjų gyveną 
ląukiniai dėvi iš žolių pagamin
tą trumpą apdarą. Moterys — 
žolių sijonėlius.

Laukinių gentys tarp savęs jus- Etiniams apranga daugiau 
kartais kariauja ir pasirodo ga- s‘a gaberama iš Hong Kongo, 
na žiaurūs — priešo neima į Gvinėja parduoda kaučuką 
nelaisvę, o žudo. Verčiasi me- kokoso palmių riešutus, 
džiokle, žuvininkyste. Medžioja 
vadinamus magani. Jie pana
šūs į kengūrą, tik mažesni. Juos 
mėgsta valgyti. Taipgi augina 
kiaules; yra laukinių kiaulių. 
Kurie gyvena pajūriais, maiti
nasi žuvimis. Kai kurios gen
tys augina daržoves, kukurū- Šoka, kada linksma ir liūdna, 

ižus, bananus.
i

Nenori priklausyti Indonezijai

N. Gvinėjoj (australų admi- 
nistruojamoj) baltųjų gyvena

N. Gvinėjoje yra per 600 kal
bų, tarmių, kurios labai mažai 
ką bendro turi savo tarpe. Už 
tat labai sunkus yra švietimas.

šoka ir laidotuvėse
Ten labai populiarūs šokiai.

Pasipuošia. Vartoja kaukes iš 
medžio ar pintas iš žolės. Šoka 
ir per l?’dotuves. Yra genčių, 
kurios savo mirusių nelaidoja, 
o įkelia j medį, kol išdžiūsta.

Reguliariems, žemiems, aukštiems, stambiems-rėguliariems, 
stambiems-žemiems, stambiems-aukštiems įskaitant ir ekstra 
žemiems bei ekstra aukštiems dydžiams.

DABAR

$
DABAR

' $
DABAR

DABAR

žiba akys, gintaro spal- Rimties valandėlei

(Atkelta iš 3 psl )

kosminę sąvoką jis išreiš- 
žodžiu: Ens. Kas bent kiek

kad 
tri-

Šią 
kia 
moka lotyniškai, tas jaučia, 
kad šis žodis yra labai tinka
mas šiai idėjai išreikšti. Deja, 
šio žodžio negalima išversti. 
Sunkumas yra ne tiek loginis, 
kiek žodinis, bet jis sudaro 
praktišką sunkumą. Kai mes 
lietuviškai sakome “būtis”, tai 
jaučiame kitą atmosferą. At
mosfera. žinoma, neturėtų pa
liesti didžiųjų proto sąvokų, ta
čiau ji paliečia ).

Tomo Akviniečio būties są
voka yra aiški ir aštri. Mū
sų būties sąvoka yra išau-

gusi iš romantinių rūkų ir api
bendrinimų. Ji yra išvarginta 
retorikos. Tomas Akvinietis ne
buvo kalbėtojas. Galima rasti 

, purpurinių perijodų pas Au
gustiną, bet jų nėra pas Tomą 
Akvinietį. Tiesa, porą kartų 
jis buvo pakliuvęs į poezijos 
laukus. Tačiau ryšium su po
ezija reikia iškelti kitą atžvil
gį. Jo filosofija įkvėpė poetus. 
Jis įkvėpė Dantės poeziją. O 
poezija be filosofijos turi tik 

i įkvėpimą arba, praktiškai iš
sireiškiant, tik vėją. Ji turi 
vaizduotę be vaizdo.

Tačiau šiap jau Tomo žodžiai 
' yra trumpi, nepaisant to, kad 
jo knygos yra didelės. Aš čia, 

i pavyzdžiui, paėmiau: Ens. To
mas niekada neaptamsina min
ties, vartodamas neaiškius žo
džius. Jis nevartoja žodžių, ku
rie priklauso tik jo vaizduotei

$
DABAR

Šimtai pasirinkimui. Nepraleiskit šios progos nusipirkti gražų 
paltą dabar, pačiam dėvėjimo sezone, drauge nepaprastai su
taupydami.

Nemokami pataisymai.
Naudokitės mūsų išsimokėjimo planu be ekstra išlaidu.

Abi krautuvės atidaros pirmad. ir ketvirtad. vakare

2) Angliškai kalbantiems žo
dis Ens dar primena žodį: End, 
t. y. pabaigą. Dėl to jis sudaro 
nepageidaujamą būties sąvokai ar intuicijai.

Vertė V. Bgd. Pirkit pirmad. mieste — Statė ir Monroe — 11 vai. r. iki 9 vai. p. p. pietuose — 6638 So. Halsted — 12 vai. iki 10 vai. p. p.
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I “JŪRATĖS IR KASTYČIO” OPEROS FONDO rengiamas

n
įvyksta 1 962 SAUSIO 27 D., 8 vai vak.

VVESTERN BALLROOM, 3504 S0. VVESTERN AVĖ.
PROGRAMOJE — pirmą kartą ištraukos iš naujosios komp. 

Banaičio operos bei kiti kūriniai
$

Atlieka: sol. P. BIČKIENE ir sol. S. BARANAUSKAS 
Akomponuoja muz. A. Kučiūnas

STALIUKUS iš anksto galima rezervuoti bet kuriuo metu 
šiais telefonais: WA 8-7700 arba LU 5-8307

sgag

KANADOS ŽINIOS
Toronto, Ont,

Didžiuojamės savo laureatais

Co. iš darbo, J. Kralikauskas 
jau antri metai bedarbis. Taigi 
medžiaginiai resursai- jau bus 
išsekę.

Maloni žinia kanadiečiams lie
tuviams buvo užgirdus, kad šio 
“Draugo” literatūros konkurso 
premiją 81,000 laimėjo kana
dietis rašytojas Juozas Krali- 
kauškas. Anksčiau rašyt. B. Pū- 
kelevičiūtė, gyv. Montrealyje, 
laimėjo' "Draugo” premiją $1, 
00G už romaną “Astuoni lapai”.

Gavus žinią apie J. Kralikaus 
ko literatūrinį laimėjimą, litera
tūros mylėtojai žinią šiltai ir 
džiaugsmingai sutiko.

kams, švenčių proga aplankyti 
sergantieji lietuviai ir įteikta 
dovanėlės. į

Atliekami paruošiamieji dar-' 
bai I ’etuvių dienai, kuri numa- . 
tomą surengti ateinančią vasa- 

C. An investment of 
__________ I

Naujų palaimintųjų bylos
Vatikano Apeigų Kongr^a-i ^ment^or send resume to Joe H. 

cija savo posėdyje svarstė tri
jų naujų kandidatų į palaimin
tuosius bylas. Buvo nagrinėta 
raštai Dievo tarno, kun. Juoza
po Leono Torres, gimusio 1849 
metais Argentinoje ir priklau- 
susio Marijos della Mercede or- 
dinui. Taip pat nagrinėta raštai 

gimusio

t

I 
i

“Tėvynės prisiminimų” radio 
valandos vedėjas J. R. Simana
vičius J. Kralikauskui nepagai
lėjo pagarbos žodžių ir atgrojo 
jam L-kirtą. kaip pranešėjas pa
reiškė, J. Kralikausko mėgia
miausią plokštelę: “Kaip gi gra
žus, gražus rūtelių darželis”.

Apie bedarbio rašytojo dalią 
išeivijoj ka’bant, reikia pripa
žinti, kad šitoks reiškinys — 
nuostolingas pačiam rašytojui, ■ 
bet i: e saviška jai grožinei lite
ratūrai tas išėjo į naudą. Jeigu 
J. KraJikauskas nebūtų buvęs ■ 
ilgesnį laiką bedarbiu, gal ir jo 
premijuotojo romano nebūtų bu 
vę.

Prieš kurį laiką panaši pa- kun. Juozapo Baldo, 
dėtis buvo ir su rašyt. Vyt. A- netoli Veronos Italijoj 1843 m. 
lantu. Kai pabuvo ilgesnį laiką ir įkūrusio mažųjų Šv. Juoza- 
bedarbiu, parašė plačios apim- po Seselių kongregaciją — ir 
ties romaną iš Lietuvos parti
zanų kovų 
nimų”. Tai 
girnas.

Laureatą
me, linkėdami literatūrinės sėk
mės ir ateityje., Pr. Alšėnas 

i
Windsor, Ont.

“Tarp dviejų gyve- 
rašytojo paties tei-

nuoširdžiai sveikina

seselės Onos Marijos Marowich, 
gimusios 1815 m. Venecijoj ir 
pasižymėjusios savo pamaldžiu 
gyvenimu bei įvairių labdarin
gų įstaigų įkūrimu.

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. sausio mėn. 13 d.

Specialios dovanos — Door Prizes — Puikus orkestras 
Gardus bufetas Biletai gaunami prie įėjimo

KVIEČIAME VISUS GAUSIAI DALYVAUTI
Fondo Komitetas

NATIONAL BUSINESS AND FINANCIAL SECTION
BUSIHESS OPPORTUNITIES — MAIL ORDER — REAL ESTATE — INVESTMENTS, ETC.

$22,000 TO $38,000
Your Net Profit Kirst Year 

$3.506 is totaliy 
secured by mcrchandise and inven- 

t tory. Local manufacturer. wil! fran- 
chise revolutionary produet through- 

; out the entire Southwest.
I Phone FL 7-6519 for interviearap-

AMERICAN CELLUL0SE CORP. 
6115 Denton Dr., Dalias 35, Texas 

Chicago Office ST 2-3700

HOTEL 
PARTNERSHIPS

An opportunity for man and wifc 
teams looking for a seeure profit- 
able future. Hotel-motel backgruond 
not needed. $50,000-$S5,000 invest- 
ment and active management bring 
one-half full partnership interest in 
new luxury motels (30 - 60 units), 
plūs 10% of gross nionthly rentals 
as management salary. Ali details 
of site locations, building furnishing 
and training provided 
complete information,

Executive Offices.
Motels, Ine.. 8537 N. Sepulveaa Blvd., 
Sepulveda (Los Angeles), California.

by chain. For 
wiite or wire

Hyatt—Chalet

B

Šis rašyt. J. Kralikausko lai
mėjimas atnešė jam dvigubą 
naudą. Premija — tai rašytojui 
moralinis atpildas už jo pastan
gas ir kūrybą, bet J. Kralikaus 
kui 1,GC»O dol. premija buvo rei
kalinga ir kaip medžiaginė pa
rama, res, atleidus jį Eatons

Gražiai veikia
Windsoro L. B. apylinkės iš

rinko naują valdybą, kuri jau 
spėjo neblogai užsirekomenduo
ti. Surengta Kalėdų eglutė vai-

MŪSŲ KOLONIJOSE

RESPONSIBLE I’EKSON
Highly profitablc business esta- 

■ blished for you in your area. Full 
or part time. No selling or solicit- 
ing involved. Experience not neces- 
sarv. $2,290 totai capital investment. 
in cash. reųuired. You mušt be in 
position to invest and start immc- 

, diately. We protect you in writing, 
guaranteeing full return of your in
vestment. If you feel you have the 

i ability and desire to operate your 
own business, send us a brief resume 
of your background. We do not want 

į any ""Get Rich Quick” inciuiries. 
This is a sound steady income busi
ness. If you meet our aualifications. 

I vou avilį be contacted personallv.
PAR DLST. CO.

4150 Centrai Avė., Minneaitolis 21, 
Minn.

I

i STROUT’S FREE CATALOG!

SCOTTSDALE
ARIZONA
HOSPITAL
TO OPEN

IN JANUARY 
i

Cambridge, Mass
Naujas klebonas

A a. prel. Pranciškui 
kaičirJ mirus, dabar į jo vietą, 
Švč. Panos Marijos Nek. Pras. 
lietuvių parapijon klebonu pas
kirtas kun. A. Baltrušiūnas.

Juš-

girnas klubo gyvavimo periode. 
Vietinis Dailės choras išpildys 
programą, padainuodamas dai
nų. Bus šokiai prie geros muzi
kos ir baras. Klubiečiai kviečia 
atsilankyti visus svečius, kurie 
yra atsilankę pailsėti Floridoje, 
ir visus vietinius gyventojus.

Koresp.

Spring Lssue, bursting with bargains 
-—farms, homes, business opportuni- 
ties, vacation and retirement prop- 
erties. Nearly 3 times as many prop
erty descriptions, over 200 more 
agencies. twice as many statės as 
anv other Real Estate 
YVORLD’S LARGEST Realty 
nization!
for

61 years eervice. 
your copy today.

STROUT REALTY
P. O. Box 918 (AH) 
Springfield, Missouri

200
Statės 

Catalog.
Orga-
Write

CITY 
HOSPITAL

Scottsdale, 
Ine.

I FOR SALE by owner used fur
nitūra eųuipment trading post lo- 
cated in the best town in sunny 
Texas. Perfect for an enterprising 
couple. Health forces sacrifice 
sale. Wire, ivrite or phone GA 
5-2364 now! Sam Houston Trading 
Post, 1318 Avė. K, Huntsville, 
Texas. į

U \ —

į Are you uanting to buy a business 
in Arizona ?

Wc have many fine listings on 
i profitablc operations at prices and 
terms that are right. See or write 
us about your wants. VVe can help 
you in many cases whether you buy 
from us or not.

ALLAA C. JEFFRYES, RETY 
. 2525 N. Centrai AL 2-6737

l’hoenix, Arizona.

iivi m

I

GET OUT OF THE COLD!

Opportunity of a life time in 
■ owning & operating this brand new 
currently occupied motei 40 units 
— air conditioned — TV's AAA-ap- 
proved, newly carpeted and furnish. 

. ed — swimming pool, coffee ba.r. 
60% occupancy (avg.). Righton on 

! new four lane Highway 77 by pase.
Write, wire ar phone GA 5-1155. 
Skylark Motei, Harlingen, Texas. 
1*. O. Bok S67, D. T. Hay, owner.

He's too busy to run it!
i

T4CSOV. ARIZONA
4 The Land of Perpetual Sunshine”

EXTRAORDINARY OPPORTUNITY TO PURCHASE TW0 HOMES: 
side by side... indentical floor plans. ■

COMPLETELY FURNISHED!
Both houses have two bedrooms with tub and shower bath; corner house has an additional 
bedroom having elosed in the patio porch; rwms. vvaiied pauos;
ting hnoleum kitehen- Highly desirable property with wonderful shade trees;
fullj landseaped and covered by sprinkler sy stem.

havi,nS ,close.(Į. įn the patio porch; store rooms; walled patios; wall-to-wall carpet- 
completely eurbed,

UNSURPASSED LOCATION
Near schools, bus lines and marvelous shopping center. Four short blocks 

Eark’ two golf courses. swimming pool, recreation center, children’s 
NO TAXES UNTIL 1962! PROPERTY 100% CLEAR.

from square-mile 
playground, etc.

$15,000 Each on Easy Terms.. . Reduction For Buying Both
For full details and complete information ivrite otvner George Moeller, 

2626 East Malvern Drive, Broadmoor Sub, Tucson, Arizona, or call him 
at EA 5-4322

Note: Ha ve 3 other furnished homes for sale: 3-bedroom, $14.500; 
2-bedroom, $11,500; and ovvner’s own beautiful home appraised at 
$25,000. OWNER WILL C ARK Y BALANCE ON ALL HOUSES 
AFTER DOIVN PAYMENT.

Metinė sukaktis
Jonas ir Ona Burokai au

ditorijos ir klubo savininkai mi
nėjo vienerių metų sukaktį. Ban 
keto vedėja Anelė Ambrozai- 
tienė pakvietė kun. Vincentą 
Valkavičių maldai, prie gražiai 
parengtų stalų. Vėliau, orkest
rui grojant, gražiai pasilinks
minta.

Sveikinimo kalbas pasakė ku 
nigas V. Valkavičius, A. Dau
kantas, B. Jakutis ir kt. Jono 
ir Onos Burokų namas yra žy
mioj gatvėj, nes Harvard gat
vėj yra ir Harvard universite
tas

Jonas ir Ona dėkoja visiem 
darbuotojam ir visiem svečiam 
ir viešniom.

— Antanas Bartkus ir Povi
las Šlevys baigia sveikti namie.

Patr.

St. Petersburg, Fla

Klubas auga
Amerikos Lietuvių piliečių klu 

bas, Floridoje, sparčiai auga. 
Dar tik mėnuo laiko kaip susi
organizavo, o jau baigia pasiek
ti iki šimto asmenų nariais. Pra 
ėjusiam susirinkime, kuris bu
vo sausio 7 d., įsirašė 26 nauji 
nariai. Susirinkime paaiškėjo, 
kad yra rengiamasi prie didelio 
baliaus, kuris įvyks sausio 20 
d. Laiškanešių svetainėje, 314 - 
15 St. So. Pietūs prasidės 2 v. 
p.p. Tai bus dar pirmas paren-

LVDOOR BARBECUE

In anttųue Macu or Dafilst 
»lth stBBl frtU;

A froderfal, Nev ludMT 
BirbrcK Grid Thtt

FITS INSIDE AHY 
FIKEPLACE!

Opening to 31”
Heavy tua<e s t • • 1 
unlt ia simple to lu
steli; no holas re- 
gulred; avines ln and 
out for eaay cookinc. 
Crank adjusts c r 111 
height ton just right broillng.

Ftra is t* brolier. Bot

S£” 516.95
Shipping weight 
17 lbs. F.O.B.

Mihvaukee

FIRESIDE CHEF
1’. O. Box 5323 

Milwankee 4, WLs. 
GA 1-1216 NoC.O.D.

TAKE A SECOND LOOK
For Investment or Retirement in Fabulons, Sun Valley, Arizona

1O ACRE RANCHEROS
Equivalent to 40 Townsite Lots

ONLY $269.00 Per Acre — CASH OR TERMS

Averagc 1960 Nov. 1 • niperature 73 Degrees, Scottsdale, Ariz.

Arizona Land Corporation This offer expires
7044 E. Thomas Jan. 31, 1962
Scottsdale, Arizona

Plcase Reserve For Me:
10 Acre Raneb ro—$295.00 down—$50,00 per mo. 
2H Acre Estate—$95.00 down—$25.<>O per mo.

10% 
Enclosed 
opening 
l’nyment 
eomrnercial _
no obligation ( ).

NAME ............................................ .....................................................

ADDRESS ...............................'...............................................................

CITY ................................................... ZONE .................. STATĖ

CLT THIS OOUPON AND MAIL TODAY!

dūscoiint for 
is my <’h< ck 

payment for 
for nerengė 

s i tęs (

tnoncy order for $...................................as my
Und Savings Account ( ) or Full.

): send information on industrial and 
Free land Investor's digest— no cost —

ZONE

REASON FOR SELLING: EXTREME OLD AGE!

pas

Savings & Loan Association

Per Annum

PAID SEMI-ANNUALLYJ
TODAY . . . Call or Write
MARY JANE TAI.MADGE 

WH 6-6501
39-G W. First Street 

SCOTTSDALE, ARIZONA 
or

In Denominations of
$100
$500

$1,000 and $5,000

Registered and Negotiable

First Mortgage

BONDS

only hospital for rapidly-grow- 
Scottsdale, Arizona—the West's

in January!

Name

Address

City

Statė

INSURED

NiON-PROFIT ORGANIZATION

OFFERS FOR SALE 
REMAINING

The
ing
most fatnous tourist mecca—will be 
completed in January! Remaining 
bonds for this 120-bed M.IX hospital 
carry 13 thru 15-ycar maturity dates. 
I n vest today!

INTEREST

Fili in this coupon and mail 
TO: 39 W. First Street 

Scottsdale, Arizona

*

Jūsų santaupos 
pelno daugiau 
pilnoj apsaugoj

Fort Dearborn Federal

Reikalaukite NEMOKAMO 
“SAVE BY MAIL KIT” 

Mes apmokame pašto išlaidas 
j abi puses.

Taupomieji doleriai įgauna tikra jėgą 
Fort Dearborn Federal bendrovėje — 
jie atsiraitoję rankoves sunkiai darbuo
jasi, kad pelnvtų daugiau su pilnu sau
gumu. Jau beveik šimtmetis, nuo 1877, 
kai Fort Dearborn Federal (anksčiau 
buv. Bohemią Federal Savings & Loan 
Association) nuolatos tarnauja taupy- 
tojams su aukštesniais negu vidutiniai 
nuošimčiais ir pilnu saugumu. Niekad, 
per visą tą laiką, Fort Dearborn nėra 
praleidus pelno išmokė ūmą taupy to
jams.
Šis įžymus finansų tvarkymo rekordas, 
didesni nei vidutiniai nuošimčiai, bei 
saugumas, kartu su draugišku, maloniu 
asmenišku patarnavimu, kuri jūs gaunat 
Fort Dearborne, yra tinkamiausia vieta 
jūsų santaupoms. Nedelsdami atidarykit 
sau taupymo sąskaitą.

t įsos santaupos
Sln.OOO.oo Federal
Izstn Insurance 
agentūra l’nited Štai-s Governt- 
rn< nt.

apdraustos iki 
Savings 

Corporation
<v

Fort Dearborn Federal 
Savings & Loan Association 

3842 West Belmont Avenue 

AVenue 2-7040

Split by PDF Splitter
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SCHMID—LOFGREN
Prescription laboratory. Ask your 
doctor to phone your Rx to us. 
We deliver. Expert truss fittings.

Baby needs. Siek room supplies 
30 E. lllth St. PU 5-0106

► ♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦♦
LA PLACA COAL & OIL CO.

RETAIL. 24 Hli. SERVICE 
Mohil lirai. t.'uality I’ucl Ošls. 
Sto'iCr.

Sales &

24 H lt. 
He:;t. Qu:ility 
Stcam & Domotic Coal
Service. Call CO. 1-7878 

5520 W. Lak? St., Chicago

PAINTING & DECORATING
STAN De CALUWE

Paperhanging & floor sanding. 
Fully insured. All work guaranteed 

Free estimates. Call anytime
RO. 4-7907

CORDT C0L0N1AL FUNERAL 
HOME

18C22 Dixie Hwy., Homevvood 
Phone SY. 8-0331 

DIRECTORS
I'red A. Cordt Nanneite L. Cordt

I

,,į,,titMtttr-***********

ATTENTION HOME O W NERS
Stop wet. leaky bascment by 

VOLCLAY METHOD. Flood control. 
Overhead servers installed. Catch 
basins cleaned & repaired. Guara<nt' ed.

BASEMENT YVATERPROOFING CO. 
6318 N. Clark HO 5-9087

JOE’S SEWEK SERVICE 
CATCH BASINS CLEANED $4
Rodding-Repairing. Licensod- 
Bonded. All Work Guarcnteed

Call ES 8-7174 24 hr. service

I

I

FOR SMART NFAV BEAUTY 
AND SO ECONOMICAL!

Have those tables, chairs and furni- 
ture refinished by experts.

MASTERCRAFT FURNITURE 
REFINISHING CO.

3140 W. Chicago Avė., SA. 2-5730

Modernus restoranas, rinktine vie
ta. tik $4.000 imoikčti. Savininkas pa
lieka. 7 kambarių. 10 metų reziden
ciją. Garažai ir priedai. $20.500.

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

BridgeiMirte .geras tvirtas butas, G 
po 4. atskiri gazu šildymai. $3.500 
nuomos, vertas $25.800.

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

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

1 Bridgeporte. 7 butų namas. Apie 
$3,000 nuomos. Kaina $6,800.

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

Gage Parke. 2-jų butų mūras. Ga
zu šildymas. Modern. viduj. $20.800.

šviesus 13 apartmentų mūras. 
Virš $15,000. nuomos. Įmokėti 
$30.000.

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

3-jų butų medinis. Platus sklypas 
ir garažas. Nereikės derėtis, už 
$15.900.
DIRBA KASDIEN

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

6 kamb. 5 metu mūras, garažas. į 
vakarus nuo parko, tuoj apleis. 
$20.700.

Už įmokėtus $2.000 ir $85 į mėn. 
galite pirkti 4 kamb. mūrą, kurio 
kaina $13.0O0.

6 butų mūras ir $7.200 nuomos 
atiduoda ž- miau savikainos. Įmokėti 
$ 1 5.000,

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

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. * 
$38.500.

4 butų mūras. Apie $5,000 nuo
mos. Garaž. Geriausia vieta. $38,000. ’

2- jų butų mūras. Modernus, ga- i 
zu šildymas. Garažas. $32,500.

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

3- jų butų mūras ant kampo, 
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600.
1^ aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24,800.

Biznis ir 2-jų hutų mūras. Apie 
$2.500 nuomos. Tik $11,900.

NAUJA [STAIGA

I

8 ir

Mū.

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

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
ge. $16.900.

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

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

Turime daug u Įvairių namų vi
sose kolontiose. parūpiname pasko 
las. notarizuojame dokumentus, pil- 

I dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St., CL 4 2390

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

899.500 mūrinis daug butų su 
$15.000 pajamų metams. M. Parke.

$44,000 naujas mūras ir mūro ga
ražai. įrengtas rūsys, M. parke.

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

$29,900 Rockwell ir “
| po 6 mūras, garažas. 

$38,500 visai naujas
i butai ir patalpa, 59 ir 

$10,000 įmokėti, 4
: virš $400 j mėn. iš 5 

$23,900 mūrinis 2
30 p. lotas. Gage p. 

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

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

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

Mūrinis naujas 3 mieg., labai gra- | 
žiai pastatytas, $19,000.

67, geras 2

2mūrinis, 
Mozart 
m. mūrinis, 
nuomų.

po 4, garažas.

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

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

$15.500 medinis, 2 po 4, Brighton 
p., 2 blokai nuo moki-klos.

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

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

žas, pastoge, tik $12,900.
Mūras 5 kamb., 30 p. lotas, 69 ir 

Campbell, $20,000.
Mūras 8 butai, Genos pajamos,

: Ir Kedzie, $84,90(X
Medinis 7 kamb. su pajamom 

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

mas, Gage p., tik $8.000..
j Mūrinis 6 kamb. ant plataus loto, 
gera vieta. $17,800.

3 ga-

gara-

62

ir

25% NUOLAIDA
visiems darbams. užsakytiems iki 
gruodžio 20-tos. Ekspertas stalius— 
įrengia virtuves, poilsio kambarius, 

pristato kambarius. Visas 
garantuotas. Nemokami ap- 

Skamb. — YVALTER.
KO 1-0728 YO 5-2424

I , .TUSIUS, 
darbas 
skaičiavimai, i

i MISCELLANEOUS REAL ESTATE

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

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

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

4 apt. po 5 kamb. Metines paja
mos $6.000. Gazo šild. $56,000. r____ _  ________

12 apt. po 4 kamb. Metines pa- sų išvardinti neįmanoma, 
jamos virš $13.000. $98,000.

A. KATILIUS R. E

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

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

Virš 200 namų pardavime, tad vi-

Patikrinkite ir rasite sau tinkamą.

BUDRECKAS
TUCKER SEWER SERVICE

I

j BUDRECKAS
2456 W, 69th St< RE 7-8399 4081 archer avė. la s-8384

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

po 5 įį kamb.. 3 mieg. pildymas 
karštu vandeniu — gazu. 2 vienetai.

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE^

2405 W. 51st St WA 5-5030

TOP NOTCH MOVING AT ROCK 
BOTTOM PRICES

FOR AN EVEMNG OF PLEASl'RE 
NEVER TO FORGET

Hawaiian atmosphere and delicious 
foods. Be sure to visit

CLUB TOAIKIKI
Make your party & wedding res; 
8ow. LO 1-3446. 804 W. AVilson Avė.♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ — ♦ ♦ ♦ ♦ — —

No other mover does so much for 
so little. Big savings with your 
help. Dial 331-0738-

; Complete sewer service, cleaned 
i rodded and repaired. Customer’s 
j choice — electric or hand rodded.
■ Guaranteed complete flood control.

' 1058 W. 32nd St. LA 3-3717

MAINYSIME į apartmentini na
mą — 2 butai po 5 kamb. Cice- 
roje, 2 blokai nuo 22-os g-ves. 

i Skambinti BI 2-2162.

PRIE MARQUETTE PARKO

LELAND HOTEL

BERWYN. Bargenas — 7 butai. 
Arti Harlem ir 31st St. Pajamos 
$6,600; gali būti padidintas. Kaina 
$38.500; įmokėti $8,000. BI 2-2162

NEED A GARAGE?
See Chicagoland's finest Dl'RO- 

BUILT. DoaibleWall. Size 18x25, only 
$1,045. Includcs eonerete floor 
3 ft. apron.

See Models on Displav
CAPITOL LUMBER CO.

8210 \V. Grand, Chicago, 
Call 625-2626.

&

DEKORAVIMAS VIDUJE. Nemoka- 
į mai apskaičiuojame, apsidraudę, pa- 
I tikimi.

The only Hotel in downtown Chi
cago for vvomen. YVEEKLY RATES. 
DOUBLE ROOMS. Comer Harrl- 
son & YVabash Avė. Phone WE 
9-2733.

NORTH SIDE. Apylinkėje 41 ir 
j Racine. Mūr. 6 butų namas. 4 po 6 
kamb. ir 2 po 5 kamb. Garu apšild. 5 
auto garažas. Nuomos $7,710. Kaina 
$37,000. Įmokėti $8,000. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd. BI 2-2162. 
OL2-6710.

i

/■

Tel. — FA 7-8860

Pirkite JAV Apsaugos

TKEMPER LUMBER & CO AL CO.
Hardware - Farm & Home Supplies 
Cement - Bnck - Gravel - Fuel, etc. 
Save money $$$ on every buy!
Phone 180, Washburn, Illinois

We custom make your drapes or 
will sėli you the material at prices 
that can't be beat. Ceiling to floor 

or wall to wall!
DIVISION TEXTILE CENTER 
2547 W. Division AR 6-4346

_ ^OPEN^ SUNDAYS

PARDAVIMUI

CAROLE INTERIORS

į

ROTAL MANOR 
564$ SBERIOM

LQ 7-S9G4

KOSTNER MANOR
>617 M. KOSTNER.

BR B-16M

HAMPŪEN MAMR 
2724 HAMMFN CT.

BU :-3W9

The biggest savings on FREEZER 
MEATS for 1962 is with

KINGS FREEZER MEATS, INC. 
7147 VV. 79th St., Oaklatvn 

Phone NE 6-3440

Išparduodame gražius pavyzdinius 
baldus iš 3-jų 
linių namų.
50% — .75% nuolaida. Parūpinsime 
pristatymą, ir išsimokėjimo sąlygas.

statybininko mode- 
Parduodami atskirai

Tel. 636-0016

¥HtCENNB MANOR
4724 S- VIMCIMKS

80 8-1400

MAMUETTE 
MUKIME HOME 
6629 S. MARIAM 

TR 3-2737

THE TILKIN MANAGEMENT
CORPORATION

NURSING HOME MANAGEMENT
NORTH 

BALMORAl
CONVALESCFNT HOME

5420 M. SHEU1MN
iO 1-9130

ADDISOK VAKOR
352S N. SU*.

Gž 7-0187
SOUTH 

MflNTTRET
C8NVALESCENT HOME CONVALESCEMI H0»€

1380 S. KEDZIE
LA 7-5726

MARfiUETTE

KEDZIE MAHDR 
32M W. NISNMGTIM

NE 3-8815

PRAiaiE 3»ANCH
1919 S. miM 

2A 5-1015

VLCTORY
NUkSING HOME CONVALESCFNT HOME 
SS5I S. ittRVHB 328 W. 35H ?t.

TR 3-3737 YA 7-5848

WFST
H8MAN MANOR

323 S. HOMAN
NE J-116&

MOMTEBEY 
CONVALESCEUT HOME 

3RfXEl 3RANCH 
1516 S. 3£EXEL

KE

BURR 8AK MURSiKG l 
ClfflVALESCFNT ClKTER 

2476 W. IffRR 3AK 
3lUt iSlAND-FU 8-2470

HH80ES 
NURSING HOME 

3221 W. W.SHJNCTOIf
NE 3-9A1O

MANAGEMENT

k

ALL NURSING HOMES UNDER ŠAME
PROVIDINC 24 HOUR NURSING & MEDICAL CARE

EXECUT1VE OFHCES • 3658 W. NORTH AVF., CHICAGO 47, ILt.

imont 5-5700
JQ§EPH A. BONNAN
Executive Vice-Presidert

LEONARD Tilkin. M. D.
Presid<nt

r
V o/ 

Kiekviena sąskaita * įC\ 
ligi $10.000.- e
apdrausta •
Federal i nėję •Federalinėje 
Valdžios įstaigoje: 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

ant visų taupymo 
sąskaitų

ant Bonus 
sgskaitu

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

August Saldukas Prezidentas

SKAMBINKITE MUMS PIR
MIAUSIAI! Visoki remonto dar-, 
bai. Joks darbas ne perdidelis. Ne
mokamiems apskaičiavimams telef. i 
HI 5-3378 arba GA 2-7686.

«« Maintenance Machinist
For maintenance and repair of 

BAKERY MACHINERY

■ u.

STOP CHOPPING THAT ICE! 
MĖLT IT. MR. THAW NOW 

available in Chicago
Not salt. will not harm grass.

S4 per 100 lbs. WE DELIVER
Call BE 5-2524

HELP 'VANTEP VYRA'

Parduodame pianinus, vargonus,
orkestro instrumentus

> Pirkus instrumentą, pamokos ne
mokamai. Atdara pirm., ketv. ir

i penkt. vakarais. THE HOL'SE OU'1 
:MUSIC. 528 East on lioute G, South 
j Holland, III. ED 3-5500.

I
GYVYBES, NELAIMINGŲ ATSI

TIKIMU, SVEIKATOS IR PASKO
LOS DRAUDIMAS. Aukštojo mok. 
šio planas, grup. ir biznio draudimas.

J. O. M I L L S
Granite Realtv & Investment Co. 

4526 N. SHERIDAN 
LO 1-0605 SU 4-2244

It’s smart to save money in 1962 
on decorating or painting. Interior 
or outside. Neat - clean - reliable.

Call MARTY — ED. 3-8637
Nites call ED. 1-3015

N We vvill Consolidatc and pay your 
bills in full up to $5,000.

60 months to repay under ONE 
low monthlv payment at Bank rate 
interest with insurance coverage. 
To Qualify, you mušt be a home- 
ovvner and r-mployed. Your mortgage 
or contract is no obstacle.

Call M R. CVRTIS.
FA 7-1712

T“

S1GNORF.LLO HEATING 
and GAS EQUIPMENT CO. 

City wide Sales &
Guaranteed Work. Member

Mechanical Contractors Ass’n 
Resid‘ntial—-Commercial— 

Industrial.
3839 S. Archer

Service.
of

LA 3-1002

PROGOS — OPPORTUNIT1E.*

TI KĖKITE SAVO BIZNI!
i Jei jioškoto biznio, kuris žada:

• Jokio darbo.
Į • Jokio

• P^l na.

indu-

investavimo, 
kuriuo greit praturtėsite,

TAI NERASITE.
Bot mes galimo pasiūlyti 

Jnms nuosavą hizni 
Amerikoje puikiai augančioje 
striiojo,
“A 1 TOM ATTC M ERCH ANDTSTNG” 

t Automatinis prekiavimas) 
Visojo šalyje skalbiamas Dupont 
produktus 
Apsaugotos teritorijos 
Vidutinis pelnas 75-150% 
Nereikia jokio pardavinėjimo 
Nereikia jokio prityrimo 
Tin-a vvrams ar moterims
Jei būsit nepatenkinti, bendrove

MIN. INVF.STMENTAS $1.590 
Rezervuokite sau teritorija dabar! 

Skambinkite 913-7322 
arba siųskite savo vardą, adr. ir 
tol. nr. f

NATIONAL PLASTICS
909 North Statė Street

✓

Bakery experience preferred.
Full benefits. Permanent. Apply:

WARD “Tip-Top” BAKING 
COMPANY

5669 So. La Šalie Street
Tel. — NOrmal 7-5900

VYRAI IR MOTERYS

Reikalingas vyras ar moteris 
dirbti apie namus. Valgis ir kam
barys. Telef. FR 6-1153.

HELP H’ANTED MOTERYS

MARQUETTE PARKE
Gražioje .vietoje, 7 metų, 5% 

! kamb. (3 mieg.) mūrinis ant 50 p. 
į sklypo. 2 maš. "side drivė” 
i žas. Savininkas perkeltas j 
Į York. Parduos "
pigiau.

3 moderniški butai (2 po 5 kamb. 
kamb. ir 4 kamb.), ir graži krau
tuve; tinka bet kokiam bizniui. Ar
ti judraus Western ir 71-os gatvių 

Į kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

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

I

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

2 aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. gazo kmb., 1—5 kmb. ir krautuvė, šalia 
■ j--------  »»—s-- =-•[ dar 30 pšdų sklypas.

TAVERNA SU RESTORANU
Ir 3 butų namas Šiaurinėje Čika

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

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

low. Kilim. Įrengtae rūsys $21,500.
$615.00 MfiN. PAJAMŲ 

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

DU NAMAI
Labai gerame stovyje Brighton 

Pk.: Gražus mūr. bungalow, šildo, 
mas karštu vandeniu—gazu. Kieme 
mažesnis 3 kmb. mūr. namas, išnuo- 
motas už $60 mėn. Visa kaina 
$19,500.

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

Naujas 5/2 kamb., 3 miegamų mūr. 
Gazu šild. Marąuette Parke. $18,900.

2-jų aukštų med. 6 ir 6 kamb. Gazu ; 
šild. $160 mėn. pajamų. Evergreen į 
Parke. Tik $14,900.

2-jų butų mūr. 12 metų senumo. 4 
ir 3 kamb. Gazu šild. Garažas. Alų- ■ 
min. langai. Marąuette Parke.

Tik $29.900.
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

t BELLVARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO- KEDZIE AVENUE

Te- PRospect 8-2233

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PEBLIC

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
i

apylinkėje 
prie 3-jų 

namų ruo- 
— gyventi

6 
prie 
gai.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7 Ist Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Remkit dien. “Draugę”

g
i

gara- 
New 

už $18,000 ar net

STONKUS, R. L
2617 W 7] st St.

HE <5-1517 arba PR 8-1595
.MARQUFTTE 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.ooo

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTOBS

STAN KUS
CONSTRUCTION CO.

MARQUETTE Parko 
reikalinga šeimininkė 
žmonių šeimos. Lengva 
ša. Atskiras kambarys 
vietoje. Geras atlyginimas. Skam
binti po 6 t v. LU 5-0399 ..

Reikalinga moteris padėti šeimi
ninkauti, vienam mėnesiui. Atlygi
nimas $200. Gyventi 95 mylios nuo 
Chicagos. Dėl. informacijų skam
binti IN 8-8869.

PROGOS-OPPORTUNITIES

PARDUODAMA TAVERNA. Air- 
conditioned, pilnai įrengta, geroj 
apylinkėje. Parduoda už geriausią 
pasiūlymą. Nori skubiai parduoti 
— iki sausio pabaigos. 1401 So. 
49th Court, Cicero, Illinois.

Parduodama mėsos ir geresnės 
rūšies maisto krautuvė. Gerai ei
nąs biznis. Ant kampo centrinės 
kryžkelės kurortiniame mieste. 
Turime reputaciją geriausios mė
tos krautuvės pietvakarių Michi- 
gane. Edward C. Grahek, savinin
kas, Decatur Meat Market, 

DECATUR, MICHIGAN

Dėl ligos priverstas pigiai par
duoti gerai veikiantį ir pelningą 
“rooming-house” biznį, arti vidur- 
miesčio.

Varžvtinių keliu galite pigiai 
pirkti 2-jų aukštų biznio namą, 2 
auto garažas. Teirautis nuo 9 iki 
10 v. r. tel. TAylor 9-2733.

Remkit dien. “Draugę”

NAUJU NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-3792

V

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 SO. VVESTERN AVĖ. |
Chicago 36, Illinois

aasss-- /r.

SKLYPAS 34 x 125, kampinis, 
geroje ir gražioje vietoje. Tinka 
2-jų butų statybai. Teirautis — 

HE. 6-2588, po 6 v. vak. A. Stančiauskas instaliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gasu

$8.900 PILNA KAINA. 2 po 4 ir alVva kūrenamus pečius_ (fur- 
kamb. Rūsys ir pastogė. 2 auto gara- naces) visų dydžių oro vesintu- 
žas. Sutinkame mainyti j kitą nuosa- vus bei Air Conditioners ir atlieka 
vybę. Įmokėti $850. Apylinkėje 25-tos visus skardos darbus, 
ir Sawyer Avė. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LA 1-7038.

" ' ■
$18,500. 9 butai. Mūr. 9 po 4 kamb. 

Pajamų $4,400. Apylinkėje Damen ir 
22nd St. Geros pajamos. Žemi mokes

čiai. SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LA 1-7038.

Atidarytas sekmadienį 1—5 vai. I 
3746 W. 65 PI.

Naujas mūr. 3 mieg., naujas ga
ražas. Statybą įvertinsite pamatę. 
Turime dar Chicagoje keletą gra- , 
žiu lotų.

LAPKUS BUILDERS, INC. 
RE 7-6630 ir LU 1-0400

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Kambarys Marąuette Parke iš
nuom. vyrui. Telef. 778-7306, po 
5 vai. vak.

IŠNUOM. SALE VISOKIOM
PROGOM

Moderniškai įrengta virtuvė. Air

conditioned. Po 6 v. v. skambinti

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami 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

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE. ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
{rengiame šiltu oru Ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) Iki S metų 1šb<- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI

2431 S. Kedzie Avenne 
Chicago 23. Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OI $-0419

STATOME IVAIRIUS REZIDENCINIU8 
MEDICINOS ir PREKY BOS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS.

KERELIS BROS
CONSTRUCTION CO

CONSTRUCTION CO

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

architekvas atlieka planavimą
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

OOmmodore 4-9523 arba IN 8-9026

Išnuom. 4 kamb. apšild. butas,
Marąuette Parke. $85 mėnesiui.
_____Telef. PRospect 6-2191

Išnuom. kamb. su maistu ar be 
maisto. 1-me aukšte.

6750 S. Artesian Avė.

Išnuom. apstatytas kambarys 
vyrui. 6815 S. Maplewood Avė.

RE 7-6251

Išnuom. 4 kamb. apšild. butas. 
1 kamb. turi atskirą įėjimą. Kreip
tis tel. LA 3-8617 arba VI 7-14*9.

Platinkite “Draugę”

I

,, V I K D O“
HEATING SERVICE

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

4444 S. VVESTERN AVĖ.. Chi
cago. I1L. VI 7-3447 —D. Žu
kauskas.

Perskaitę “Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

j

• STATYBA • PLANAI t
• PASKOLOS

Gyvenami namai. Biznio, in-* 
dustrijoB bei ofisų pastatai..’ 
Taip pat įvairūs pastatų re-| 

bmontai. ’
*L. STAŠAITIS!
% Statybos Kontraktorius

6043 SO. SA1VYER AVENUE j 
CHICAGO 29, ILL. f

Namų Tel. PR 8-8378 ’
Egerr

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

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

%
V. SINKUS Constr. Co
2618 W. 7Įst Street, Tel. PR 8-4268 Ir TE 9-5531
---  J
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NAUJAS LIETUVIO IŠRADIMAS 
SUDOMINO VISĄ AMERIKĄ

Kaip statybininkas Jonas Stankus nugalėjo 
"generolą Žiemą"

Buvo ir yra sakoma, kad 
“generolas Žiema” paklupdė vo 

? kiečių divizijas prie buvusio 
Stalingrado ir tuo nulėmė visą 
II Pasaulinio karo eigą. Bet tas 
“generolas Žiema” dažnai kiša
si į ne savo reikalus ir taikos 
metu. Su savo speigais ir pus
nimis jis ypatingai “kišasi” į 
statybos sritį. Žiemą visokia 
statyba lauke turi sustoti, nes 
jos normalus ritmas, pagal ku
rį eina visas mūsų gyvenimas, 
čia nėra pritaikomas. Sakysim, 
fabrikai ištisus metus gali dirb
ti pagali savo nustatytą planą, 
o namų statybos sritis priklau
so nuo žiemos “malonės...” Nes 
užėjus šalčiams, betono ir mū
ro darbai sustoja, o su jais ir 
visos sekančios sritys: vidaus 

f įrengimai, medžio darbai ir vi
sa kita. Šimtai tūkstančių ge
riausių statybos specialistų ir 
darbininkų tampa bedarbiais ir 
milijonai dolerių išleidžiama jų 
pašalpoms.

Bet štai daugelio nustebimui, 
dabar “iki ausų” užpustytoje 
Chicagoje, šio sausio mėn. pra
džioje, sniege atsirado du mil
žiniški balti “grybai” — balio
nai. Vienas jų išdygo pietinėje 
Chicagos dalyje — 98th Walla- 
Ce St., Euclid Parke, o kitas 
šiaurinėje — Hiamatha Parke, 
kampe W. Addison St. ir N. 
Pacific Avė. Praeiviai labai ste

tam tikra šilumos temperatū
ra. Šį rudenį gavau daug sta
tybos darbų iš Chicagos Parkų 
Distrikto. Juos reikia baigti pa
gal nustatytą programą, ęagal 
sutartį. O žiema tam trukdo. 
Tai ir ėmiau galvoti ,kaip įveik 
ti didžiausią statybininkų prie
šą—šalčius? Atėjo mintin mė
ginti naudoti didžiulius balio
nus, kurie sudarytų apsaugos 
skėtį nuo šalčių virš darbovie
čių. Pasirodo, kad idėja buvo 
teisinga ir dabar jau naudoja
me labai sėkmingai du tokius 
balionus.

— Kokio jie yra dydžio ir 
kaip tie “cepelinai” išsilaiko 
apgaubę darbo vietas?

— “Cepelinai” yra padaryti 
iš lengvos plastikos ir nailono 
medžiagos ir atsparūs ugniai. 
Turi 100 pėdų ilgio, 40 pločio 
ir 20 pėdų aukščio. Sveria kiek 
vienas virš 2,000 svarų.

— Kaip jie pritvirtinami pr'e 
žemės?

.— Jų pritvirtinimui reikia 14 
— 20 jardų smėlio. Išpučiami 
didžiuliais “fenais” — oro pū- 
tėjais, kurie veikia dieną ir 
naktį. Didžiulės krosnys viduje 
palaiko temperatūra tarp 50— 
60 laipsnių šilumos. Viduje mū 
rininkai dirba vienmarškiniai. 
Nebežiūrime šalčiui į akis ir ne

I

Indonezai kareiviai stovi prie didelio prezidento Sukamo atvaizdo 
parado .metu Parepare. Sukarno pietų Celebes salą numatė vietą 
bet kokiam užpuolimui prieš olandų Naująją Gvinėją. (UPI)

LIETUVOS GYVYBĖS KLAUSIMAS

“Palikdami Lietuvos kraš
tą. dar nepalikome pačios Lie 
tuvos. Mumyse tauta yra Įsi
kūnijusi, ir todėl, kur esame, 
ten yra ir Lietuva”.

Balionas Chicagos šiaurėje, W. Addison st. ir North Pacific avė-

bejosi, ką šitie milžiniški “gry- bemaldaujame, idant jis nusto- 
bai’’ slepia po savimi? Bet pa-, tų šalęs.
slaptį šiomis dienomis atidengė — Ar nėra galimybės, kad 
didysis Chicagos dienraštis susigalvoję jūsų balionai pakil- 
“Chicago American”, patalpin- tų sau į padanges, .palikdami 
damas gausiai iliustruotą straip mūrus su visais darbininkais 
snį, kaip mūsų tautietis, staty- šalčio valiai?
bos kontraktorius Jonas Stan- — Nuo to esame apsisaugoję
kus, nugalėjo žiemos šalčių pro 
blemas statyboje. Ir tai nuga- 

y Įėjo labai sėkmingai pirmu ban 
dymu. Po tais “grybais” — ba
lionais, šalčiams siaučiant, pil
nu tempu-kyla į viršų nauji 
mūsų pastatai. “Chicago Ame
rican” nesigaili šiltų ir nuošir
džių žodžių Jonui Stankui, taip 
sėkmingai ir išmįslin^ai išspren 
dusiam žiemos trukdymų prob
lemas statybos srityje. Dienraš 
tis aiškiai pažymi, kad Jonas 
Stankus, diplomuotas architek

tam tikromis priemonėmis. Bu
vo atsitikimas, kad vieną naktį 
vaikigaliai nupiovė visus tro
sus — baliono laikomuosius lai
dus, bet balionas į padanges 
nepakilo, o tik supliško virš 
darbovietės.

— Ar atlaiko balionai da
bartines čikagines sniego spūs
tis?

— Jie yra išpūsti it baraba- 
nai ir labai slidūs, tai sniegas 
norėdamas ar nenorėdamas 
griūna žemyn...

tas, turintis savo statybos-kon- 
strukcijos firmą Chicagoj, 7403 
So. Westem Avė., yra lietuvis, 
naujas ateivis, į šį kraštą atvy
kęs iš Europos tik prieš sep
tynis metus ir rimtai įvertina 

M jo įnašą šios šalies gerovei ir 
pažangai.

Norėdami ir mūsų skaityto
jus supažindinti su šiuo išradi
mu, kreipiamės keliais klausi
mais į tą vieną iš žinomųjų Chi 
cagos lietuvių statybos kont- 
raktorių — Joną Stankų, ką jis 
mums pasakys apie tą išradi
mą pats. -

— Kas jus vertė ieškoti to
kių naujų ginklų kovoje su žie
mos šalčiais statybos fronte?

— Pats gyvenimas. Žiemą 
statyba sustoja, liekame bedar
biais, o vasarą, kad ir skubė
dami visom keturiom, nespėja- 
me visų dirbu atlikti. Jeigu nė 
ra betono ir mūro, aišku, nie
ko negali daryti ir viduje, 
pirmiesiems darbams

O

— Kokios apimties pastatus 
galima statyti po šiais balio
nais?

— Nors ir dangoraižius.
— Ar jie brangūs?
— Reikia pasakyti, kad tik

rai nepigiai atsieina...
— Ar niekas iki šiol staty

boje panašių priemonių dar ne
vartojo?

— Bent Chicagoje iki šiol ši
tokios priemonės nebuvo varto
tos.

Dipl. archit. Jonas Stankus 
dabar gauna gausybę laiškų iš 
visos Amerikos kampų. Atski
ros firmos teiraujasi naujosios 
priemonės smulkmenų, patento 
są’ygų. Šis išradingumas mūsų 
mielą tautietį plačiai išgarsino. 
Dauj sveikinimų ir tolimesnės 
sėkmės Rnkėjimų gauna tiek iš 
savo tautiečių, tiek iš kitatau
čių amerikiečių.

Įstaigos sienos papuoštos gau
siais projektais, kurie jau įvyk
dyti. Tai visa eilė jau pastaty-

būtina į tų medicinos centrų, gyvulių

tojauti .bet trokšta pažinti ir j 
pagilinti tai, ka įsigijo aukštes- 
n.osiose mokyklose.

Pavyzdinis pasiaukojimas
Pasiaukojusių lektorių dėka 

• darbas vyksta visai darniai, 
i kiek įmanoma tokiose sąlygose..
Neturėdamas jokios valstybi
nės ar kurių organizacijų glo-! 
bos bei finansinės paramos, in- 
st'tutas Išsilaiko beveik iš pa- į 
čių studentų ar iš menkų atsitik 
tinių aukų. Tai dar yra vienas 
įrodymas, kad lietuviai, kaip 
tautinė grupė, šitame krašte nė- i 
ra paskutinė savo tautine ir 
kultūrine veikla. Šalia L. En
ciklopedijos, šalia lietuvių pa
viljono pasaulinėse parodose, 
nūs turime dar trečią didelį lai
mėjimą. minimąjį 
Institutą Chicagoje.

Instituto lektoriai 
gali tyra lietuviška
tinis .'.dea’ zmas ir kūrybinis nu
siteikimas. Net 3 lektoriai — 

Į-'D. Velička, O. Kriščiūnienė ir 
A. Dundulis — kartu dirba ir 
šeštadieninėje aukštesniojoje Li 
tuanistikos mokykloje.

Čia suminėti faktai iššaukia 
mumyse ne tik pasidžiavimą 
ir džiaugsmą, bet ir didelę pa
garbą to -nstituto kūrėjams, 
lektoriams ir studentams.

■ Mes neturėtume būti tik pa- 
i syvus stebėtojai, bet, užsikrė- 
Į tę to gyvojo lietuviškumo dva
sia, turime jungtis į tų švie
siųjų lietuvių eiles, kurioms ka
daise priklausė Maironis, Jakš
tas, Vaižgantas, Kudirka ir ki
ti, o dabar šio instituto lekto
riai, studentai ir tie. kurie ne
ša savo rankose ir širdyse gy-

|

bes išlaikymo labui nėra tik 
laisvinimo ve;ksnių ar L. Bend- . 
ruemenės -’eikalas, bet mūsų 
kasdienė pareiga.

Šviesus žiburys Chicagoje
Dr. J. Girnius! , .... įTenka pas.dziaųgti, kad Chi- j 

cagoje ir kitur dar yra nemaža v4j? Lietuvą.
Dažnai mumyse, kurių dar lietuvių, kurie moka au

kotis, kad Lietuva išliktų gy
va.

nėra mirusi lietuviškoji sąžinė, 
šitokios ar panašios mintys pa
bunda, tik gal mes nemokame 
taip suformuoti, kaip tai padarė 
dr. J. Girnius.

Lietuvos išlikimo klausimas 
ir.uins rūpi ne tik tėvynėje, bet 
ir išeivijoje, nes mes įsitikino
me, kad turime dvi Lietuvas — 
vieną prie Baltijos ir Nemuno, 
kitą — išblaškytą po visas pa
saulio šalis. Tos išblaškytosios 
Lietuvos vaikai ir mes esame 
JAV gyveną lietuviai.

Lietuvybė mūsų rankose

Mums yra patikėtas sunkus 
uždavinys — Lietuvos išlikimo
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Pedagoginį
I
II 

parodė, ką 
širdis, tau-

i

pritildyti ir nustumti užmarš
tin bestiališkus žmogaus žvė
ries - komunisto veiksmus su 
mūsų tauta.

Ar iš tikrųjų trėmimai nekal 
tų žmonių Sibiran jau neminė- 

neprisimintini ? Ar jau 
kelti pasaulio viešu- 

korespondentas Kle. mon tų išvežimų - trėmimų be- 
stiališkumo, nešaukti dar liku
siam laisvam pasauliui kas bu
vo ir yra su mūsų tauta da
roma ir kieno taip daroma ? Ar 
reikia apgailestauti, kad šie trė 
mimai dar prisiminami ir ki
tiems apie juos pasakojama ir 
tuomi laisvieji įspėjami kas ga
li ir juos ištikti?

LAIŠKAI "DRAUGUIrr

REIKIA VISKĄ MINĖTI

1961 m. gruodžio 27 d. “Drau ęįnį _
ge”, korespondencijoje iš Los nereikia 
Angeles, J 
aprašo ten vykusį lietuvių su
kilimo prieš bolševikus minėji-; 
mą. Paskaitininkais buvęs Bro
nys Raila ir Stasys Žymantas. 
Esą apgailestauta, kad lietuviai 1 
mini nelemtus savo tautos į- 
vykius ,kaip trėmimus, išveži
mus, o primiršta garbinguosius 
įvykius, kaip 1941 m. birželio 
21 sukilimą.

i

i Manau, kad reikia minėti tau 
Šitoks, sakyčiau nelemtas ir įos sūnų ir dukrų garbingas 

netikęs klausimo pastatymas kovas už laisvę, kaip lygiai rei- 
(trėmimų minėjimas ir sukili- kia pasauliui rodyti ir minėti 

komunistų žvėriškus būdus ir 
priemones tai, ne tik mūsų, bet 
ir viso pasaulio laisvei, panai
kinti. Aloyzas Sirtautas

mo užmiršimas) jau ne pirmą 
sykį mūsuose kartojamas. Ši
tokiu klausimo pastatymu lyg 
ir norima (jei nenorima, tai rei 
kia aiškiai tai užakcentuoti) 

i
Jonas Gečas laiške “Draugui” 

š. m. sausio 9 d. rašo, kad aš 
savo straipsnyje “Mes tuoj kar 
sim liaudies priešus”, kur buvo 
aprašyti tragiški ir komiški į- 
vykiai Dedelsdorfo lietuvių sto
vykloje Berlyno blokados die
nomis, inicialais G. ir G. 
reiškiau J. Gečo ir jo bičiulio 
p. Giedrimo pavardes ir tuo 
skaudžiai jį įžeidžiau.

Šia proga noriu pastebėti, 
kad p. J. Gečas jau pamiršo 
savo bičiulio tikrąją, kaip anuo 
met jis vadinosi, pavardę; ir 
prašau p. J. Gečą faktais įro
dyti, kad po tais inicialais tik
rai buvo išreikšta jo pavardė.

Jei jis to negalės padaryti, 
laikysiu jį siekiančiu neužsi
tarnauto didvyrio ar kankinio 
vardo, ir kitų jo iškeltų klau
simų neaiškinsiu. VI. Ramojus

i

Pašaukimų kongresas
Romoje įvyko tarptautinis 

kongresas, pavadintas “Pašau
kimas į tobulybės luomą šių 
dienų pasauly”. Kongresą ati-| 

į darė jo organizatorius, kard. i 
Valerio Valeri, šventosios Vie
nuolijų kongregacijos prefek
tas. Sekretorius tėvas Phillippe 
nurodė kongreso tikslą.

• v
1S-

Dabartinių laiku veikia 1367 
vienuolijos, priklausančios nuo 
Šventosias vienuolijų kongre-. 
gacijos. Visi tie ordinai, kong
regacijos, draugijos ar brolijos 
laukia ir tikisi, kad dabartinė 
jaunimo karta duos jiems nau
jų pašaukimų, naujų kandida
tų. — Padėti vienuolijoms jų 
pastangose (ieškoti pašauki
mų) ir yra šio tarptautinio kon

' greso tikslas.

Štai, rankose turiu Chicagos 
Pedagoginio Lituanistikos insti
tuto reguliaminą f su 1961 m. 
data. Tai gyvas ir vaizdus įrody 
reas, kad Lietuva išeivijoje yra 

i pasiryžusi : šikti gyva, kurianti, 
ir kovojanti. Šio instituto veik
la. besireiškianti jau 3-čius me-; 
tus, užsitarnauja ne tik dėme
sio ir pritarimo, bet ir morali- 

j nčs bei materiahnės paramos, 
i Tiesa, studentų skaičius nėra 
didelis, bet džiugu pastebėti, 
kad šalia Lietuvoj augusių ir 
brendusių vidurinio amžiaus 
klausytojų rikiuojasi jaunučiai, 
vos pernai Aukštesniąją Litua
nistikos mokyklą baigę, studen
tai. Jų tarpe yra dar gimnazi
ją lankančių moksleivių.

; r
To instituto reikšmė lietuvy

be: yra milžiniška, sunkiai beį- 
kainuojama. Pirmasis uždavi
nys yra parengti naujų moky
tojų lituanistikai dėstyti para
pinėse ir aukštesniosiose mo- Į 
kyklose visai Amerikai. O šalia 
to, antras svarbus tikslas — 
perteikti lituanistines žinias ir 
tiems, kurie nesiruošia moky-

i

IGNACAS PRANOKUS
W. 23rd l’lace

12 d., 1962. 16:30 
m. amžiaus. 
Kilo

Gadunavos

[ klausimas. Manau, kad nėra nė 
vieno padoraus lietuvio, kuris ne 
norėtų, kad Lietuva išliktų am
žiais gyva. Ji išliks tik viena 
sąlyga - - jei mes išliksime gy
vais lietuviais ir tą lietuvybę 
perduosim jaunesnėms kartoms.

Tas klausimas tiek yra svar
bus, kad r**, turėtų nusibosti vėl 
ir vėl prie jo sustoti ir susimąs
tyti, nes Lietuvos išlikimo rei
kalas y’.a mūsų pačių rankose. 
0 tai mus įpareigoja nelikti sta 
tistais gyvenimo tėkmėje, bet 
veikliomis asmenybėmis, kurios
galėtų pačią gyvenimo tėkmę __
pakreipti norima linkme. At
seit, kūrybinga veikla lietuvy-

ligoninių, moderniškų aparta- 
mentinių namų, jaukių šeimos 
vių, moderniškų motelių, biznio 
namų ir t. t. Dabar, be gausių 
miesto ir privatiškų statybų, J. 
Stankus stato naują, 500,000 
dol. vertės bažnyčią Maspethe, 
N. Y. valstybėje, kur klebonau
ja prelatas Balkūnas. Be to, 
yra pastatęs Nekalto Prasidėji
mo bažnyčią E. St. Louis, Visų 
Šventųjų parapijos bažnyčią 
Chicagoje — Roselande, šv. An 
tano parapijos bažnyčios prie
statą, Cicero ir kt.

Pažymėtina, kad jo statybos 
firmoje 80G darbininkų, specia 
listų dirba lietuviai — naujieji 
ateiviai.

Gero vėjo ir sėkmės darbš
čiam ir išradingam mūsų tau
tiečiui. Alb. V-nas

/L
THEODORE BALSIS

Gyveno 821 W. 34th Place.
Mirė sausio 11 d.. 1962. 1:30 

vai. p. p., sulaukęs 73 m. amž.
Gimė Lietuvoj. 

,lių apskr., Stačiūnų 
Petraičių kaimo.

Amerikoje išgyveno
Pasiliko

Petras, 
sū n ūs: 
Petras. 
Seimą, 
pažįstami.

Lietuvoje 
lovas su Seimą.

Priklausė Chieagos Lietuvių 
Drau Rijai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 South 
Lituaniea Av<*.

Laidotuvės įvyks pirmad.. 
siiusio 15 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių. ku
rioje įvyks r. dulir.ROs pamal
dos už. velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brolis ir kiti gimi
nės.

Laidot. direkt. Antanas M. 
Phillips. T< 1. YArds 7-3401.

Kilo iš šiau- 
parapijos,

50 m. 
nuliūdime 

Stella. brolio 
. jo žmona Ruth. 
žmona M.'irion ir 
Riminės, draugai ir

liko brolis Staniš-

dideliame 
brolienė 

Leo.
jo

kiti i

f

Gyveno 2234

Mirė sausio 
v. v., sulaukęs v<

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr.. Gadunavos parapi
jos. Kalnėnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 53 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Antanina, duktė Beari, 
Augustyn. ž- ntas Ediyard. jo 
dukra Bernice. YVarzecha. žen
tas Anthony. anūkai: Dorothy, 
H. jduk, Krank Czeėh ir Al- 
vin Warzecha. žentas Henry 
Poedtke. sesuo Pauline Godley 
su šeima, brolis Anthonv, švo- 
gerka Veronika Malakauskas, 
kiti giminės, draugai ir pažys
tam i.

Priklausė šv. Kazimiero 
Akad. Rėmėjų Draug.

Kūnas pašarvotas Lackaivicz 
koplyčioj. 2314 W. 23rd l’lace.

laidotuvės įvyks pirmad., 
sausio 15 d., iš koplyčios s:3<> 
vai. ryto bus atlydėtas į Auš
ros Vartų parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies siela. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę žmona, duktė. i>o- 
(li.kra, žentai ir anūkai.

Laidot. direkt. Steponas La- 
chavvicz. Tel. VI 7-6672.

PADĖKA
A. + A,

Pranas P. Kantenis
Mūsų mylimas sūnus ir bro

lis mirė 1961 m. gruodžio mėn. 
26 d. ir buvo palaidptas gruo
džio mėn. 3<> d. šv. Kazimiero 
kapinėse. Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie suteikė 
tarnavimų ir 
poilsio vietą.

Nuoširdžiai 
gerb. kunigams: 
Raškauskui, 
dulingas pamaldas už jo sielų. 
Itėkojame kun. Makarui, kuris 
palydėjo velionį j kapines.

Dėkojame kun. W. Urbai už 
maldas koplyčioj! .

Nuoširdus dėkui visiems, ku
rie užprašė šv. Mišias už jo 

Dėkojame visiems, kurie 
velioniui gėlių, bei 

mums toje liūdesio

jam paskutinį pa- 
palydėjo j amžino 

dėkojame didž. 
kun. kle|>. J. 

kuris atlaikė gc-

sielų. 
prisiuntė 
pareiškė 
valandoje užuojauta.

Dėkojame grabnešiams — jū
rininkams iš Great Lakos. III.

Dėkojam-* visiems laidotus ė- 
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai teturime galimybės pa
dėkoti.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui Jurgiui F. Rudminui už 
malonų patarnavimų.

Visiems, visiems nuoširdus 
dėkui.

Motina 4Hva Mlnetka ir 
brolis Edvard T. Mineika.

Čia gausiai susirinko tuos 
klausimus gerai pažįstą vysku
pai, vienuolijų viršininkai bei 
viršininkės, kolegijų vadovai, j alyvos, gazo> anglių furorus, 
vienuolijų naujokų auklėtojai,! stokerius ir visas šildymo sistemas 
jaunimo dvasios vadai, ir dėl į Darbas garantuotas 
to reikia tikėtis, išreiškė savo I ALEKSANDRAS GERULIS 
pasitikėjimą tėvas Philippe,kad REliance 5-2541
šis pasitarimas bus labai nau- ~ 
dingas.

f
PADEDA GAUTI BUTUS j

DĖMESIO !

NEBRANGIAI TAISOME 
alyvos, gazo, anglių furnasus,

PATAISYMAI — MEDŽIO 
DARBŲ.

TF.LFF.: IVALRROOK 5-5050

I

I

Paryžiaus vyskupijoje veikian 
tis butais aprūpinimo sąjūdis 
jau įstengė aprūpinti butais 4, 
250 asmenų. Jiems butams įsi- į 
gyti buvo parūpinta benuošim-! 
tinė paskola, kurią jie išsimo
kės per 20 metų.

7-UP $1.00 UŽ DĖŽĘ
JŪSŲ VAIKO POBŪVIUI 

Skambinti GA 4-8320 
Pasiūlymas galioja iki vasario 

14 d., 1962
2 dėžės (ne daugiau) asmeniui

f.
I

Mielam bendradarbiui
LEONUI ŽIŪRAIČIUI,

gilaus liūdesio valandoje tėveliui mirus, reiš
kiame nuoširdžię užuojautą.

Antanas Adomėnas ir 
Vytautas Galvydis su šeima

A
PETRAS JAKŠTAS
Gyveno 1442 S. 50th Court. Cicero. III.

Mirė sausio 11 d., 1 962. 1:45 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Šilalės parap., 

š-*reikių kaimo.
Amerikoje išgyveno apie 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Petor, marti Emily ir 

Casimlr. marti Veronica. 2 dukterys; Helen Volpe ir Bernice 
Kronos. ž-ntas VVilliam. 10 anūkų, brolis Stanislovas, kiti gimi
nės. draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Antano Draugijai. Lietuvių Rymo Katalikų Su
sivienijimui Amerikoje ir Chicagos lietuvių Draugijai.

Kūnas pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje, 1446 So. 
5<»th Avė.. Cicero. 111.

Liidotuvė.s įvyks pirmad., sausio 15 d.. iš koplyčios S:30 vai.
ryto bus atlydėtas į šv. Antano parapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, marti, žentas ir anūkai.

Ijildot. direkt. Vasaitis - Butkus. Tel. OL 2-1003.
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X Igno Malėno svajonė, pa
reikšta viename suvažiavime, 
kad lietuviškas leidinys turėtų 
būti išvaizdos atžvilgiu gražes
nis už angliškąjį, kad šio kra
što lietuvio jaunuolio akį pavi
liotų ir jis būtų paimtas į ran
kas, jau išsipildė. “Ateitis” 
išvaizda ir turiniu jau pasiekė 
tokį lygį. Tik pažvelk į pasku
tinius kelis numerius, kad tik
rai įsitikintum. Džiugu konsta
tuoti, kad “Ateities” kolektyvo 
pastangas lengvai įstengia įgy
vendinti “Draugo” spaustuvė, 
labai smarkiu tempu modemė- 
janti.

X šv. Pranciškaus vienuoly
no seselių rėmėjų 2 sk. paren
gimas, su daugybe gerų dova
nų, įvyks sausio 14 d. 2 v. p. 
p. Uršulės Garlevičienės na
muose, 4437 So. Artesian Avė. 
Kviečiame gausiai atsilankyti, 
rengėjos visus maloniai priims 
ir pavaišins. Lauksime svečių 
ir rėmėjų iš kitų kolonijų.

X “Draugo” vienas spaudos 
skyriaus narys pasiuntė Kalė
dų dovanėlę ir aukelę žinomam 
kalbėtojui ir rašytojui vysk. 
Fulton J. Sheen, kuris yra Ti
kėjimo Platinimo d-jos direkto
rius. Vyskupas savo laiške dė
kodamas broliukui pažymi, kad 
“gėlės negali paskirai suaugti į 
puokštę be iš šalies prisidedan 
čios rankos, taip pat ir žmones 
sujungia Dievo meilė. Strėlė iš
šauta į naktį nežino savo pa
skirties, tačiau jūsų aukos strė 
lė palies alkanas ir tamsias sie
las misijų žemėje. Už tą auką 
Dievas laimina, o aš siunčiu gi
liausią padėką”.

X Povilas Žumbakis ir Rai
mundas Merkys pavadavo dr. 
Vladą Šimaitį, kai jis gydėsi 
po tulžies operacijos. Dabar jis 
jau pasveiko ir studijuoja pa
jamų mokesčio įstatymo pakei
timus bei ruošiasi padėti lietu
viams apskaičiuoti jų pajamų 
mokesčius. Jau dešimti metai 
kai dr. Vladas Šimaitis padeda 
lietuviams mokesčių srityje.

X Fatimos Marijos stovyla, 
dabar esanti Kleivų šeimoj, šeš 
tadienį bus nugabenta pas Mal- 
deikius, 1836 So. 49 Ct. Cice
ro, UI.

X ALDONOS VALEIŠAITĖS 
išraiškos šokio ir ritminės gim
nastikos studijos pasirodymas 
pirmą kartą įvyks Jaunimo 
Centre rytoj, sausio 14 d., 2:30 
vai. p. p. Jei dar neturite bi
lieto įsigiję — paskubėkite, nes 
vaidinimas nebus pakartotas. 
Pelnas skiriamas Jaunimo Cen
trui. Bilietai gaunami įprastose 
platinimo krautuvėse ir paren
gimo metu prie kasos. (Pr.)

X čia negalima išskaičiuoti 
visų 26 priežasčių, kodėl Em- 
bassy kambarinė televizijos an
tena yra geresnė už kitas, bet 
Jūs tuo galite įsitikinti patys: 
išmėginkit ją savo namuose 
nors ir 10 dienų. Jei nepatiks, 
grąžinkit, 
kainuos, 
radijų ir 
2512 W.

X Paulina Cicenienė, 3828 W. 
65th St., buvo sunkiai apsirgu
si, dabar jau sveiksta. Cicėnai 
yra stambūs gerų darbų rėmė
jai ir ilgamečiai Draugo skaity 
tojai ir rėmėjai. Linkime P. Ci- 
cėnienei geros sveikatos.

X “Dvylika brolių, juodvar
niais lakstančių”, S. Čiurlionie
nės vaidinimas, įvyks Jaunimo 

. Centro salėje š. m. vasario 3 
j ir 4 dienomis. Režisuoja Zita 
Kevalaitytė Visockienė, deko
racijas daro dail. V. Petravi
čius, šokius ruošia L. Braždie- 
nė. Veikalą stato Scenos Darb. 
S-gos Chicagos skyrius.

Šv. Vardo draugija iš 
of Lake šventos šeimos 
švęs šį sekmadienį. Drau-

! X 
Town 
dieną 
gijos nariai su savo šeimomis 
eis prie Šv. Komunijos 9 v. per 
šv. mišias. Po šv. mišių drau
gijos pareigūnų įvesdinimas ir 
pusryčiai. Nariai malonėkite 
gausiai dalyvauti su savo šei- 

' momis.
X Florence ir Vincas Rekai 

atšventė savo 25 m.. vedybinę 
sukaktį — sidabrinį jubiliejų. 
Naujų Metų dieną Šv. Mykolo 
par. bažnyčioje jubiliatų inten- 
cija kleb. kun. A. Valančius at
našavo iškilmingas šv. mišias. 
Pritaikytą pamokslą pasakė 
kleb. A. Valančius.

Vakare jubiliatų garbei buvo 
suruošta vakarienė parapijos 
salėj. Čia sveikinimus bei lin
kėjimus išreiškė — kleb. A. Va 
lančius, kun. dr. A. Juška, kun. 
Marčiulionis, St. Rauckinas, E. 
Markūnienė, Struoga ir kiti. 
Programą pravedė varg. V. Ku
lis. Rekai yra ilgamečiai North 
Sidės gyventojai ir organizaci
jų veikėjai. Florence yra čia au 
gus ir baigus Šv. Mykolo par. 
mokyklą. Rekas anksčiau ben
dradarbiavo mūsų spaudoje ir 
parašydavo eilėraščių patrioti
nėmis temomis.

X Dail. A. Vaikšnoras, laimė 
jęs eilę premijų 
parodose, už savo pusiau abs
traktinę tapybą, jau atsiuntė 
kūrinius ALD s-gos rengiamai 
parodai, kuri atidaroma sausio 
20 d. Jaunimo Centre.

I

amerikiečių

x Simo Velbasio baleto stu
dijos, kuri yra Jaunimo Centre, 
mokiniai dalyvaus “Aidos” ope
ros pastatyme, atlikdami vaikų 
baletą.

X Kotryna Plekaitė sunkiai 
serga ir yra Šv. Kryžiaus li
goninėj dr. Winskūno priežiū
roje. K. Plekaitė yra stambi ge 
rų darbų rėmėja, amžina narė 
seselių kazimieriečių, seselių 
pranciškiečių, Gildos seselių, tė 
vų marijonų, tėvų pranciškonų, 
tėvų jėzuitų, 
Šv. Kazimiero 
moj. Visi linki 
nai sveikatos.

tėvų saleziečių 
akademijos Ro- 
geradarei Kotry

f.

ir Jums tai nieko ne- 
Gradinsko televizijų, 
patefonų krautuvė, 

47th St., FR 6-1998.
(Sk.)

X Puikiausių itališkų ir vo
kiškų pianų, o taip pat ir var
totų atnaujintų, galite rasti lie
tuvių pianų krautuvėje, Oak 
Park Piano Center, 6134 West 
Roosevelt Rd. Tel. EUclid 3- 
6630 Krautuvė atdara: Pirm. 
5-9 
šešt.

vai., Ketv. 1—9 v., Penk., 
ir Sekm. 1-5 vai. p. p.

(Sk.)
Marian Hills ūky, Claren-X

don Hills, III., turi daug sūrių 
ir kiaušinių. Galima gauti la
bai pigiomis kainomis. (Pr.)

Los Angeles vyresnieji ir jaunesnieji ateitininkai, sausio 8 d. susirinkę Lietuvių namuose i 
Nuotr. L. Kančausko.. j
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KONSULARINIO KORPUSO 
ŠEIMŲ POBŪVIS

Chicagos konsularinio korpu
so šeimų tradicinis švenčių po
būvis įvyko sausio 6 d. Mokslo 
ir Pramonės Muziejuje. Antri 
metai iš eilės, Lietuvos genera
linio konsulo žmona Juzė Dauž- 
vardienė buvo rengimo komisi
jos pirmininke ir programos ve 
deja. Dalyvavo nemažas skai
čius visokių tautų konsularinių 
štabų nariai su vaikučiais, ku
rie, daugumoje, buvo aprengti 
savais tautiniais rūbais. Dekla
macijų, dainų ir šokių progra
mą atliko Peru, Vokietijos ir 
Lietuves vaikai. Vokiškoms dai 
noms ir šokiui grojo akordeonu 
Vokietijos vicekonsulas Fried- 
rich Ruth. Ateities Atžalyno šo 
kėjai: Petrukas, Mykolas ir 
Juzytė Daužvardžiai (Liet. gen. 
konsulo vaikaičiai), Norbertas, 
Donaldas ir Teresa Trejoniai, 
Nancy ir Katerina Banky, ir 
Alan Pratt, pašoko Aguonė
lę, Mikitą, Kalvelį, ir Jūrgelį- 
Meistrelį. Jiems akordeonu gro 
jo W. Tenclingeris. Atžalyno 
mokytoja Franciška Gramon- 
tienė, vėliau pravedė bendrą vi
sų dalyvių — vaikų ir suaugu
sių — žaidimų ir šokių progra
mėlę. Įdomu buvo stebėti įvai
rių tautų vaikučius bešokan
čius lietuvišką Jurgelį-Meistrė- 
lį, kurį jie greit pramoko.

Kasmet, šiose programose, 
bandoma pademonstruoti skir
tingų tautų tradicijas. Todėl, 
šįmet buvo pasirinkta Trijų Ka 
ralių diena, ir, ispaniškai kal
bančių tautų papročiu, Trys Ka 
raliai išdalino visiems vaikams 
dovanas. Tris Karalius pavaiz
davo Paragvajaus konsulas F. 
Adler, Švedijos vicekonsulas R. 
Petri, ir Philipinų gen. konsu- 
lės ponios Estela Sulit vyras 
kapt. Sulit.

Į pobūvį atvyko angliškos 
| spaudos reporteriai ir fotogra
fai, ir didžiulės WGN televizi
jos stoties atstovai - filmuoto- 
jas, ir radijo televizijos komen 
tatorius Sig Sakovvicz. Progra- 

į mos ištraukos, įskaitant lietu- 
i višką Mikitą, buvo perduotos 
WGN televizijos programoje (9 
kanalas) sekmadienio vakare, 
10 valandą. K.

LB MARQŲETTE PARKO 
APYLINKĖS SVARBUS 

metinis SUSIRINKIMAS

Sausio 21 d., sekmadienį,
11:45 vai., tuoj po sumos, Mar
ąuette Parko parapijos salėje, 
įvyks apylinkės metinis narių 
ir prijaučiančių susirinkimas.

KAUNO ARKIDIECEZIJOS

KUNIGAMS BEI VISIEMS 
LIETUVIAMS

CHICAGOJE

X Walter S.
jos distrikto patikėtinis, gyve
nąs Riverside, UI., išrinktas pa
tikėtiniu 6 metų terminui. Šiuo 
laiku jo reikalų vedėja bei pri
vati sekretorė yra Donna 
Kam m.

Baltis, Sanitari-

I

Vysk. Fulton J. Sheen, žinomas 
autorius ir kalbėtojas, kurio kal
bų televizijos programoj klauso 
milijonai. Kalba pirmadieniais 9:30 
valandą vakaro, tinklas 9.X Olga Jakubėnienė, muz. 

VI. Jakubėno žmona, po ilgų 
atostogų vėl pradėjo savo dar
bą Real Estate profesijoj, 6465 
S. Kedzie avė., telf. PR 8-2233.

X “Draugo” sausio 8 d. lai
doj paskutiniame puslapy įdė
ta nuotrauka su prierašu: “K. 
Donelaičio lituanistinės mok. 
mokiniai vaidina “Užburtos gė
lės”, gi turėtų parašas skambė
ti taip: “Marijos Pečkauskaitės 
Moskl. at-kų kuopa suvaidino 
J. Gerdvilicnės “Prakartėlę”.

X Elzbieta Zailis eidama iš 
bažnyčios slido ir krisdama su
sižeidė. Yra gydoma Passavant 
ligoninėje. Elzbieta yra tėvų 
marijonų bendradarbių, šv. Ka 
zimiero seserų ir kitų dr-jų gar 

, bės narė ir rėmėja.

Malonu man pasidalinti ma
lonia žinia, kad kiekvienam lie
tuviui žinomas ir visų gerbia
mas KAZIMIERAS ŠAULYS, 
Jo Šventenybės Rūmų prelatas, 
Kauno arkibazilikos kapitulos 
dekanas, buv. Kauno arkidiece
zijos vikaras, teologijos magis
tras ir Kauno Vytauto Didžiojo 
vardo universiteto ordinarinis 
profesorius, Lietuvos Nepriklau 
somybės Akto signataras, visa- 

I da kilnus kunigas ir didelis sa
vo tautos bei tėvynės Lietuvos 
mylėtojas šio sausio 16 dieną 

j baigia 90 metų amžiaus. Kai 
; prieš pusę metų jį atlankiau, 
! jis sveikai jautėsi, gerai atro- 
; dė, kasdien tiksliai vykdo savo 
j pasiskirtą dienotvarkę, kurioje, 

kė apygardos suvažiavime yra šalia jo kunigiškų pareigų, kas- 
lemianti, nes ji pasiunčia į su- dien kelios valandos skiriamos 
važiavimą daugiausia savo at
stovų, o iš atstovų renkama 
apygardos valdyba.

Būtų labai malonu, kad Mar
ąuette Parko apylinkės lietu
vių visuomenė tame apylinkės 
metiniame susirinkime gausiai 
dalyvautų ir tuo parodytų Ben
druomenei savo prielankumą, o 
kartu ir bendradarbiavimą lie
tuviškame bare.

Marketparkietis.

dar 
lai-

skaitybai ir rašymui.

Tesuteikia jam Dievas 
daug metų, sveikatos ir 
mės sulaukti jo numylėtai Lie
tuvai gražesnių laisvės laikų.

Jo adresas: 14, via Calloni, 
Lugano, Switzerland.

Vysk. Vincentas Brizgys,
Kauno arkidiecezijos 

koadjutorius

DEGĖ VYSKUPO NOLL 
MOKYKLA

Gaisras sunaikino Vyskupo 
Noll vardo aukštesnės mokyk
los sporto salę, biologijos labo
ratoriją, muzikos salę su inst
rumentais ir tris kambarius, 
Chicagos priemiesty Hammon- T 
de. Nuostolių padaryta $400,- 
000. Studentai dėl blogo oro tą 
dieną buvo atleisti iš mokyk
los.

MT. CARMEL MOKYKLOS 
EGZAMINAI

Berniukai, norį šį rudenį 
stoti į tėvų karmelitų vedamą 
Mt. Carmel High School, 6428 
S. Dante av., turi ten pat lai
kyti egzaminus šį šeštadienį, 
sausio 13 d. 9-12 vai.
BUS GERESNIS PATARNA

VIMAS
Sausio 16 d. O’Hare aerodro

me pradės veikt 2 nauji pastatai, 
turį nuo 10 iki 21 vartų kelei- f 
viams išeiti į lėktuvus. United 
ir TWA linijos apleidžia Chi
cagos Midway aerodromą, ku
rio 
to

i

užlaikymu susirūpino mies-j 
pareigūnai.

ATĖMĖ VAIRAVIMO 
LEIDIMUS

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS
SUSIRINKIMO

Town of Lake Moterų sąjun
gos 21 kp. gausus susirinkimas 
įvyko sausio 7 d. parap. svetai
nėj. Nauja narė įstojo Ona Lan 
dienė.

Pirm. J. Kuzmickienė ir ižd. 
P. Gudinskienė pranešė apie 
kalėdinį pobūvį, kuris įvyko 
sausio 1 d. parapijos svetainėj. 
Buvo gausiai susirinkę sąjun- 
giečių, taipgi atsilankė ir dva
sios vadas kun. Ed. Abromai
tis. Vakarienė buvo gardžiai 
paruošta pačių sąjungiečių: O. 
Vaznienės, J. Kuzmickienės, O. 
Jeselskienės, E. Gedvilienės. 
Taipgi buvo dovanėlių pasimai- 
nymas, kurias sutvarkė rašt. 
S. Bartkaitė ir P. Gudinskienė.

. I

Susirinkime be valdybos pra- į 
nešimų, bus renkama apylinkės 
valdyba ir revizijos komisija. 
Taip pat bus renkami apie 25 
atstovai į Liet. B-nės Chicagos 
apygardos suvažiavimą, kuris 
įvyks 1962 m. sausio 28 d., sek 
madienį, 11 v. B. Pakšto salėj, 
3800 S. California.

dar didesnius galimumus greitu 
laiku padvigubinti dabar turi
mą turtą.

I

MARQUETTE PARK NAMŲ 
SAV. ORGANIZACIJOJ

Pirm. J. Kuzmickas prane
šė, kad yra užprašytos šv. mi
šios gegužės 6 d. gyvų ir mi
rus. motinų intencija. Spal. 7 bus 
už mirusias sąjungietes. Ser
gančios narės yra Plekaitė ir 
Matkievičienė. Narės sutiko li
gones lankyti. Sąjungietė

SVEČIAI NAUJŲ PATALPŲ 
ATIDARYMO IŠKILMĖSETame apygardos suvažiavime 

bus renkama nauja apygardos 
valdyba ir revizijos komisija. 
Senoji apygardos valdyba atsi
statydina, o kai kurie valdybos 
nariai jau yra anksčiau pasi
traukę iš savo pareigų.

Busimieji apygardos valdybos 
rinkimai bus svarbūs dėl to, 
kad iš išrinktų kandidatų bus 
parenkamas naujas apygardos 
valdybos pirmininkas, nes buv. 
apyg. vald. pirm. J. Jasaitis, 
Tarybos suvažiavime išrinktas 
LB Centro Valdybos pirminin
ku.

LB Marąuette Parko apylin- , an redaktorius; John Stipp, Fe- 
deral Home Loan banko atsto- 

, vas; Henry Krueger, Lawn Sav
ings prezidentas; John Pakel, 
Chicago Savings prezidentas;;IŠ ARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE

— Steponas Strazdas, lietu
vių spaudos ir socialistinio ju
dėjimo veteranas, mirė Bosto
ne ir palaidotas sausio 11 d.

— Salvinija Gedvilaitė, 17 m., 
išrinkta kaip geriausia anglų 
kalboje 1961 m. iš aukštesnio
sios mokyklos studentų. Ją iš
rinko 70,000 anglų kalbos mo
kytojų Amerikoje. Ta proga 
Long Island Press laikraštis 
sausio 8 d. laidoje įsidėjo straip 
snį antraštėje pažymėdamas,

I-

Standard Federal Savings pa 
didintų ir naujai pertvarkytų 
bei papuoštų rūmų atidarymo 
iškilmėse, buvusiose sausio 10 
d., apie kurias jau buvo rašyta 
vakar dienos mūsų dienraščio 
laidoje, tarp kelių šimtų specia
liai pakviestų svečių dalyvavo: 
prel. D. Mozeris,

t

. kad jaunuolė yra iš Lietuvos.
l Laikraštis įsidėjo ir Salvinijos 
nuotrauką. Straipsnyje pažymė 
ta, kad mergaitė atvyko su tė- 

ivais iš Lietuvos. Silvinija yra
Our Lady of IVisdom kolegijos 
mokinė. Jos brolis Liutauras 
mokosi pradžios mokykloj, tė
vas Vaclovas yra planuotojas 
Budd Electronics bendrovėje.

į Straipsnyje parašyta, kad Sal
vinijos motina Birutė teigia, visų
jog Salvinija mėgsta skaityti Mackevičių ir įstaigos gabių di- 
ir skambinti pianinu. Be lietu- rektorių vadovaujama įstaiga 
vių ir anglų moka ir prancūzų yra visais atžvilgiais stipri, 
kalbos. >kad jos padidinti rūmai duos

lllinois valstybės sekretorius 
Carpentier per paskutinį mėne
sį atšaukė 639 ir suspendavo 
2,533 vairavimo leidimus. Už 
girtam stovy važiavimą atimta 
507 leidimai. Už tris metų bė
gyje nusikaltimus eismo įsta
tymams suspenduota 2,393 lei
dimai. Sąrašuose yra apie 14 

i lietuviškų pavardžių, nekurios 
ir iš Chicagos rajono.
BUVO suktų darbdavių
JAV darbo departamento Chi 

cagos rajono direktorius Earl 
Halverson pranešė ,kad Dlinois 
darbdaviai 1961 metais sumo
kėjo $458,351 maždaug 3,000 
darbininkų, tuo atsilygindami

Gruodžio 15 d. įvyko prieš- 
metinis gausus susirinkimas. Į- 
sirašė trys nariai, tarp jų 
prek. J. Lieponis.

Mirė du nariai — Antanas 
Žvirblis ir P. Jasulevičienė ku-I . ’
ne pagerbti vienos minutės at
sistojimu.

Valdyba pasiliko ta pati, iš
skiriant korespondentę, kuria
išrinkta Marcelė Tverionas Tiš nž viršvalandžių nedamokėji- 
kevičius.

Trustistais išrinkti Antanas 
Kardelis, Marcelė Tiškevičius, 
Aleksiūnas. Knygų tikrinimui 
išrinkti Daraška, Jokubėnas ir 
Mikšis. Paskirta švenčių svei
kinimai laikraščiams. Praeitais 
metais valdyba ir nariai dirbo 
energingai, tad ir kasa padidė
jo. Ateinantis susirinkimas bus 
sausio 19 d. 7:30 v. v. parapi
jos salėje. Antanas Rudis nu
pirks didelę statinę alaus ir ki
tų gėrimų, šeimininkės paga- į 
mins skanių užkandžių. Nariai 
prašomi atsilankyti ir naujų 
narių

mus ir už prasikaltimus algų 
įstatymams. lllinois darbdaviai 
dar skolingi darbininkams 
$605,354.

atsivesti.

PRIRAKINKITE BATERIJAS
Paskutinėmis šalčio dienomis 

Chicagos policija gavo 93 skun
dus, kad iš automobilių pavog
tos baterijos. Tiek vairuotojų, 
bandydami užvesti motorą, ir 
nesisekant, pagaliau surado, 
kad trūksta baterijos.
BE SUSTOJIMO EUROPON y

Chicaga pirmą kartą susi
lauks kasdieninio be sustojimų 
sprausminiais lėktuvais susisie-

’ kimo su Europa, kai Pan Ame
rican linija birželio 1 d. pradės 
tokį patarnavimą iš O’Hare 
aerodromo.

I
I

Marcelė Tiškevičius.

VYSKUPAS PADEDA 
KORĖJOS ŪKININKAMS

Matydamas korėjiečių skur-
— Antanas dą, vysk. Harold Henry, besi-

J. Rudis, Alto vykdomojo ko- darbuojąs Kwangju provincijo- 
miteto nariai — L.
Draugo redaktorius ir dr. P. 
Grigaitis, Naujienų redaktorius; 
iStasys Pieža, Chicago Americ-

Šimutis, Je> praveda ūkinę programą: 
nupirko porą kiaulių ir davė šei
mai, su sąlyga, kad išauginę 
naują porą jam grąžintų, o li
kusias pasiliktų sau. Gautąją 
naują porą jis atidavė kitai šei
mai, tomis pat sąlygomis. Taip 
dabar net 500 korėjiečių šeimų 
gauna pragyvenimą iš kiaulių 

Į Jonas Kazanauskas,Mutual Fede • ūki.;. Toliau vyskupas saorga- 
ral Savings prezidentas; Euge- niZavo dirbtinių vilnų fibriką. 
ne Petkiewicz, Crane '__
ings; Bemard Polek, Talman 
Savings; Clyde B. Owens, Chi- 
cago Tribūne; Stanley Balze- 
kas; Dan Getz, WGN Radio; 
Joseph Wiewiora, Metropolitan 
Statė banko prezidentas; red. 
kun. dr. J. Prunskis ir daug ki
tų. Pasikalbėjus su daugeliu iš 
žymiųjų svečių, buvo reiškiama 

vienoda nuomonė, kad

VISOKIOMS DOVANOMS
Kristalas, porcelanas (china). sidab
ras. gintaras, aukso ir kitofkios bran
genybės, etc„ etc. Kainos nupigin
tos. pasirinkimas — didelis.

TKRIM. 3237 West 63rd Str„ 
Chicago 29, III.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštas

P. Nedzinskas, 4065 Archer 
Avė., Chicago 82, III. 

Tel. YA 7-5980

<

į nizavo dirbtinių vilnų f ikriką. 
gaV_ Šiame užsimojime jam padėjo

I airių seselės vienuolės. Valsty
bės prezidentas tokią vyskupo 
m:eia*yvą įvertino ir ją parė
mė Vvsk. Henry spaudai pa
reiškė, kad dabartinė Korėjos 
vyriausybė rodo daug gražaus 
palankumo katalikams. Nauja
sis režimas yra griežtai prieš- 

| kcmunistišos ir nuošiidziai rū 
pinasi krašto gerove.

Melskis iš lietuviškos maldaknygės 
Gal neturite progos lietuviškai 

kalbėti?

Siūlome maldaknygę

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS

— Krikščionis tai žmogus, 
kuriam Kristus patikėjo kitus 
žmones. —Lacordaire

Išeivijos maldos ir giesmės, 
kurią parengė

KUN. DR. P. ALEKSA 

Maldaknygė patogi. Išleista plo
nam popieriuje, 255 pusi.

Kaina $1.00

DRAUGAS
4545 West 68rd Street

CHICAGO 29. ILL.
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