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Vatikano laikraštis apie Lietuvą

KOMUNIZMAS NEĮSTENGIA PAJUDĖTI IŠ SAVO 
IDEOLOGINIO SUKALKEJIMO

Žmogus pats yra ūkinio gyvenimo veikėjas ir istorijos kūrėjas, o ne daiktas. — Komunistai Lietuvos katalikus 
apkrauna vis naujais mokesčiais už bažnyčių naudojimą.

ROMA. — Vatikano dienraš
tis “L’Osservatore Romano” sau 
šio 13 dienos laidoje pirmajame 
puslapyje atspausdino ilgą strai 
psnį antrašte “Katalikiškoji Lie 
tuva”.

Laikraštis, kuris yra plačiai 
skaitomas visame pasaulyje,1 
straipsnio įžangoje atkreipia dė 
mesį į gausius naujosios popie
žiaus Jono XXIII socialinės en
ciklikos “Mater et Magistrą” 
komentarus sovietinėje spaudo
je. Paskutiniu metu popiežiaus 
encikliką komentavo antireligi
nis žurnalas “Nauka i Religi
ja”, kurio straipsnį ištisai per
sispausdino net partijos orga
nas “Pravda”.

Daug straipsnių šia tema pa
sirodė sovietinėje spaudoje, bet 
— pastebi “L’Osservatore Ro
mano” — jie visi yra vienodi. 
Veltui juose ieškotum naujos, 
bent kiek originalesnės idėjos. 
Tai yra ženklas, kad komunis
tinė ideologija yra visiškai su
stingusi, kartais iki grubaus 
juokingumo, kurio nepastebėti 
gali tiktai bet kokio humoro 
netekęs skaitytojas”. * "

Juokingi kaltinimai
Enciklikos “Mater et Magist

rą” paskelbimas komunistams

Mūsų korespon dentas Italijoje
jokių ribų. Ji reikalauja, jog 
materialinės gėrybės būtų taip 
padalintos tarp atskirų savi- 
nmkų, kad jos nenustotų tarna
vusios visiems žmonėms, kad 
gėrybių suplakimas į atskirų 
kapitalistų rankas nepasidarytų 
klmtimi kitiems žmonėms įsigy 
ti nuosavybę.

rašo Vatikano 
Juos visus buvo

duoda naują progą vėl pakar
toti savo piktus, nieku nepa
grįstus ir juokingus kaltinimus 
Bažnyčiai, 
dienraštis.
galima pilnai pramatyti iš anks 
t.', žinant, kad komunizmas ne-

1 įstengia pajudėti iš savo ideo
loginio sukalkėjimo.

Enciklika, kaip žinoma, pat
virtina nuosavybės teisę ne tik 
į pagamintas gėrybes, bet ir ga
mybos priemones, nes nuosavy
bės teisės žmogui būtinai rei
kalauja jo asmeninės iniciaty- 

• vos laisvė, kuria yra pagrįsta 
socialinė katalikų moralė. Pa
gal Bažnyčios socialinę moralę 
žmogus pats yra ūkinio gyve- 
rimo veikėjas ir istorijos kūrė
jas, o ne daiktas, kurį valstybė 
ar kapitalo savininkas galėtų 
išnaudoti savo tikslams. Bažny
čia nepripažįsta nuosavybės be

— Komunistai užvakar vėl
I stiprino prie Berlyno pasienio
II sieną, kad užkirstų kelią pabė
gėliams iš Rytu i Vakaru Ber-

lyną.
— JAV vakar išbandė 10-tąjį 

■ i atominį įtaisą po žemėmis Ne- 
i Į vada valstybėje.

.JAV 1963 M. BIUDŽETAS
WASHINGT0NAS. — Vakar 

prezidentas Kennedy kongresui 
pateikė 1963 finansinių metų 
biudžetą — numatoma išleisti 
92 Vs bilijono dolerių.

50 bilijonų dolerių numatoma 
krašto gynybos reikalams. Gy
nybos biudžetas padidintas, nes 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms reikia daug karių, gink
lų, raketų ir povandeninių lai
vų, gal nčių naudoti raketas. Iš 
tos sumos erdvės programai iš
leista gaminti erdvės raketoms, 
trijų vyrų raketai į mėnulį, ra
ketoms į Venerą ir kitas plane
tas.

mas prezidentas Kennedy tikisi 
apmokėti iš gyventojų mokes
čių ir dar atliksią % bilijono 
dol. atsargų.

I
NAUJAUSIOS 

ŽINIOS

Naujame prezidento Kenne
džio biudžete užsienio kariniams 
ir ekonominiams reikalams nu
matoma apie 5 bilijonus dole
rių.

Šias biudžetines išlaidų , su-

— Belgijos užsienio reikalų 
ministeris Paul-Henri Spaak pa 
reiškė, kad belgų valdoma teri
torija Ruanda-Urundi nepriklau 
somybę gaus balandžio mėn. pa
baigoje.

KALENDORIUS

Sausio 19 d.: šv. Marijus, Rai 
vedis.

Sausio 20 d.: šv. Fabijonas ir 
Sebastijonas, Jurgūnas.

ORAS

I I 
’t

Tokia yra nuosavybės teisė, 
kurią Bažnyčia gina ir kurios 
reikalauja kiekvienam žmogui. 
Komunistai neparodo nė mažiau 
šio noro suprasti tokį Bažnyčios 
reikalavimą ir jame įžiūri tik 
“svyruojančio kapitalizmo gy
nimą”

(Nukelta į 7 psl.)

i

Philadelphijos meras Richard- 
i son Dilworth pranešė, jog jis va- 
i sario 12
posto, jo 
mokratai 
statyti į 
torius.

dieną pasitraukia iš to 
žmonai besiklausant. De- i 

ketina jo kandidatūrą 
Pennsylvanijos gubema- : 

(UPI)

Šios dienos politinės aktualijos
Valstybės sekretoriaus Rusk žodis korespondentams

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekretorius Rusk vakar 
korespondentams pareiškė šiuos 
dalykus: *

1. Berlynas — tebėra pavojin
game stovyje. Sovietai nemaži- f reikalų ministerių konferencija 
na savo reikalavimų Berlyne. 
JAV ambasadoriaus Thompson 
kalba su Sovietų Rusijos užsie
nio reikalų ministerių nedavė 
jokių pasekmių.

2. Domininkonų Respublika.
Rusk turįs ryšius su visomis 
Domininkonų Respublikos parti-

jų vadais ir ten kas valandą ga
li pasikeisti politinė padėtis.

3. Kuba. Jis tikisi, jog sausio 
22 dieną Amerikos Valstybių 
organizacijos (OAS) užsienio

TRUMPAI

! Urugvajuje papeiks Kubą, kad 
ji nesilaiko pasižadėjimų, duo
tų šiai vakarų pusrutulio (he
misferos) organizacijai.

I

LIETUVIS INŽINIERIUS, PABĖGĖS NUO 
SOVIETU EKSKURSINIO LAIVO

Keliavęs po Sibirą, su ekspedicijomis lankęs Lietuvą, gyvenęs Klaipėdoje ir 
Vilniuje

Į , Chicagą užvakar atvyko. 
Juozas Miklovas, inžinierius ge
ologas iš Vilniaus, nušokęs nuo 
ekskursinio laivo. Pabėgti iš 
Lietuvos jis jau seniau svajojo. 
Ta mintis labiau subrendo 1961 
m. kovo 22 d., kai iš Rygos 

i laivu “Marija Uljanova”- išplau- 
i kė ekskursuoti į Vakarų pa- 
I šaulį, drauge su 300 kitų So
vietuos ekskursantų. Belankant 
Daniją, Angliją, Prancūziją — 
jo pasiryžimas pasilikti laisva
jame pasaulyje buvo galutinas. 
Laisvojo pasaulio gyvenimas jį 
sužavėjo. Paryžiuje iš viešbu
čio vienu laisvalaikiu perėjo pas 
amerikiečius ir paprašė politinio 
pabėgėlio teisių.

1956 metais Gam-

Chruščevas vis dar 
“moko” Molotovu

VIENA, Austrija. — Laisvo
jo pasaulio spauda įvairiai ko
mentuoja apie buvusį Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų mi- 
nisterį Molotovą kuris šiom die 
nom turėjęs vėl grįžti į Vieną. 
Seniau jis ten dirbo Tarptauti
nėje Atominės Energijos įstai
goje.

Dienraštis “Kronen Zeitung” 
mano, jog senasis Stalino ben
dradarbis palikęs raudonojoje 
Kinijoje, Albanijoje ar kuriame

— Žuvo kunigas Auroroje 
klebonijai užsidegus. Anksti va
kar rytą užsidegė St. Joseph pa
rapijos klebonija, St. Joseph ir 
Root str., Auroroje, III. Kun. 
William Staff, 26 metų, rastas 
pirmame iš dviejų klebonijos 
aukštų netoli durų. Jis mirė nuo 
dūmų įtraukimo. Du kiti kuni
gai
Joseph Highland 
iš ugnies. Gaisras padarė dau
giau kaip 20,000 nuostolių.

Joseph Weitekamp ir 
paspruko

Į
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 15 laipsnių; rytoj — gali
mas sniegas, nedaug pasikeis 
oro temperatūra.

Saulė teka 7:13, leidžias 4:48.! koalicinė vyriausybė.

— Jungtinės Tautos atsisakė 
saugoti Gizengos gyvybę, nes 
jam nėra jokio pavojaus. Gizen- 
ga yra Oriental provincijos, Kon 
ge, vadas, žiūrįs į Kremlių.

— JAV ragina Portugaliją 
pasilikti Jungtinėse Tautose. 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
griežtai įtikinėjo portugalų vy- 

i riausybę, kad ji nepasitrauktų 
iš Jungtinių Tautų.

Portugalų premjeras Salazar 
sausio 3 dieną pareiškė, kad 
Portugalija, gal būt, bus pirma 
sis kraštas išstojęs iš Jungtinių 
Tautų.

— Trys Laoso princai vakar 
Genevoje susitiko su Britanijos 
ir Sovietų Sąjungos atstovais, 
kurie spaudžia, kad Laose būtų

*
Juozas Miklovas yra dar jau

nas, 30 m. amžiaus, bet jau su 
plačiu patyrimu. Gimnaziją bai
gė Klaipėdoje. Vilniaus univer
sitete 1951
tos fakultete išėjo geologijos 
studijas. Paskiau privalomai tu 
rėjo išvykti į vakarų Sibirą, kur 
tarnavo geologijos ekspedicijose 
Kemerovo srityje ir Altajaus 
krašte. Ten buvo sutikęs kele
tą lietuvių, bet nedaug; daugu
ma ten buvo kalmukai, vokie
čiai. Dabar, sako, lietuvių gali
ma sutikti visoje Tarybų Są
jungoje išvežtų.

1957 metais grįžo į Lietuvą, 
kur dirbo Lietuvos geologinėje 
valdyboje, Vilniuje. Buvo geo
loginės partijos viršininku. Dau 
giausia jo darbas buvo dalyva
vimas ękspedicijose — ieškoji
me statybinių medžiagų. Tai, 
tariant dabartiniais Lietuvos 
terminais, buvo paieškos ir ty
rimai. Surasdavo naudingų me
džiagų telkinius gelžbetono, stik 
lo fabrikams. Lietuvoje yra dar 
kita ekspedicija — hidrogeolo
ginė. Ji tiria vandenis, gręžia 
gilius šulinius, ieško naftos. 
Trupučiuką naftos yra radę, bet 
ne tokiame kiekyje, kad būtų 
galima eksploatuoti.

Nuo to laiko, kai pabėgo nuo 
laivo, jokių kontaktų su kokiais 
sovietų pareigūnais nebuvo. Da 
bar apsigyvenęs Chicagoje ieš
ko darbo ir pasiryžęs įsikurti 
pastoviai.

Pasakoja, kad ekskursiniame 
laive, buvo žmonių iš visos So
vietų Sąjungos. Jų tarpe lietu
vių buvo tik koks šešetas, bet 

i nei vienas nežinojo, kad J. Mik-

lovas ruošiasi pabėgti. Išvyks
tant įvairiausi instruktoriai Vil
niuje ir Rygoje ekskursantams 
papasakojo, kad užsienio mies
tuose daug kas stengsis su jais 
sueiti į kontaktą ir įsakė būti 
labai atsargiems — jeigu pra
dės ką šnekoje sukti į savo pu
sę, tuojau nutraukti kalbą.

♦
Juozo Mikiovo visi daiktai U- Į 

ko Paryžiaus viešbuty. Jis išėjo 
tik kaip stovi.

Paklaustas, ką jis mano apie 
dabartines grumtynes tarp Chru 
ščevo ir Molotovo, jis pasakoja, 
jog Lietuvoje žmonėms žinoma, 
kad Kremliuje eina tarpusavės 
grumtynės. Kai įvyko Stalino 
degradavimas, Lietuvos partie
čiai buvo be galo pritrenkti, be
veik nenorėjo tikėti.

Režimas kai kurį laiką Lietu-- 
voje buvo sušvelnėjęs, bet da
bar vėl grįžta į ankstybesnę 
prievartą. Diktatūroje didelė 
tolerancija nėra įmanoma. Apie 
1958 metus lyg ir laikraščiuose 
buvo kiek laisviau, ir knygų į- 
domesnių pasirodė. "Jaunimas 
labai domėjosi romanu “Studen 
tais”, taipgi Sajaus satyrine

drama “Septynios ožkenos” — 
kolchozų kritika. Kolūkiečiai ei 
davo keliolika kilometrų, kad 
galėtų pamatyti tą dramą ir pa
sijuokti iš savo viršininkijos. 
Paskiau tokie reiškiniai jau bu 
vo apstabdyti.

*
Pasakoja, kad Lietuvos mies

tuose ir įstaigose labai daug 
rusų. Įstaigų vadovai, tarybinių 
ūkių vadovai, partijos vadovy
bė — daugiausia rusai. Lietu
voje dabar rusų yra arti 10 pro 
centų. Nepartiečiai dar pusė 
bėdos, bet partiečiai tokie Mas 
kvos stiliaus, atsiųsti su specia
liais uždaviniais.

Masinių trėmimų paskutiniu 
metu negirdėjo, tačiau pavie
niams patriotams būna ir teis
mų, ir trėmimų. Amerikos Bal
so žmonės klausosi, ir labai ne-

j sibijo, tik gerokai trukdoma. 
Partizanų daug negirdėti, bet 
eina legendos, kad apie Anykš
čius ir kitur dar esą.

Inž. Miklovas prašė pasvei
kinti visus laisvėje esančius lie
tuvius. Jo atvežtų žinių duosime 
daugiau. J. Pr.

Kankinimo scenos

— Irako vyriausybė vakar 
įsakė savo ambasadoriui Jor
dane grįžti namo, nes Jordano 
vyriausybė priėmė savo krašte 
Kuwaito ambasadorių. Irakas 
panašiai elgsis ir su kitomis 
valstybėmis, kurios pripažins 
šią mažą karaliją Persų įlan
koje.

— Jungtinių Tautų generali-’ kitame krašte slaptą dokumen- 
nis sekretorius U Thant pasi-1 tą apie diktatoriaus Chruščevo 
siūlė tarpininkauti tarp Olandi- tiesioginį bendradarbiavimą vi
jos ir Indonezijos išspręsti gin- sose žudynėse ir kituose Stalino 
čą dėl vakarų Naujosios Gvinė- nusikaltimuose.
jos. Dabartinis sovietų diktatorius

— JAV aeronautikos įstaiga dar vis nori įtikinti, kad jis pa- 
(NASA) sekantį pirmadienį ban Į mirštu Stalino kelius, o eitų jo 
dys paleisti raketą su TV ir ki- ' keliais.
tais moksliniais įrankiais į mė
nulį. Tai bus pirmutinis ban- tybės atmetė Sovietų Sąjungos 

trijų numatytų eks- pasiūlymą įsileisti j Vakarų Ber 
šiais metais. lynų rusų karinius dalinius.

— Jungtinės Amerikos Vals-

dymas iš 
perimentų

Liudijo senato užsienio pakomisijai

WASHINGTONAS. — Vals- siskyrimui nuo centro vyriau- 
tybės sekretorius Dean Rusk 
vakar senato užsienio reikalų 
pakomisijos posėdyje liudijo, 
kad Jungtinės Amerikos Vals
tybės rėmė Jungtinių Tautų vei 
klą Konge, nes norėjo ten su
mažinti smurtą ir kančias, ir 
užstoti kelią Sovietų Sąjungai 
įsibrauti į šį Afrikos kraštą.

Jis toliau pasakė, jog Jung
tinės Amerikos Valstybės yra 
priešingos Kongo provincijų at-

sybės, nes, girdi, tai neteisėta, 
nebūtų naudinga ir nesą duome
nų, kad tų provincijų gyvento
jai norėtų atsipalaiduoti nuo 
centro Kongo valdžios. Jei Ka
tangos provincijos prezidentas 
Tshombe laikytųsi 
Kongo krizė baigtųsi, 
kė Rusk.

sutarties,
— pasa-

•— Indonezijos laivyno 
viršininko pagalbininkas 
darso buvo torpediniame 
kurį paskandino olandų
laivai praėjusį pirmadienį ir jis 
yra dingęs.

štabo 
Soe- 

laive, 
karo

GIZENGOS KAREIVIAI NUŽUDĖ
DEVYNIOLIKA MISIONIERIŲ?

LEOPOLDVILLE, Kongas. — 
Komunisto Gizengos daliniai 
Naujų Metų dieną Kongoloje, 
šiaurės Katangoje, nužudė 19 
katalikų misionierių ir daug ci
viliu. Tą šiurpią žinią paskelbė 
Afrikos Dokumentacijų ir In-1 
formacijų agentūra DIA. Nu
žudytieji 18 kunigų ir vienas 
broliukas pirma buvo žiauriai
sumušti, paskiau sušaudyti, jų i 
lavonai žiauriai sužaloti, pas
kiau sumesti į upę. Buvusios 
nupjautos galvos, peiliu išgręž- 

1 tos akys ir t.t. Belgijoje nusta
tyta, kad nužudytųjų kunigų 
16 buvo belgai ir 2 olandai.

Kongo premjeras Adoula pa
reiškė, kad jį pasiekusios ži
nios, jog Gizengos daliniai nu
žudę 11 kunigų ir 7 afrikietes
seseles. Tie kariniai daliniai bu- j 
ro vadovaujami Gizengos pus-, 
brolio pulk. J. Palkassa. Tie ryti į sunkvežimį ir nuvežti į

patvs daliniai anksčiau nužudę 
j 13 italų lakūnų, buvusių Jungt. 
Tautų tarnyboje Kivu provinci- 

1 joje.
Baisiojo įvykio smulkmenos
Katangos prezidentas Tshom

be dėl tų nužudymų iš dalies 
pakaltino ir Jungt. Tautas, nes 

l tie žiaurieji daliniai į Katangą 
buvo atgabenti Jungt. Tautų 
transporto priemonėmis. Iš žu
dynių vietos ištrūkęs vienas se
minaristas pasakojo, kad nužu
dytieji pirma buvo sumušti dvi
račių grandinėmis. DIA agentū- 

, ra paduoda tokias šio baisaus 
j įvykio smulkmenas: atvykę į 
Šv. Dvasios seminariją Kongo- 
loje, kariai pareikalavo išeiti 

, visiems 58 klierikams su savo 
profesoriais ir ten dirbusiomis 
Kongos seselėmis. Išeiti iškėlus 
rankas. Profesoriai buvo suva-

kai.ų stovyklą, kur jau buvo 
nugabenti kiti misionieriai. Klie 
rikai gi į tą vietą ėjo pėsti, drau 
ge su civiliais, kurie buvo at
bėgę į misijas. Pasiekus vietą, 
buvo atskirai užrakinti kunigai, 
klierikai su pasauliečiais ir at- 
SKirai vienuolės.

Sušaudyti kulkosvydžiais
Sausio 1 d. kareiviai išsivedė 

kun gus, pakaltino juos Tshom- 
bės šai ninkais ,liepė jiems nu
siauti batus ir davė po 12 skau- i 
džių kirčių per plikas kojas. 
To pusvalandžio atėjo kariai ir 
seminaristams pasakė: “Jūs pa 
matysite, kaip mes nužudysime 1 
jūsų kumgus”. Seminaristai ma
tė, kaip pirma varė pasaulie
čius ir juos išžudė kulkosvy
džių šūviais. Paskiau vedė ku
nigus, kurie, praeidami pro se
minaristus, pratarė: “Melskite 
už mus”. Greit ir juos sušaudė.

Buvo paliktas tik belgas tėvas 
J. Darmont, kuris su prel. Kab- 
we ir abatu vakare galėjo iš
vykti iš karių stovyklos .
Sužalotus lavonus sumetė į upę

Seminaristai buvo laikomi sa
lėje. Kareiviai juos terorizavo 
šauksmais: “Rytoj jūsų eilė”. 
Tą vakarą apie 20 seminaristų 

j buvo iš salės išvesti ir jiems 
buvo įsakyta sumesti sužalotus 
nužudytųjų lavonus į upę. Po 
to šie seminaristai sugrįžo prie 
savo draugų. Seselėms buvo leis 
ta jiems .atnėšti maisto.

Sekančia dieną klierikams 
buvo leista grįžti į misijų stotį, 
kur jie rado prel. Kabwe, tėvą 
Darmont ir abatą.

šiais žiaurumais visame pa
saulyje yra didelis pasipiktini-
mas.

— K'"•dėl Jungtinių Tautų ka
riniai daliniai nebuvo pasiųsti 
sutvarkyti žmogžudžių, — va
kar paklausė “Chicago Sun-Ti- 
n.es” savo vedamajame.
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DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. sausio mėn. 19 d.

REZOLIUCIJOS

1. Suvažiavimas prisiminda
mas 24 metų sukaktį nuo I-sios

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ pradedamos 1 vai. ir tęsiasi iki 
REMIA SPORTININKES

Redaguoja redakcinis kolektyvas. Rankraščius siųsti: 6849 
S. Washtenaw avė., Chicago 29, III. Telef. 737-5926.

maždaug 5 vai. Viso būna 9 
rungtynės.

Š. Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto sąjungos

i

Baptistų vadovas 
pas popiežių 
Jon4 XXIII

Didžiame Chicagos lietuvių 
organizacijų bųryje, aiškiai ma
tyti šeši skambiais vardais pa
sipuošę šeši lietuvių sporto klu- i 
bai: LSK Aras, ASK Lituani- 
ęa, LFK Lituanica, LSK Jūra, visuotinio suvažiavimo, įvyku- 
LSK Neris ir LSK Tauras. šio 1961 m. lapkričio 11-12 d.

Sporto klubai savyje sutelkę Toronte, 
didelį skaičių lietuviško jauni-1 
mę>. Klubų veikla plati — ša
kota. Jeį įvykstančias sportines 1 
rungtynes sulygintume su kitų 
organizacijų rengiamais paren
gimais pasirodytų, kad sporto 
klubų vadovybės tokius paren
gimus ruošia beveik kiekvieną 
savaitę. Dalyvavimas rungty
nėse, kaip ir rengiamas vieno- 
kio ar kitokio pobūdžio pobū
vių, pareikalauja nemažai triū
so ir pastangų. Deja, rungty
nės dažniausiai pelno neduoda, 
o išlaidų susidaro gan daug.

Sporto klubai neišvengiamai 
reikalingi talkos ir paramos. 
Džiugu, kad tokią paramą pa
siūlė Lietuvių Bendruomenės 
Chicagos apygardos vadovybė, 
sausio 20 d. B. Pakšto svetai
nėje rengdama šokių vakarą. 
Vakaro meninę programą ma
loniai sutiko atlikti Alb. Valen
tinas, B. Pakštas ir Br. Jan- 
čys. Visas pelnas skiriamas 
sportininkams paremti.

Vakaro rengėjams sportinin
kai iš anksto taria širdingą 
ačiū, drauge visus kviesdami 
gausiai atsilankyti ir jaukiai 
praleisti šeštadienio vakarą.

I

Lietuvių Tautinės Olompijados,' 
įvykusios 1938 metais Kaune 
ir norėdamas tęsti 1958 m. 
ŠALFASS-gos pradėtą tradi
ciją, skirti kas ketvirtus metus 
Lietuvių Tautinei Olimpiadai 
prisiminti, skelbia 1962 metus 
Lietuvių Tautinės Olimpijados 
paminėjimo metais ir įpareigo
ja FASK-tą pravesti XJI-jų Š. 
Amerikos Lietuvių Sportinių 
Žaidynių varžybas atitinkamo
je dvasioje ir apdovanoti pir
mų 3 vietų laimėtojus vyrų ir 
moterų klasėse specialiais me-

Harhen žaidimas vėliau pavei
kė Arą ir rungtynes laimėjo 
Harhen

Šiose 
tik su 
ir gale 
ariečių

LIŪDNA netekus .areno 
GIRDŽIUNO

Chicagos lietuvių sportininkų 
šeima liūdi netekusi savo nario 
septyniolikamečio Arūno Gir- 
džiūno, staiga mirusio sausio 6 
dieną.

Arūnas į sportininkų eiles įsi
jungė 1959 m., įstodamas į nau
jai suorganizuotą LSK Gintarą. 
Vėliau jis aktyviai reiškėsi ASK 
Lituanicos eilėse.

Arūno mamytei, 
ir ASK Lituanicos 
dingą užuojauta, 
jo ilgai nepamirš.

artimiesiems 
nariams šir- 
Sportininkai

LITUANICA PIRMAUJA

Pereitą sekmadienį, stebint 
daugiau 2,000 žiūrovų, Litua- 
nicos futbolininkai, salės pirme 
nybėse, žaidžiant prieš vokiečių 
Hansą, baigė rungtynes 2:2.

Rungtynių pradžia buvo ga
na panaši į ankstyvesnes. Ir šį 
kartą priešo komanda įstengė 
1:0 pirmauti. Tik antrame kė
linyje mūsiškiai atkuto ir buvo 
lygus priešas. Pasekmę lengvu 
smūgiu išlygino V. Palčiauskas, 
praėjęs pro išbėgusį vartinin
ką. Po to Hansa vėl pakreipė 
pasekmę savo naudai .pelnyda
ma antrą įvartį. 2:1 pasekmė 
neišsilaikė iki pabaigos. H. Je- 
nigo iš toli paleistas žemas 
smūgis dar kartą pasekmę iš
lygino. Prieš pat baigmę, gai
la, R. Jenigui pritruko tikslu
mo. Jo pasiųstas kamuolys ūž
te praūžė pro pat vartų šoną.

Lygiomis baigtos rungtynės —- -!*__ * — • J • • • . w. 1

ROMA. — Buvęs Pietų Bap
tistų konvencijos prezidentas 

, Bi ooks Hayes, iš Italijos sugrį- 
i žęs į VVashingtoną, pranešė, kad 
jisai lankėsi pas popiežių Joną 
XXIII. Kaip jis sako, su popie
žiumi pasikalbėjo “kaip krikš
čionys, nepaisant skirtumų tarp 
tų Te iginių bendruomenių, ku
rias tdstovavome”.

Br. Hayes baptistams vado
vavo nuo 1957 m. Apie tą susi
tikimą su popiežiumi, jis dar 
pare'suė: “Mūsų susitikimas
simUlizuoja tą susirūpinimą, 

i kurį krikščionys jaučia, siekda-

vo valstybės sekretoriaus pa
vaduoto as įstatymdavystėg 
klausimuose; tačiau jis pabrė
žia, kad jo lankymasis neturė
jo ryšio su jo valstybinėmis 
pareigoiris

Išspausdino lietuvišką 
giesmę

“Sign”, National Catholic Ma 
gazine įdėjo Kalėdų giesmę, pa- ■ 
naudojęs medžiagą iš neseniai 
išleistosios knygutės “Rūda ir^ 
rauda” (Poezija iš Lietuvos iri 
Sibiro). |

■ ■ ----------------------

1 P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Pro t e žįstas 

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

Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1.
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS IAB.

i i II

mi religinės ir kitų laisvių pa-( 2850 w 63rd st chicago 29, m.
1 A/Tz^r-* • _______ ________
I šaulyje. Mes vargu ar galime 
laukti politinių agresijų pabai
gos, jeigu mes, krikščionybės 

i išpažintojai, kokiai tikybinei ben 
druomenei bepriklausytume, ne-
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2. Suvažiavimas nutarė įpa
reigoti FASK-ą tęsti “Sporto” 
žurnalo leidimą ir kviesti K. 
Čerkeliūną ir redakcinį kolek
tyvą ir toliau vadovauti laik
raščio redagavimui. Suvažiavi
mas reiškia padėką K. Čerke- 
liūnui ir leidinio bendradar
biams už jų nuveiktą darbą.

3. Suvažiavimas nutarė skel
ti ateinančias XH-sias Š. A. 
Lietuvių Sportines Žaidynes į 
atskirų sporto šakų pirmeny
bes.

4. Suvažiavimas pritaria
FASK-to iškeltai minčiai orga-Į 
nizuoti mūsų reprezentacinės i 
vyrų krepšinio komandos išvy
ką Europon. |

5. Suvažiavimas kviečia lie
tuvių sporto klubus glaudžiau 
bendradarbiauti su FASK-tu ir 
jo padaliniais.

6. Suvažiavimas ragina spor
to klubus, ir sporto darbuoto
jus skaitlingiau dalyvauti me-

komanda.
rungtynėse Aras žaidė 
penkiais krepšininkais i rodysime aktyvios vienybės ir 
rungtynių buvo matyti! broliškumo dvasios”, 
nuovargis. Rungtynių | Hayes yra kongreso atsto-

metu net trys ariečiai buvo su- vas - jjs apsilankymo metu bu- 
žeisti ,bet rungtynių neapleido, i

A. S. K. Lituanicos penketu
kas tą patį sekmadienį rungty
nes laimėjo be žaidimo, šiemet 
Marąuette parko lyga yra žy
miai stipresnė negu praeitais 
metais, kada iš dvylikos daly
vavusių komandų, septynios bu
vo gana žemo lygio. Šiemet ly
goje yra 10 komandų ir tik 
pora silpnų.

APYGARDOS PIRMENYBES
DETROITE

Sausio 27-28 d., Detroite, 
įvyks Vid. Vakarų Apygardos 
vyrų krepšinio pirmenybės. Šie 
met, kaip ir kas met, yra pra- 
matoma įdomių varžybų. Šių 
pirmenybių tikslas yra atskir
ti keturias komandas kurios 
turės teisę dalyvauti XH-jų 
Žaidynių krepšinio varžybose 
Chicagoje, balandžio 28-29 d.

Vien tik iš Chicagos atvyks 
keturios pajėgios komandos: 
Jūra, Neris, ASK Lituanica ir 
Aras. Iš Clevelando ir Detroito 
žada dalyvauti bent po vieną 
komandą. ASK Lituanicos ir 
Clevelando Žaibo gali būti net 
po dvi komandas.

Praeitais metais Chicagos 
j Jūra padarė staigmeną laimė- 

tiniuose ŠALFASS-gos suvažia- <^ama Apygardos pirmenybes 
t Chicagoje. 1961-mų metų rezul- 

_________ ____ __ ___  ' ‘ *: pirmoji vieta — Jūra, 
nados Sporto Apygardai ir Tė- atroji vieta - — Clevelando Žai- 
vų Pranciškonų Prisikėlimo pa- ^as’ trečia vieta Lituanica, 
rapijai už nuoširdų priėmimą, atvirta vieta — Neris, penk-

8. Suvažiavimas reiškia gilią ta vieta — Aras. Neris n, De- 
padėką buvusiam FASK-tui už troito Kovas, Aras n ir Litua- 
jų nenuilstamas pastangas ir nica II liko be laimėjimų, 
linki sėkmės naujai išrinktajam 
FASK-tui.

9. Suvažiavimas kviečia lie
tuvišką jaunimą, klubus ir vi
suomenę gyvinti sporto veiklą 
ir tinkamai reprezentuoti lietu-

vimuose.
7. Suvažiavimas dėkoja Ka- tatai:

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligoniu? pagal susitarimą. 

Dėl valandos Stambinti telefonu 
HEnilock 4-15>2 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

DR. A. JENKINS
! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

' iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Tel. Ofiso PR 8-7800. Namu 925-7097

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė —■ Vidaus Ligos
5159 So. Damen Avenue

Valandos pagal susitarimą

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲlCOS 
PRITAIKO AKINIUS 
”858 VVest 63rd St.

kasdien 10—12 vai. ir 7—9

I

pirm. A. Vakselis, vicepirm. J.
• Vilpišauskas ir J. Rūtenis, sek.
K. Ramančionis, ižd. I. Gasi- 
liūnas, fin. sekr. A. Jankauskas 
ir sporto vadovas J. Klivečka.

L.A.K. turi aktyvias vyrų ir 
jaunių futbolo, lengvos atleti
kos, stalo teniso, krepšinio ir 
lauko teniso sekcijas.

CHICAGOS SPORTAS
Justo Kirvelaičio redaguotas 

Chicagos Sportas išėjo sausio 
14 d. Šis numeris yra aštuntas 
— pirmas šiemet.

SPORTO KALENDORIUS
Futbolas: Sausio 21 d., 3:30 

vai. Chicago Armory, L. F. K. 
Lituanica - Schwaben (salės 
futbolo pirmenybės).

Krepšinis: (vyrų) sausio 21
d., 3:30 vai.
parke, Aras - Lituanica 
ąuette p. lygoje).

Sausio 24 d., 9 vai.
Gage parke, Lituanica - 
(Gage p. vyrų lygoje).

Sausio 27-28 d.d., Detroite,
Vid. Vak. Sporto apygardos _
vyrų ir mbtebų’ krepšinio pir- ‘ TeI> PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin 

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

Valandos pagal susitarimą*

v.Vai.-
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
lien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. ’ iLUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

3148 VVest 6Srd Street 
: PRospect 8-1717
3241 VVest 66th Place 

: REpublic 7-7868

S. BIEŽIS
I R U R G A S

Ofisas:
Tel.

Rezid.:
Tel.

Dr.
C H

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

p.p. Marąuette 
-----------i (Mar- f

vak., 
Neris

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Sešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir Kitu laiku pagal sutarti. 

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

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija

menybės (jaunių). t
Sausio 25 d., 8 vai. vak. Ga

ge parke, Lituanica I — Owls, 
Neris - Lituanica II (Gage p. 
lygoje). fel. Ofwo HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Yal. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9
Antr. 1-6, t- «č„ š.ešt. pagal sutartį, 
sekm. uždar> ta.

I

I

Telefonas: GRoveheU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 19-12 ir 4-7 Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER i. KIRSTUK

(Rietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:36-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

< ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, jet 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—-1 vai 
vak., pirm., antr.,, ketvir. 6—9 vai.

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU DR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTfi 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

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

vai. ryto iki 8 vai. p. p.
Ofice tel. RE 7-1168 

Res. tel. IVAlbrook 5-3766

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAČIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

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

Treč. ir sekmai, tik susitarus.

DR, ZIGMAS RUDAITIS 
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINftS ŲIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpublic 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi. 
Tikrina akte Ir pritaiko akintus 

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

Uždaryta iki sausio 22 d.

I

DR. J, J, SIMONAITIS
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tek GRovehiH 6-0687 

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 P. m.
Penkt. tik 1—8 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. E. STANAT-STANAITK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd.

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

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

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. WAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 Ir 
6—8 vai. vak. Trečiad joniniu j, sek
madieniais uždaryta, priimama pa, 
gal susitarimą. šeštadieniais nw 
2 vai. iki 5 vai. vak.

Šių metų laimėtojas neaiš- 
; kus. Visų šešių klubų atstovai 
yra pajėgūs ir kiekvienas pen
ketukas turi progą laimėti. 
Viskas priklausys nuo klubų 
sugebėjimų nuvešti pagrindi- 

vių vardą svetimtaučių tarpe, nius žaidikus. Užduotis sunki, 
10. Suvažiavimas prašo Ka- neg dauguma mūsų pajėgiausių 

._ t»wi™ r—a. krepšininkų atstovauja mokyk
lų - universitetų komandas ir I 
atvykti negali. į

Daugiau apie šias pirmeny
bes sekantį penktadienį.
VID. VAKARŲ APYGARDOS

SUVAŽIAVIMAS

nados ir JAV-bių Lietuvių 
Bendruomenių Centro Valdy
bas, ir kitas lietuviškas orga
nizacijas bei lietuvišką visuo
menę prisidėti moraline ir ma
terialine parama prie šių tiks
lų įgyvendinimo.

Prezidiumas

HARHEN NUGALI ARĄ 57:52

Viena iš pajėgiausių Chica
gos mėgėju komandų, Harhen 
Construction, įveikė smarkiai 
kovojantį Aro penketuką Mar
ąuette parko vyrų lygoje. Rung 
tynės įvyko sausio 14 d.

Aras buvo susitikęs su šiuo 
Utuaųieą įvedė į pirmaujančią penketuku prieš mėnesį, kada 
poziciją. Dabar pirmąja vieta 
dalijasi mūsiškiai ir ukrainie
čių Lyons. Abi komandos turi 
po 3 taškus.

Šį sekmadienį, 3:30 Lituani- 
ca žais prieš vokiečių Schwa- 
ben. Pirmenybines rungtynės

Harhen įveike Arą 119:70. Šį 
kartą, Aras pakeitęs žaidimo 
taktiką vos nenukarūnavo Ha
rhen. Pirmas kėlinys baigėsi 
26:19 Aro naudai, ir likus trim 
minutėm žaisti, Aras dar vedė 
poros taškų persvara. Puikus

Į

Atvykite pamatyti didelės spartos ir nepaprasto permainingumo

Sales futbolo pirmenybines rungtynes, 
ĮVYKSTANČIAS KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ 

Oricago Avenue Armory, 234 E. Chicago Avenue
LFK LITUANICA ŽAIDŽIA KIEKVIENĄ SEKMADIENI.

Sausio 27-28 d., Detroite, įvyks 
Vidurinių Vakarų Sporto apy-l 
gardos suvažiavimas. Suvažia- į 
vimo metu bus pristatytas nau-j 
jas apygardos komitetas kurio 1 
vadovu buvo išrinktas Z. Žiups 
nys iš Chicagos.

NAUJA VALDYBA
NEW YORKO L.A.K.

Direct from

ARIE CROVVN TUEATF.R
McCormick Place

23rd St. & So. Lajje Shore Dr.
FRI., JAN. 12 thru SUN., JAN. 28
Mon. thru Sat. S: 30 — Sunday

Matinees 3

Company 
of 
50

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) *

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai.; penkt. 10 v. r. Iki 9 ▼
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

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

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEknlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.)
VALANDOS PAGAL SU8ITAR1M4 

rel. ofiso J’R 8-7773, rez. PR. 6-4733

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street 

pirmad. ir ketvlrtad. 1-4 p.Vai.: 
intrad. Ir penktad. 5-8 v. v.

D.

I

įi
New Yorko Lietuvių Atletų' 

klubas išrinko naują valdybą:

with The Orchestra of the

TABANAN PALACE GAMELAN
and

I. KETUT MARIO and I. GUSTĮ RAKA
A Paul Stitord Produetion

Spon«ored by Americn N.tion.l The.lret Academy

SEATS NOW! at McCormick Box 
Office. Lz>w‘r level $4.00, 3.00.
2.00; Upper level $3.00, 2.00 (tax 
induded). FOR M AII, ORDERS 
send proper remittance to Arie 
Crovn Theatre, McCormick Place, 
Chicago 16, with self-addresscd 
stamped envelope for return of 
tickets.

Rez. GI 8-087S

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

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

I

LIGOS 

5-2670. 
Jei ne- 
s-oooi.

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

I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

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

Vai.: kasdien 1—8 ir 6—b vai. vak 
Šeštadieniais 1-4 p. p.

dieniai*—

VANDERWAGENz^,
Sinclair

ANGLYS
SINCLAIR ALYVA

4552 West 63rd St,

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IK SMEGENŲ LIGOS 

5430 Sc.------- -----
PAGAL 

Tel.
Skambint 2 iki
ną. išskyrus trečiadieni.

Kedzie Avarine
SUSITARIMĄ

HE 4-1562
9 vai. popiet kaadle-

SuperFIame

OIL
HEATING

POrtsmouth 7-8020

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 West 71st Street

* : kasdien nuo 6-8 vai.
šeštad. nuo 12:30 Ik! 2:80 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
T.irnntns nriimo neesi «n«iter-im»

i
į

VAL.: ▼ak.. 
P.

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

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VATKU LIGOS 

2656 Mest 63 Street 
Pirmkd. ir ketv. nuo 2:80 
antr. ir penkt. nuo 5 iki

V*l.:
4:86
šešt. nuo 1 Iki 4 vai. Kitu laiku 
mubI te.ru*.

iki 
8; 

tik

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGB 

Vidaus ligos
10748 S. Mlchigan, Chicago 28. HL 

Telef. offtao: PUUman 5-6766 
Namą: BEverly 8-8946

Priėm. vai.: kasdien 6-9 ▼. ▼., šešt.
1-4 ▼. p. p. trač>adienl — uždaryta.

Tel. ofisą RE 7-S818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Perskaitę "Draugą", duoki- 
ii kitiems pasiskaityti.

I

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą* 

DM valandos skambinkit tel.: HE 
4.2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehiH 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 Vest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 

LIGOS 
valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak.

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VASKEVI&IUS 

(VAŠKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 South Kedzie Aveu 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8* 

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir sualtarua.

TeL ofiso PR 6-6446, rea. HE 4-31AS

DR. F. C. WINSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. Ir 7 iki »v. v.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-6656 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue 
Vai.: 11 v. ryto iki 3 ▼. p.p.. 4-7 y.y.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

KRIZĖ MASKVOJE

i

Skaitant žinias iš Maskvos 
ir iš kitų sostinių, nesunku 
susidaryti vaizdą, kad ne tik 
Molotovas, bet ir Chruščevas 
yra patekę keblion padėtin. 
Molotovas tuvo sugrąžintas iš 
Austrijos, kad jį nubaustų iš
metant iš komunistų partijos, 
ir paleidžiant jį, lyg seną ark
lį, į ganyklas, kaip jau nebe
reikalingą nei partijai, nei vals 
tybei. Motyvai, žinoma, buvo 
kitokie. Molotovas dar stiprus 
ir pajėgus politikas. Gal net 
pajėgesnis už patį Chruščevą. 
Bet kad jis yra stalinistas, ir 
kaip toks pradėjo reikštis, 
Chruščėvui panūdo juo nusikra 
tyti. Tačiau Molotovas, grąžin 
tas Maskvon, nenusigando, lai
kėsi šaltai ir stipriai ir ta jo 
laikysena privertė Chruščevą 
grąžinti atgal į Vieną. Molo
tovas išdyko Austrijon, bet, 
kaip skelbiama, ten dar nenu
vyko. Paskutiniu laiku “Prav- 
da” ir kiti bolševikų laikraš
čiai piktai atakavo Molotovą, 
šį seną bolševiką .artimą Sta
lino bendradarbį ir Stalino lai 
kų užsienio reikalų komisarą. 
Jį vadina? įvairiausiais vardais. 
Labiausiai niršta, kad jis prie
šinasi Chruščevo skelbiamai 
taikaus sugyvenimo su kapi
talistiniu pasauliu idėjai.

? ¥
Molotovas, nors ir stiprus 

bolševikas, tačiau jei jis būtų 
vienas, gal greit jisai būtų bu
vęs likviduotas. Bet jis turi ne 
mažai šalininkų, kitų senų sta
linistų, kaip Kaganovičių, Ma- 
lenkovą <ir kitus. Įdomių žinių 
paskelbė Šveicarijos spauda. 
Anot jos, aukšto rango bolše
vikų kariškiai, kuriems vado
vauja senas stalinistas marša
las Vorošilovas, esą įsitikinę, 
kad Chruščevo pastangos pa
žeminti" Stalino darbus ir jo 
atminimą, taip pat jo vedama 
koegzistencijos politika, veda 
Sovietų Rusiją prie nutrauki
mo ryšių su komunistine Ki
nija ir kitais sovietiniais bei 
komunistiniais kraštais. Švedų 
politiką); .akylai sekdami so
vietinę politiką .galvoja, kad
krizė Maskvoje gali kilti gana tai Molotovas tai gerai žino 
greit. Iš. kitos pusės, tie patys ir dėl to visai galima suprasti 
politikai esą įsitikinę, kad bet jo, kaip seno bolševiko ir Sta- 
koks stalininių partizanų, ku- lino artimiausio bendradarbio, 
rių yra daug, pasikėsinimas kietą laikyseną ir drąsą. Gali- 
Chruščevą nuversti, šiuo metu ma Suprasti ir Chruščevo bai- 
nebūtų sėkmingas, o gal ir ne- mę griežčiau pasielgti su Mo- 
pageidaujamas. Esą tai tuojau lotovu, nes jis stovi dar toli 
sukeltų Vakarams naujus rū- gražu nepalaidoto stalinizmo 
pėsčius Berlyne.

Anglijos politikos dalykų 
stebėtojai taip pat yra linkę 

f mar.vti, kad Kremliuje šian-

dina stalinistų atgijus sąjūdis.
Chrusčevas, turėdamas dide

lių bėdų su raudonąja Kinija, 
ir taip pat su pašlijusiais kraš 
to ekonominiais reikalais, su 
«užlugdytu žemės ūk.u, neno
ri pradėti platesnio masto ko
vos prieš Molotovą ir stalinis- 
tus. Bijo, kad jis pats nenu
griūtų nuo diktatoriaus sos
to.

¥
Tarp Stalino ir Chruščevo 

diktatūros vis tik yra skirtu
mas. Stalinas valdė iš Mask
vos visą komunistinį pasaulį 
lyg kokį vienetą. Pasipriešini
mas jo valiai, ar tai būtų pa
čioje Sovietų Rusijoje, ar 
Kremliaus kontroliuojamuose 
kituose kraštuose, baigdavosi 
mirtimi tų, kurie išdrįsdavo 
pakelti balsą prieš jo diktatū
rą. Net tokia raudonoji Kinija 
jam buvo aklai paklususi.

P: ie Chruščevo tuo žvilgsniu 
jau yra kitaip. Chrusčevas jau 
susiduria su skylančiu komu
nistiniu pasauliu. Jo kontrolė, 
atrodo, slysta iš jo rankų. Net 
toaia Albanija drįso pakelti 
ranką prieš Sovietų Rusiją. 
Mao Tse-tungas atvirai graso 
Chiuščevui, nebepasitikėdamas 
jo pektine išmintimi. Jau du 
metai kai Mao nėra susitikęs 
su Chruščevu. Tito jau seniau 
yra nuėjęs gana skirtingu ke
liu. Šiaurės Korėjos komunis
tai gretinasi prie raudonosios 
Kia jos diktatoriaus Mao, ša- 
lindamies nuo Sovietų. Šiaur. 
Vietnamas, tiesa, naudojasi 
Sovietų prisiųstais ginklais, ta 
čiau klauso Mao patvarkymų. 
Vadinamojo nacionalinio komu 
mzmo sustiprėjimas ir rasinio 
išdidumo kilimas taip pat čia 
vaidina nemenką vaidmenį. 
Auga nepasitikėjimas baltosios 
rasės žmonėmis. Todėl Afrikos 
ir Azijos komunistai labiau 
Žiūri į Peipingą, negu į Mask
vą. Komunistiniai sąjūdžiai 
tiek satelitiniuose kraštuose, 
tiek Vakarų Europoje taip pat 
keičia savo pažiūras ir Chruš
čevo politikos linijai visa pil
numa nebepasitiki. Jei kas,

priešakyje.
¥

Tokie tai yra vidujiniai var 
gai ir kivirčiai komunistų vir- 

dien vyksta kažin kas nepap- šūnių tarpe. Tačiau nepaisant, 
rasto, 
galvojama, kad sovietų užsie
nio reikąlų ministerio Gromy- 
kos laikysena besikalbant su 
Jungtinių Valstybių ambasado 
riu Maskvoje, Lewellyn Thom- 
psonu, daug ką išduoda. Jis 
nesąs Mukęs gilintis į bet ko
kias užsienines problemas, y- 
pač Berlyno klausimą, nes ne
žino ,kas gali įvykti pas juos 
pačius viduje. Be to, pats sas komunistines ir kitokias 
Chruščevas, Naujų Metų pro- diktatūras privalo kovoti vi
gą sakydamas kalbą, buvo la- som.? savo jėgomis. Labai ge
bai santūrus. Savo instrukci- rai tai žinome iš Lietuvos gy- 
jose Sovietų ambasadoriams ir ven ir.o. Per daug metų ją kan 
ministeriams, pradedant 1962 kino stalinistai, dabar lygiai 

Ą m., jis nieko naujo nebepasiū- žiauriai ją kankina Chruščevo 
lė. Matyt, kad jį gerokai gąs- agentai.

įeisto. Pirmoje eilėje kaip viena ar kita pusė gintų 
,----gaV( pOiitiką, ją girtų ir pirš

tų, komunizmo pavergtiesiems 
žmonėms iš to nei šilta, nei 
šalta. Jokia diktatūra nėra pri 
imtina. Juo labiau nepriimti
nos yra kruvinosios komunisti
nės diktatūros, ar jos bus sta
lininės, ar chruščevinės, ar ma 
ojinės, titinės ar kitokios. Lais 
vę mylintieji žmonės prieš vi-

Spaudoje ir gyvenime

ŽIEMA LIETUVOS MOKYKLOJE
Okupantai maskoliai tokią be

tvarkę įvedė į Lietuvą, kad kaikur 
mokytojai, mokiniai, mokinių tėvai 
varomi dirbti prie mokyklų staty
bos, ir tai nieko gero neišeina. 
Apie tai galima įsitikinti iš čia iš
tisai paduodamo straipsnelio iš 
Vilniuje leidžiamos “Tiesos” š. m. 
sausio 12 d. numerio, čia rašoma:

ir visų pastebimus trūkumus. Ta
čiau rugsėjo pirmąją vėl susirin
kome sename pastate. Tiesa, tada 
tikėjome, kad po dienos kitos sve
tingai atsidarys jaukių klasių du
rys, Tiesa, nebuvo naujų suolų, 
kabinetų įrengimų, betgi, lyginant 
su ankstyvesniąja mokykla, naujo
ji buvo puiki.

MASKVINĖS KOVOS SU MUMIJOMIS
Kova su “partiniais priešais” ir kova dėl Lenino įpėdinystės su Kinijos varžovu. Kiek iš vakarų 

spaudos samprotavimų V

V. ALSEIKA, Vokietija

Kodėl tie atsiskaitymai su 
praeities šmėklomis?

Beieškant priežasčių, kodėl 
1957 ir šiais metais buvo pri
eita piie atsiskaitymo su parti
niais “priešais”, nesunku su
vokti ir paties Chruščevo sam
protavimus. Taip atrodo, kad 
Kicmlia.’s valdovas savo par
tiečiams sušukęs tokiais maž
daug žodžiais: aišku, draugai, 
naujoje programoje rasite nau
jų, radikalių posūkių, nukrypi
mų nuo buvusių tezių ir sąvo- 

1 kų. Tačiau yra reikalas prisi- 
buvo pasirinkti politiniai lavo- j 3ėti prie naujovių iškėlimo, tik 
nai, mumijos, kaip Kaganovi-' tokiu atveju galimas komuniz- 
čius, Molotovas, Malenkovas, m0 laimėjimas sovietuose Jr vi- 
dar prie jų prijungus marša
lą Vorošilovą, o iš kitos pusės 
puolimų dūris buvo nukreiptas 
prieš stalinizmą vis tebeprakti
kuojančius mažuosius albanus.

Vakarų stebėtojai tolimesnė
je suvažiavimo eigoje pradėjo 
statyti sau tokius klausimus — 
nejaugi klydo visi žinovai, tei
gę, kad Chruščevo padėtis e- į 
santi nesugriaunama? O jei taip ! mokslų paveikslas 
pikt ai Chruščevo ir kitų buvo | 
puolami tie “atpirkimo mažie- !
j: ožiukai” 
to tektų daryti išvadą, kad jau bėtojai ir aiškina, kad visa to- 
čiamas didelis raudonojo koloso jį kampanija prieš partinius 
spaudimas ir, kad tenka prieš priegus tikrųjų buvusi tam 
tai mobilizuoti visas pajėgas?
Griūna komunistinis pasaulis?

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. sausio mėn. 19 d. S

McCormack išrinkus

Massachusetts vyrai federalinė] valdžioj

Apie komunistų 22-jį suva
žiavimą Maskvoje vakarų susi
domėjimas dar nėra nuščiuvęs. 
Ir šiandien vokiečių ar šveicarų 
spaudoje rasime komentarų, 
spėliojimų, aiškinimų. Juos pa
siskaičius randamas vienas ben
dras bruožas
kongresas atnešė staigmenų.

Puolimai dviem frontais

komunistinis

Skaitytojams jau gerai žino
ma, kad Maskvos kongrese puo
limai ėjo dviem kryptimis — iš 
vienos pusės buvo puolami va
dinami partiniai priešai ir jais

donąja Kinija šalininkai. Be to, 
tikrasis sovietų priešas — ki
nai pastaruoju metu buvo at
sidūrę sunkioje padėty ryšium 
su sunkumais vidaus politikoje 
ir katastrofišku derliumi. Taigi, 
Kremliui atrodė atėjęs geras 
momentas Kiniją paklupdyti 
ant kelių.

Kai Nikitai pageidaujama 
laimės...

Kokie bus tos kovos padari
niai, ar Kinija nusilenks Krem
liui ir susiderins su komunisti
ne Maskvos linija, šiuo metu 
dar sunku pasakyti. Kiekvienu 
f tveiu, jau šiandien visai aišku, I

JAV pirmininkas
John McCormack, 

atstovų rūmų

K. MOCKUS

Š. d. veteranas 
So. Bostono, 
rūmuose 33

m. sausio 10 
iš 

išbuvęs atstovų 
metus ir ten labai sumaniai bei 
ištvermingai dirbęs, buvo iš
rinktas JAV atstovų rūmų pir-

šame pasaulyje. Tas, kas, Chrušikad-toji koya centriniu kongresmanas i
čevo samprotavimu, nesutinka^ suvažiavimo Maskvoje 
su naujovėmis i klausimu. Čia mums įdomu iš

kelt; Vakarų — šiuo atveju vo
kiečių — komentatorių mintis, 
reiškiančias pageidavimą, kad,., 
duck Dieve, toji kova Chrušče- 
vui atneštų teigiamų vaisių... 
Kodėl staiga toks pritarimas 
nepermaldaujamam Bonos val
džios priešui? Nagi, svarbiausia 
dėl to, kad, girdi, esąs skirtu-

; mas, kai Chruščevas “taikingo 
sambūvio” politiką paverčia grą 
sinimų ir ultimatumų politika, 
taė’au susilaiko nuo paskutinio i 
žingsnio karo link ir kai-Kini
jos Mao su savo žmonėmis leng yra labai garbingas ir geras 
vahūdiškai ir be jokios rizikos žmogus. Išaugęs varge, pats 
slenka karo link su Vakarais, savo pastangomis išsimokslinęs,

daug esąs prisirišęs prie atgy
venų ir dar blogiau — toks nie 
kadėjas gali grįžti prie praeity
je buvusių žiauriųjų komunis
tinių strategijos bei taktikos 
posūkių. Štai, dėl ko kongrese 
prieš susirinkusiųjų akis buvo 

; atskleistas r.iūrus praeities są- 
i ir kodėl su 

tokiu pasigardžiavimu siekta jį 
pavaizduoti su visomis smulk- 

albanai, tai ar iš menomis. Tuo būdu Vakarų ste-

Vakarų politiniai stebėtojai ir 
vokiečių tarpe tokių sovietinio 
gyvenimo analytikų tarpe mi
nėtinas Harry Hamm atkreipė 
dėmesį į tai, kad partijos sluoks 
niai rodo didėjantį abejingumą 
naujosios partijos programos i- 
decloginiam turiniui. Kai pagal 
naują programą jau tenka ša
linti “proletariato diktatūrą”, 
tai daugelio partiečių akyse su
siduriama su klaikiu klausimu 
— negi jau griūna komunistinis 
pasaulis, jo ligšiolinės, nepalie
čiamos tiesos? Programoje jau 
atsirado sąvokų, kurios esan
čios pavojingos ir partiečių pa
dėčiai. Vis dėlto būtų klaidin
ga manyti, kad partijoje jau 
i yškė
Daug teisingiau yra teigti, kad 
atsiranda skepticizmas, abejin
gu nas dėl per daug įsistiprinu
sios galios pačiose partinėse vir 
šūrn'te.

tų opozicinis rūgimas.

I

I
prie to

I

kas kreipėsi į McCormack bet 
kekių reikalu, visada rado šil
tą ir. gyvą atsiliepimą.

So. Bostone gyvena daug lie
tuvių ir naujasis atstovų rūmų 
pirmininkas apie juos daug ži
no. Ne vienas yra patyręs as
meniškai jo nuoširdumą, o ir 
mūsų pavergto krašto reikalai 
jam visada buvo ir yra artį 
širdies. Kaip atstovų rūmų 
daugumos vadaų Jis visada 
daug prisidėdavo ir neabejoja
me, kad naujame poste dar dau
giau prisidės prie Lietuvos rei
kalų kėlimo JAV kongrese. Jei 
pavartysime “Congressional Re- 
cord”, kasmet rasime daugu
mos vado McCormack kalbų 
Lietuvos reikalu.

Parama pavergtoms tautoms 
ateina iš McCormack įgimto no-

mininku vietoj mirusio Sam ro padėti kiekvienam nuskriaus- 
Rayburn. Tai pirmas atsitiki- tam ir pagalbos reikalingam, 
mas, kad į tą vietą išrenka- Tačiau, kai toji pagalba yra 
mas katalikas. Atstovų rūmų reikalinga politikoj, 
pirmininkas rango atžvilgiu įgimto linkimo prisideda dar
yra trečias. Prezidentui ir vi- labai tvirtas nusistatymas ko 
ceprezidentui mirus ar atsisa- .voti prieš komunizmą. Atsimin- 
kius, jis taptų prezidentu. j kime anuos metus, kai šį kraš

tą lankė Chruščevas. Tik dėl 
daugumos vado McCormack 
užsispyrimo Chruščevas nebu- 

mininkas John W.’McCormack vo įkviestas kalbėti kongrese.
Principų ir kompromisų žmogus

Didžiulio jo paties kabinete 
kabančio McCormack portreto 
apačioj' parašyta “The Great 
Ccmpromiser” — vadinasi, po 
litikas, sugebąs surasti išeitį 
nuolat iškylančiuose nesutariu 
muose, kurių ypač kongreso 
veikloj būna labai daug. To 
čiau, kaip pats McCormack 
stipriai pabrėžia, jis pripažįsta 
kompromisus tik taktikoje, bet 
ne principuose. Užtat turime 
pagrindo tikėtis, kad šio kraš
to valdžios kova su komiinfo. 
mu dabar sustiprės, nes toji 
kova juk yra principų dalyko, 
o tuose dalykuose naujasis at
stovų rūmų pirmininkas yrą 
parodęs ir toliau parodys rei
kalingo tvirtumo.

John W. McCormack yra la
bai religingas katalikas, bet už 
jį balsavo visi atstovų rūmų 
nariai, daugiausia kitų tikybų. 
Tai rodo, kad McCormack nu
sistatymas mylėti savo religi-

(Nukelta į 4 psl.)

Turime džiaugtis ir sveikinti

Naujasis atstovų rūmų pir-

tikro įspėjimo kampanija.
Tiesa, kas nors pasakys, kad

“partijos priešai” jau seniai lik Tad išeitų, kad su tokiu vyru, jis visą savo amžių yra sky- 
viduoti politiškai. Taigi, jų smer kaip Nikita, jau lengviau susi- ręs padėti žmonėms jų varguo- 
kimas daugiau panašėjo į žaidi- tarti, kaip su jo oponentu. Jau se. Atstovaudamas 
mą su... mumijomis. Tačiau su- kitas reikalas, kad Chruščevo 
orancama. kad partijos viduje pastarųjų mėnesių iššūkis va- 
skeptic’zmas gali augti ir su karams jau žymiai stipresnis ir 
laiku pasiekti visai nepageidau- pavojingc«nis už visus jo anks- 
jamų formų. jtyvesnius manevrus šaltojo ka-

■ ro srityje.

distriktą, 
kurio daugumą sudaro darbi
ninkai, jis visada laikė sau ar
ti širdies darbininkų reikalus 
ir stengėsi tuos reikalus iš ar
ti pažinti, lankydamas darbo
vietes ir net butus. Kiekvienas,

Vis ryškėja grėsmė iš Pekino 
pusės

Tai, kas prieš keletą metų 
buvo mažai diskutuojama, da
bai jau iškyla visu ryškumu. 
Maždaug jau antri metai, kai 
kiekvienas partijos pareigūnas 
Sovietų S-je žino, kad be Mask
vos, ir kinų Pekinas iškels Le
nino tikrosios įpėdinystės klau- 
simą. Chruščevui pasirodė, kad 
buvo atėjęs reikiamas metas 
suduoti Kinijai lemiamą smūgį 
ir jam pasitarnavo tai, kad ai-! 
banai kaip tik buvo kuo glau
desnio bendradarbiavimo su rau

I

Fly-Trečioji generacija eina j aviaciją. Karinio aviacijos vieneto 
ing Tigers organizatoriaus Chennault vaikaitis žiūri kaip tinka 
jam tėvo kepurė, Raleigh, N. C., vietovėje. Tėvas yra aviacijos 
majoras. * (UPI)
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Jei Richelieu nebūtų vartojęs kirvio, o 
Robespierre — giljotinos, tai pirmasis būtų 
mažesnis, o antrojo visiškai nebūtų.

P a ui Valėry
1.

Kas tėvo žudikas? Ar tėvas dar spėjo pamatyti 
pasalūną? Ar suskubo prakeikti? Kas tasai pri-tą

tykojęs?...
Žudikas gyvena — dar nesužinotas. Kad jo ran

kos nudžiūtų! Kad jis apkirbtų visas votimis ir so
puliais!...

Girdėti laumiškas ir maištingas varlių kvarki
mas. Retkarčiais susišvilpčioja panaktiniai.

Kailių guolyje, antrajame pilies aukšte, miegas 
neima Tautvilos. Štai — naktis viską nuskurdina. 
Aptemus visa Kernavė. Naktis «atima spalvas ir pa- 

, vidalus...I

“Su džiaugsmu Troškūnų vidų- Į lr tikrai. Po kurio laiko mes 
rinės mokyklos mokiniai ir mo- pradėjome darbą naujoje mokyk- 
kytojai sutiko žinią, kad naujus , loję. Jau pačią atidarymo dieną I 
■MzvbnlA _ į ■ • f ■ .-*■ - - - S—.5 1—1 1 ,.Ž J   —mokslo metus galės pradėti erd- 
viuose naujos mokyklos rūmuo- 

r se. Mokiniai ir mokytojai, apylin
kės gyventojai talkininkavo už
baigimo 'darbuose, tikėjo, kad sta
tybininkai ištaisys dar užsilikusius

sergėsenai. Antrame 
kambariai: žalvariniai 
juodos poliruotos va-

akmeninėmis sienomis

gistro nelaisvės, tai Lengvenis ten purvinoje duobėje 
būtų ir supuvęs... ■<.'

Tėvo Dausprungo buvo gyvenimo tikslas ir tokia 
valia: Tautvilą — visų vyriausiasis rikis, visų gimi
nių ir žemių Viešpatis. Tai nejau dabar pakeliama bū
tų gyventi Lietuvoje antruoju? Negi galima būti) 
ištverti kieno nors palenktam ir įsakomam? Taip, 
turi būti vienas vyriausias ir galingiausias rikis; bet 
galingiausiuoju turi būti ne Mindaugas ir ne kuria 
nors kitas.

Neabejotinai tikras sąjungininkas — dėdė Vy
kintas: vakarinių Žemaičių, Karšuvos ir Ceklio rikis. 
Prieš Mindaugą jis visuomet bus Kernavės pusėje. 
Bet Vykintas toli, o Mindaugas — Vilnioje.

Taigi rikiai giminaičiai... Savo miškingas sritis 
vienas nuo kito griežtai atsidalinę. Vaidijasi ir tebe- 
sidrasko pavydėdami, vienas kitą įtarinėdami, sekda
mi ir tykodami. Užklumpa iš pasalų, plėšia, degina, 
keršija, nužudo... Daujotas po ledu pakištas... Viligai- 
la

vena sargybinė įgula. Čia lankų, strėlių, jiečių, kirvių Duče. Jei Mindaugas nebūtų išpirkęs iš Rygos na- 
ir ąžuolinių kuokų sandėliai. Statinėse druska, mėsa 
ir grūdai. Čia ir žirgų stonios, kurių sienose kabo 
žąslai, kamanos, balnų kilpos ir žalvariniai žvangu
čiai.

Aukštesnioje pilies dalyje — viešpaties būstinė. 
Pirmame aukšte — priėmimų menė ir šalia trys prie
menės tarnams bei asmeninei 
aukšte — rikio gyvenamieji 
veidrodžiai, kailiai, gelumbė, 
zos...

Po pirmuoju aukštu —
rūsiai, užrakinti žalvario raktais...

Kernavę saugoja ne tik tvirtoviniai įrengimai, 
bet ir vandens gausybė dideliu žiedu: trys upės ir 
ežeras...

Tautvilą guli tamsoje, bet labai daug mato. Pie
tų rytuose — Vilnia ir stambaus stoto dėdė Mindau
gas: pilnom patyčios akim, o kai supyksta, tas per 
kairįjį žandą einąs randas daro jį baisų. Jaugi iš
aiškėję Mindaugo kėslai — vis plėsti savo valdžią ir 
vis didinti valdomus plotus, prisijungiant kitų že
mes...

Šiaurėje — Deltuvos rikiai: Bikšis, Pukeikis ir 
Lygaikė. Šie pavyduoliai buvo jau ir tėvo priešinin
kai. Ne nusileisti susiderant reikės, bet priversti juos 
paklusti. Tik paklusti, kaip jų tėvas buvo paklusęs 
seneliui Ringaudui, iš Kernavės kietai apjungusiam 
visą giminę ir plačiąsias visų valdas.

i Šiaurės rytuose — Nalšėnai... Tie visi Rūškio sū
nūs: Kintibutas su sūnum Sirvydu... Vižeikis su sū
num Višliu... Vanibutas su sūnum Aišūnu... Butavy- 
das... Kitenis... Kad juos Giltinė griebtų! Kliudė ir 
kenkė tėvui, kad Kernavė vėl neiškiltų, kaip valdoma 
senelio, po kurio mirties visos penkios giminės susi- 
piovė ir dabar kas sau.

Ir tas Erdvilo sūnus Lengvenis — Mindaugo se-

Kernavė — keturi kalnai, stūksą dešiniajame Ne
ries krante. Žemiausias ir giliausiai į Neries slėnį iš
sikišęs — Alko kalnas. Antrasis —1 Krivės: šio pa
pėdės sėdyboje kadaise — dar prieš persikėlimą į Vil
nią — gyvendavę krivės.

Trečiasis kalnas — Rikio piliakalnis: iš visų ke- 
patvino kai kurie koridoriai, pa tūrių erdviausias, aukščiausias ir stačiausias šlaitais, 
aiškėjo, kad išdažytos dar neįdžiu- Nuo jo toliausia matyti į visas puses. Šitame kalne — 

iškilni pilis.
Pilies viduryje — akmenimis grįstas kiemas su serėnas... Bet dabar šis mažiausiai pavojingas: ir toli, 

ūkinėmis patalpomis, prišlietomis prie sienų. Čia gy-lir labai sulamdytas kovoje su Milgeručiu, Gineika ir

vusios sienos ir dėl to lupasi dažai. 
Bet mes nepraradome vilties: įsi-

(Nukelta į 4 psl.) i

iš

nunuodytas...
Rikis ir miega pusiau praviromis akimis. Klauso

si ir dairosi, kur kirmis, o kur geluo. Niekados neg&ti * 
akių išleisti savo didikų ir kareivų. Visad turi žino

ti, kas už pečių. Taip kasdien, kasmet, visą gyvenimą.
Teisingai sakydavo tėvas, kad visi žmonės turi bijoti 
dievų, bet rikis dar ir savo giminių...

Pro langelį dievaitis Mėnuo mįslingai žiūri į tau
ro ragą sienoje. Prieblandžiuose kampuose budi iš
kimštas šernas, sakalas, vilkas ir lokys. Jie nemirksė
dami seka santėmį...

Anapus Vilnios sąjungininkais galėtų būti Krią- 
vas, Ašmena ir Alšia. Trys broliai Bulevičiai: Visi- 
mantas, Eidivilas ir Sprudeika — vienas už kitą suk
tesnis ir klastingesnis. Ar nesusimokyti su jais prieš 
Mindaugą? Bendrai staiga užpulti ir paskui Vilnios 
žemes pasidalinti? Ar gal tiktai apsigynimo sandorą 
sulygti: skubėti į pagalbą, kai Mindaugas 
užpultų?

katruos

(Bus daugiau)

1

Split by PDF Splitter



4 DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. sausio mėn. 19 d.

Kun. Julijono Korsako

mirties penkmečiui paminėti
* • i

A. BALTINIS

Pasaulio literatūroje nėra ki
tos vietos, kuri prilygtų Ibse
no mirties vaizdui Pere činte. 
Senoji Ozė serga. Peras, kaip 
kadaise vaikystės žaidimuose, 
įsivaizduoja motinos lovą ro-: 
gutėmis ir vadelėmis pažabo
jęs suolelį, veža motiną į pa-' 
slaptingą Soria Moria pilį. Ir 
kaip pasakos kelionės žaidimas i 
pasibaigia, baigiasi ir motinos 
gyvenimo kelias. Mirtis jai atei
na kaip didis Šventvakaris,: 
kaip motina ir draugas, ir 
prieblandoje pirštu užspaudžia ■ 
jos pulsą.

1957 m. sausio 10 d. 
pasitiko kun. Julijoną 
ką kunigiškųjų pareigų 
Grįždamas iš kito kunigo lai
dotuvių, pats iškeliavo į tolimą 
kelionę, gal būt, į tokią tolimą, 
kaip tolimiausia žvaigždė, ir j 
tokią ilgą, kaip pati amžinybė.!

Kun. Korsakas gimė 1895 m. 
vasario 25 d. Kriauklių kaime, 
Nem. Radviliškio valsčiuje, Lie
tuvoje. Baigęs teologijos moks- j 
lūs Kauno ir Petrapilio kunigų 
seminarijose, įšventintas kuni
gu Kauno katedroje 1921 m. 
ir paskirtas vikaru į Jurbar
ko parapiją. Kun. Korsako ku
nigiškoji veikla sutampa su 
Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės gražiausiais metais, kur 
jis išvarė plačią ir gilią vagą 
įvairiose kultūrinio darbo sri
tyse. Ilgus metus būna Jurbar
ko gimnazijos kapelionu ir di
rektorium, veikia su ateitinin
kais ir eina Saulės draugijos 
ir kooperatyvo “Sūkurio” pir
mininko ir iždininko pareigas, 
vadovauja Raud. Kryžiui, stei
gia ir dėsto raštininkų kursuo
se, dirba Pavasario Sąjungos 
rajone, K. V. C. Jurbarko ra
jone, K. P. D. Jurbarko sky
riuje ir Šv Juozapo darbinin
kų draugijoje. Leido ir redaga
vo Rygoje Laisvės Kovotoją ir 
turėjo už tai dvi bylas taikos 
teisme. Įkūrė jaunimo organi
zaciją Žvaigždę Nem. Radviliš
kyje ir jai vadovavo, vadovavo 
lietuvių savišalpos organizaci-

mirtis 
Korsa- 
kelyje.

A. a. kun. J. Korsakas

yra didelė energija ir darbo 
meilė. Tai buvo susiję su jo 
asmens paprastumu, nuoširdu
mu, didele rimtimi ir pasiauko
jimu kunigiškojo darbo plo
tuose bei giliu išsilavinimu te
ologijos moksluose. Jis nuėjo 
savo gyvenimo kelią su dide
liu žinių bagažu, išminties pil
nu gyvenimo prasmės suprati
mu ir tikru nuoširdumu bei pa
siaukojimu Bažnyčios ir tautos 
gerovei ir žmonių amžinajai 
laimei.

Šis kunigas, auklėtojas ir vi
suomenininkas yra nuo mūsų 
atsiskyręs. Nuolankiai priimda
mas Dievo skirtą dalią ir mė- 

i ginimus, jis gyveno, dirbo ir 
; kentėjo kartu su visais trem
ties vargus. Gyvenimo naštos 

į prislėgti jo žingsniai buvo pa-

McCORMACK IŠRINKUS
(Atkelta iš 3 psl.i

ją ir gerbti visus kitus, mylin
čias savo religiją, rodo pozity-" 
vų įvertinimą.

Kennedy ir McCormack

I

sidarę lėtesni ir žvilgsnis Uūd-1 žurnaUsUi f
nesnis, bet iki mirties jis buvo 
išlaikęs didįjį kunigiško gyve
nimo idealą, tikėjimo, vilties 
ir meilės apšviestą, todėl mir
tis jį pasitiko kaip motina ir 
draugas ir buvo jo gyvenimo 
didysis Šventvakaris.

jai “Skruzdėlė” ir pabėgėlių 
bendrabučiui Rusijoje karo 
metu bei rūpinosi jų grįžimu 
į Lietuvą.

Po to paskirtas Kairių, Ly
gumų klebonu ir Ukmergės kle
bonu bei dekanu, kur pavyz
dingai tvarkė pastoracijos dar
bą ir kultūrinį gyvenimą. Pasi
traukęs į Vokietiją, dirbo pas
toracijos darbą, buvo direkto
rium Bad Mergentheimo lietu
vių gimnazijoje, ėjo L. R. K. 
pirmininko pareigas Hechinge- 
no ir Schw. Gmuend stovyklo
se ir buvo L. T. B. vicepirmi
ninkas ir švietimo vadovas.
Amerikoje dirbo Grand Rapids nija‘ 
svetimtaučių parapijoje ir uo
liai dalyvavo lietuvių politinia
me ir kultūriniame gyvenime.

Dideliems darbams atlikti 
reikalingos tam tikros asmens 
savybės užbrėžtiesiems tiks
lams pasiekti. Vienas iš kun. 
Korsako charakterio bruožų

Evangeliškos meilės 
reikšmė

- • , I

Šventasis Tėvas Jonas XXHI 
bendroj audiencijoj priėmė 4,- : 
000 įvairių tautų ir kraštų mai 
dininkų, kurie sausakimšai bu
vo pripildę audiencijų sales. Sa
vo kalboj į audiencijos dalyvius 
Šv. Tėvas ragino šv. Jono evan 
gelisto žodžiais užlaikyti die
viškąjį meilės įsakymą. Jei pa
skirų, žmonių širdys bus pripil-. 
dytos tikros evangeliškos mei
lės, tada liausis ginčai ir ne
santaika ir tarp tautų ir bus 
galima įgyvendinti visuotinę 
taiką, kurios taip trokšta žmo-

t

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTU® SAU AR SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

Spaudoj ir gyvenime

su-

'.Atkelta Iš 3 pusi.)
kursime, saugosim, ir viskas 
sitvarkys.

Atėjo žiema. Reikia kūrenti, 
bet... Atsivėrė daugybė spragų, 
karias statybininkai priėmimo die
nai buvo laikinai užtrynę. Neveikia 
gaisrinės avarinis motoras, orui 
pūsti ventiliatorius, vandens cirku- 
liatorius. Dūmtraukis netraukia dū 
mų. Iš artezinio šulinio einąs vamz 
dis vos-ne-vos sudurtas, todėl ne
beišlaiko spaudimo, ir prie įėjimo į 
mokyklą bei prie garažo trykšta 
“fontanas”.

Tad tokie “žiemos rūpesčiai”. 
Betgi jais neapsiriboja mūsų bėdos. 
Tur būt, nepamiršo Utenos staty
bos valdyba, kad dar nebaigė sta
tyti garažo, kad nesudėtos langų 
groteles sporto salėje. Tegu užeitų 
kas nors iš statytojų ir pažiūrėtų, 
kaip atrodo “cementuoti koridoriai 
II ir IU aukšte. Jais, tiesą sakant, 

_ neįmanomas judėjimas, nes dulkės 
graužia akis. Sienos trupa, lupasi 
dažai, prie jų net neprisilietus. 
Beveik visose klasėse nusiplauna 
grindų dažai.

Grįžkime prie mokyklos priėmi
mo. Buvo atvykę komisijos nariai. 
Bet jie neišlipo iš mašinos. Darbų 
vykdytojas drg. Baranauskas pa
reiškė: “Dabar nepriima, bet vė
liau tikrai priims, ne kur dėsis”. 
Taip ir įvyko. Nei į mokyklos ūkio 
dalies vedėjo, nei į direktoriaus 
pretenzijas nebuvo atsižvelgta. 
Mokykla buvo “užbaigta”. O bu 
vę statybos vadovai prisiekinėjo, 
kad pranešus jie tuojau pat paša 
lins trūkumus”.

J. Žvilb.
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GllADiySKAS
F. -r' .'-■'tnolu Cushing, kurio prieškomu- 

nistinė veikla visiems žinoma. 
Reikia laukti, kad tie du vyrai 
glaudžiai bendradarbiaus, kaip 
ir ligi šiol bendradarbiavo.

Naujas McCormack
Massachusetts valstybės pro

kuroras dabar yra Edward J. 
McCormack, naujojo atstovų 
rūmų pirmininko sūnėnas, jo 
labai mėgiamas. Šis jaunas vy
ras sumaniai reiškiasi Bosto
no ir Massachusetts valstybės 
politikoj. Mums lietuviams čia 
Massachusetts valstybėj jis 
ypač gerai pažįstamas, nes yra 
vedęs lietuvaitę žmoną, kuri 
rinkimų metu per lietuvių ra
dijo valandas sako rinkimines 
kalbas lietuviškai. Per rinki
mus ateinantį rudenį Edward 
McCormack nori būti demokra
tų kandidatu į JAV senatą. 
Girdima, kad prezidento jau
niausias brolis Edward Kenne
dy dabar gyvenąs Bostone, taip 
pat bus kandidatu į tą vietą. 
Taigi bus neišvengiama politi
nė kova, kurioje prezidentas ir 
atstovų rūmų pirmininkas bus 
užinteresuoti. Visiems bus įdo
mu tokios kovos eigą pasekti.

Naujam atstovų rūmų pir-

Amžiaus atžvilgiu McCor
mack yra žymiai vyresnis, tu
rįs dabar jau 70 metų. Kai 
Kennedy pradėjo reikštis poli
tikoj, McCormack jau buvo 
kongreso veteranas, daugumos 
vadas. Turint galvoj Kennedy 
veržlumą, nesunku suprasti, 
kad jauno ir pajėgaus politiko 
veikla galėjo turėti ir turėjo 
susidūrimų su vyresniuoju įta
kingu politiku. Kaip ryškiau
sią tokio susidūrimo pavyzdį 

i nurodo 
1956 m. Massachusetts demo
kratų konvenciją, kurioje Ken
nedy paveržė tos valstybės de
mokratų vadovybę iš McCor
mack.

Iš neseno meto nurodoma 
McCormack aktyvus pasiprie
šinimas Kennedy įstatymo pro
jektui mokyklų reikalu, reika
laujant daugiau pašalpos pri
vatinėm mokykloms. Iš tikrų
jų tuo klausimu Kennedy ir Mc 
Cormack nuomonės yra arti- j 
mos ir reikia laukti, kad bus mininkui siųskime sveikinimus 
rastas kompromisas ir įstaty- ' atskiri asmenys ir organizaci- 
mas praeis. Kennedy ir McCor- j jos. Šio didžio krašto politikų 
mack yra artimuose ryšiuose tarpe tai labai tvirtas ir nuo- 
su Bostono arkivyskupu kardi- širdus mūsų draugas.

COUNTRY HAMS
COL. H. BREGEL’S FARM U. S. 42, 4 miles So. of Union, Ky.

$1.10 PER LB. POSTPAID
Bacon — Sausage — Shipped anywhere in U. S. A.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnube 6-9837

J. ir Pr. Bičiūnas Chicago 8, Illinois

J. G. TELEVISION CO.
Zdl2 W. 47th St., FR 6-1998 

j TV RADIJAI. Hl-FI. VEŠINTI TVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS I

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

m.
D.

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.
U*l 1URAP PIRMAD. ir KETV. ...................... 9 v. r. iki 8 p.
VALANDUS) ANTRAD. ir PENKTAD.................9 v. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD. .. 9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

i

A-

p.

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

Tel. HEmlock 4-6264

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.e®''
Kazimierac Kareckas, K. Ph., vais 
tinęs savininkas ir C. Ugianskis, 
K. Ph., tiksliai išpildo daktaro re 
.rėptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

I

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, III.

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistinė)

5000 West I6th Street 
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

Atsargos Fondas $7,500,000.00Turtas $80,000,000.00
JUSTIN MACKIEWICH Jr« Presldcnl

VALANDOS. Kascflen, įskaitant Uitadlenl nuo 9 valandos ryto Iki 4 valandos p* »(•♦» KatvIrtedtonUb 9 vaL 
ryto iki t valandos vakaro. Tračiadianiais visai naatidaronM.

JUSTIN MACKIEV/ICH, Chairman of tho Board

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

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

GRAND 
OPENING 
CEIEBRATION

Janu .

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

I

pasirinkimas

LIGHT HOUSE
Aurora, III. TW 7-4281

DĖMESIO! DŽENITORIAI IR NAMŲ SAVININKAI
Kodėl kasti? Saugokite savo širdį bei strėnas 

Įsigykit motorizuotą
3-H. P. SNO-BLOVVER $74.74, Reg. $129.95

H. P. sniego pūstuvas pilnai prakasa 18” taką. Sniegą meta 
iki 35 pėdų. Lengvas operuoti, jums tereikia tik vairuoti 

Didžiausias

High Fidelity Console General Electric... AM-

j

Bet kas gali laimėti. Nėra "varžybų'

šis Stereo
FM-Patefono Kombinacija... bus mūsų didžioji dovana— 
Grand Prize.
nieko daugiau kaip tik užsiregistruoti. Kiti prizai bus
Tranzistorinis Radijas, Automatinis Kavos Virdulis, ir 
‘■Snooz-Alarm’’ Žadinamasis laikrodis. Traukimas įvyks 
1962 m. sausio 30 d. laimėtojams nereikės čia būti. 
Jiems bus pranešta laiškuPILNO MENESIO DIVIDENDAI MOKAMI UŽ PINIGUS ĮNEŠTUS 

Į TAUPYMO SĄSKAITAS PRIEŠ 16 MENESIO DIEN^.

STANDARD
FEDE RA L SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
4)92 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois

Vlrainia 7-1 7 4J

DIVIDENDAI
išmokami

Mokame
už investavimo

sąskaitas
JUOZAS F. GRIBAUSKAS

kas metu ketvirtį
Kovo 31
Birželio 30
Rugsėjo 30
Gruodžio 31

ST. ANTHONY 
SAVINGS 

and loan Association

1447 So 49th Court Cicero 50, Illinois City 242 4395

A*f h, *•»« «-«. ■; ,\

Suburban 656 633C
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4 DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. sausio mėn. 19 d. 5

Sausio 20 d., šeštadienį, 8 v. v., B. Pakšto salėj, California ir 38 kamp.

SPORTININKAMS REMTI VAKARAS
Šokiai prie B. PAKŠTO orchestro, paįvairinami trumpa progra
ma: ^.LB. VALENTINAS — feljetonas apie sportą, sol. BR. 
JANCYS, ragu gros B. PAKŠTAS. - Visas pelnas lietuviams 
sportininkams.

“UOŠVĖ”

I

i

mi nedelsiant šiuos reikalus su
tvarkyti, kad galėtumėt daly
vauti pilnateisiais nariais — 
sprendžiuomuoju balsu susirin
kime.

LB CHICAGOS APYG. VALDYBA

Kvietimai iš anksto: MARGINIUOSE, KARVELIO prekyboje, 
ŠIMAIČIO Realty ir prie įėjimo.

Kviečia:

f

Mūsų žymiojo dramaturgo ir 
rašytojo Balio Sruogos trijų 
veiksmų komedija “Uošvė” šį 
šeštadienį, sausio 20 d. išvysta 
rampos šviesą. Naujausioji ko
medija, parašyta vokiečių kace- 
to metu, dar niekur išeivijoje 
nebuvo pastatyta. Kartu su šios 
komedijos premjera į lietuvių 
teatro istoriją ateina ir naujas 
režisorius Vytautas Matulionis, 
baigęs VVestern Reserve univer
siteto dramos studijas.

Komediją, kuri puikiai pasi
šaipo iš mūsų kasdieninių ydų, 
vaidins Vlado Braziulio vado
vaujamosios dramos 
aktoriai, jau nekartą 
šaunių veikalų.

premjeros pradžia 
lietuvių salėje, 
šokiai 
biletų 
kybos 
landą
lietuvių salėje. Visi kviečiami 
ir laukiami.

Į valdybą — direktorius kan
didatuoja šie asmens: J. Apa
navičius, A. Banys, Br. Berno
tas, K. Budrys, A. Damukai- 
tis, Z. Dučmanas, I. Gatautis, 
J. Gražulis, S. Halaburda, J. 
Kamaitis, E. Karnėnas, S. Ma
čys, P. Makarskas, J. Marge- 
vičius, K. Morkūnas, D. Mulio- 
lis, F. Navickas, E. Šamas, Pr. 
Stempužis, P. Šukys ir Z. Ta
rutis.

per senatorių klabenki- Clevelando Lietuvių Bendruo 
tr menės 2-ros apylinkės valdyba

sausio 6 d. posėdyje paskyrė 
$200 pašalpą šv. Kazimiero li
tuanistinei mokyklai. Pašalpa 
įteikta tos mokyklos sureng
tos Kalėdų eglutės metu.

Be to, valdyba paskyrė $200 
auką Lietuviu Fondui (vieno 
milijono fondui). Auka įnešta 
į Lietuvių Bendruomenės sąs- 

į kaitą nr. 20656 The Superior 
Savings and Loan Association, 
6712 Superior Avė., Cleveland 
3, Ohio.

Clevelando Lietuvių Bendruo 
menės lėšos yra sutelktos vi-

(Nukelta į 6 psl.)

JAV senato duris.
L. Zvirkalnis

KONCERTAS VAIŠĖS
Sausio 27 d. įvyksta numa

tytas Čiurlionio ansamblio ir 
šv. Jurgio parapijos choro da
lyvių pagerbimo koncertas — 
vaišės šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

Prašome dalyvauti Clevelan
do lietuviškų organizacijų at
stovus. Kviečiame ir tikimės 
gausaus lietuvių dalyvavimo.

L. B. 1-os Apyl. v-ba.
PARAMA MOKYKLAI

. Lietuvių Bendruomenės aukos

Jil

studijos 
pastatę

TRUMPAI

*

4

4

Čiurlionio ansamblis su dirigentu muz. Alfonsu Mikulskiu ir Aldona Stempužiene
Vaclovu Verikaičiū po puikaus koncerto, įvykusio Clevelande sausio 13 d., naujosios lietuvių para
pijos salėje. (Foto V. Pliodzinsko)

I

I

i Q|Z I D’Q S E L F 
w I r w s E R V I C E

6 v. v
Po vaidinimo 

ir bufetas. Šį šeštadienį 
dar galima įsigyti Pre- 
namuose, Dirvoje ir va- 
prieš vaidinimo pradžią

ŠV. JURGIO PARAPIJOS
CHORAS

— Kostą Žuką, buv. Lietuvos 
krašto apsaugos ministerį, sun 
kiai sergantį ir gulintį ligoni
nėje aplankė L. B. pirmosios 
apylinkės valdyba.

— Naujųjų Metų sutikimo, 
kurį rengė abi LB apylinkės 
didžiausia pelno dalis — 1,300 
dol. teko Naujosios parapijos 
mokyklos statybai.

— Naujoji Ohio lietuvių gy
dytojų draugijos valdyba pa
reigomis šiaip pasiskirstė: 
pirm. dr. J. Stankaitis, vice
pirm. dr. H. Brazaitis, dr. D. 
Degesys — sekretorius, dr. E. 
Lenkauskas — iždininkas ir dr. 

IVI. Ramanauskas — narys.
Kun. dr. Jatulis, dirbęs

Aldona ir Vytautas Kaman
tai džiaugiasi trečiuoju vaiku- 
dukrele Daina-Regina ir Irena 
ir 
ja

pianistas A.Kuprevičiai pirmą 
dukrele Kristina-Marija.

V. R.

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
SUKILIMO MINĖJIMAS

Per 40 moterų ir vyrų jau 
ilgus metus garbina Dievą sa
vo gražiomis giesmėmis šv. Jur 
gio bažnyčioje. Šio choro di
dybė ir^jo reikšmė ypatingai 
išryškėja per Kalėdų sezoną, 
kada gražiosios didžiųjų šven- j Kun. dr. Jatulis, dirbęs šv. 
čių giesmės lydi tikinčiųjų mai Kazimiero kolegijoje Romoje, 
dasper lietuviškąsias pamaldas. 1~' ™
Iš ' tikrųjų, lietuviai tikintieji 
su dėkingumu ir pasididžiavi
mu gėrėsi šv. Jurgio parapijos 
choru. Šio choro vadovas muz. 
Pranas Ambrazas su nepails
tama energija šį chorą tobuli
na, stengiasi papildyti eiles iri 
nuolatos kviečia gražiabalsius 
lietuvius ir lietuves jungtis į 
chorą ir lietuviška giesme gar
binti Aukščiausiąjį.

Choras turi ir turtingą re
pertuarą. Vien šiame kalėdi
niam sezone buvo išpildytos 23 
lietuviškos giesmes šių auto
rių: J. Naujalio, J. Žilevičiaus, 
M. Petrausko, J. Švedo, VI. 
Paulausko, J. Siniaus, J. Stro
lios ir Pr. Ambrazo.

Choro vadovo Prano Amb
razo buvo išpildyti šios Kalė
dinės giesmės: Kalėdų Kristui 
(žodžiai V. Nemunėlio 54 tak
tų), Giesmė Jėzui (Žalvaranio 
vertimas), Trys karaliai (žo
džiai kun. St. Ylos) — 54 tak
tai, Šią naktį, šią ramią (žo
džiai D. Mickaitės-Mickienės), 
Varpai giedokit (žodžiai kun. 
St. Ylos) — 44 taktai, Pasa
kykit piemenėliai ir Skubėkite 
piemenys.

Šv. Jurgio parapijos choras 
ir jo solistai Br. Kazėnienė, V. 
Matulionis, A. Liutkus, F. Ka
minskas ir A. Gilys yra dide
lės pagarbos vertas meninis 
vienetas. Juo vertai didžiuojasi 
parapijos kunigai, parapiečiai 
ir besilankantieji svečiai — ti
kintieji.

LIETUVIŲ SALĖS 
AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

L V. S. Ramovės Clevelando 
skyrius sausio 21 d., sekmadie
nį, tuoj po sumos, Šv. Jurgio 
liet, parapijos salėje, rengia nlais 
Klaipėdos Krašto sukilimo mi
nėjimą. Paskaitą skaitys istor.j 
prof. J. Jakštas.

Maloniai kviečiame liet, vi- į 
suomenę į kalbamą minėjimą 
atsilankyti. Įėjimas laisvas ir 
neapmokamas.

Ramovėnų valdyba
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

kulskio. Kaip bažnyčiose taip 
ir iškilmingam minėjime kvie
čiamos organizacijos dalyvau
ti su vėliavomis. Amerikos 
Lietuvių Tarybai bus renka
mos aukos vokeliais.

j ALTo Clevelando sk. valdy-

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie- 

' i ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM . į 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplevvood Are., 

Chicago 29, IU.

ba prašo liet, visuomenę kitų 1 
parengimų tą dieną nedaryti ir .! 
atsilankyti į minėjimą. Paro
dykime, kad mes sielojamės ■ J 
pavergtos Lietuvos išlaisvini-1 į|

J

į

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

JANUARY — SAUSIO 18, 19, 20 D. D.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyrius, Vasario 16 
d. iškilmingą minėjimą rengia 
vasario 11 d., sekmadienį.

10 vai. Nesiliaujančios Pa
galbos liet, parapijos bažnyčio
je šv. mišios už žuvusius ir 
kovojančius dėl Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės, kurių

PARENGIMŲ KALENDORIUS metu giedos Čiurlionio ansam-

šiuo metu vieši Clevelando šv. 
Jurgio parapijoje ir pereitą 
sekmadienį pasakė įdomų pa
mokslą apie įvykstantį visuo
tinį Bažnyčios suvažiavimą.

Marijai Kasakaitienei padary
ta sunki vidurių operacija.

MOVI NG
F. KASPARAS

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

T ER R A
3237 VV. 63rd St., Chicago 29. III. 

Tel. 434-4G60.
Kristalas, porcelanas (china) si
dabras, gintaras, aukso ir kitokios 
brangenybes, etc., etc. Kainos nu
pigintos. pasirinkimas — didelis.

l

Šiame sezone numatyti šie 
didesni parengimai Clevelande: 
Vasario 3 d. Žaibo vakaras — 
koncertas Slovėnų salėje, vasa
rio 10 d. Čiurlionio ansamblio 
namuose lietuvių Fronto bičiu
lių pobūvis, vasario 11 d. lie- 
tuvos nepriklausomybės minė
jimas naujosios parapijos sa
lėje, vasario 24 d., Lietuvių 

■Budžių blynų vakaras Čiurlio- 
niečių namuose.

Kovo 3 d. Dainavos ansamb
lio koncertas Slovėnų audito
rijoje, kovo 10 d. Stasiūnaičių 
lietuviškas filmas. Rengia Bal
fas.

Balandžio 28 
Valančiaus lit. 
dicinis vakaras 
rapijos salėje.

Gegužės 12 d. Jaunųjų 
lentų vakaras. Rengia Dirva.

blio choras, vad. muz. Al. Mi
kulskio, ir 10:30 vai. Šv. Jur
gio liet, parap. bažnyčioje šv. 
mišios, kurių metu giedos tos 
bažnyčios choras vad. muz. P. 
Ambrazo.

Iškilmingas minėjimas bus 4 
vai. p. p. Nesiliaujančios Pa
galbos liet, parapijos naujojoj 
salėj. Kalbas pasakys Lietuvos 

j atstovas Amerikoje - Washing- 
tone min. J. Rajeckas ir Ohio 
valstybės šen. Young.

Meninę dalį išpildys Čiurlio
nio ansamblis vadov. Al Mi-

■_______________________ __________________________

d. Vysk. 
Mokyklos 
šv. Jurgio

M. 
tra
pą-

ta-

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

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

J

BfEi’lNIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

Lietuvių salės bendrovės ak
cininkų — šėrininkų metinis 
susirinkimas, šaukiamas sausio 
26 d., penktadienį, 7 vai. vak. 
lietuvių salės patalpose.

Direkcija patieks atliktų dar 
bų apyskaitą, bus renkami di
rektoriai, svarstomi įvairūs 
salės pagerinimo reikalai. As- 
nims, 'pasižadėję įsigyti L i- 
thuanian Village akcijų, prašo-

MUTUAL SAVINGS
♦ 

AND LOAN ASSOCIATION 
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III. 
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pre». • Tel. VI rginio 7-7747 

Savingi Insured to $10,000 by F. S. L. I. C.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos
%

Alyvc. anglys, kūrenimo sistemų 
įkeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

v24 VAL. TARNYBA) 
Žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai- ' 
sau. Už patarnav. vietoje 33.00, už . 
dirbtuvės darbą. — 310.00 ir dalys , 

Pigios paveiksimas lempos.
J. MIGLINAS

2549 W. 6»th St. II a. PR 6-1063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

iš
SPECIAL CLOSE OUT PRICE ON ALL 

VVHISKIES IN DECANTER BOTTLES.

DUJARDIN 84 PROOF GERMAN
BRANDY Fifth $5.29

COEUR DE FRANCE CHAMPAGNE
COGNAC Fifth $4.29

EXSHAW 80 PROOF FRENCH 
COGNAC Fifth $3.98

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 
U. S. F. Fifth $4-89

KAHLUA LMPORTED MENICAN 
COFFEE LIQUEUR Fifth $4.98

RASPBERRY, STRAVVBERRY or ORANGE
ICE LIQUEUR Fifth $3-29

IMPORTED POLISH KRUPNIK
80 PROOF. Fifth $5-lq

SICILIAN GOLD WINE CREMOVO,
MANDORCREMA, CREMA, CAFFE. Fifth $2-39

SOUTHERN COMFORT $3.98

PARAMA MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

2515 West 69th Street Telef. RE 7-1731

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika Sausio mėn. 19, 20, 21 dienomis

ASBACH U R AL, 80 proof ..
DUJARDIN, 84 proof brandy
KRUPNIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KRON BRANNVIN AŲUAVIT
CONTREAU LIKERIS. . . . . . . .
AMBASADOR VERMOUTH

Fifth $4.79
5th $5.29
5th $3.69
5th $3.98
5th $4.75
5th 980

HILLS BROS. COFFEE
GRYBŲ (kelmučiu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kvorta
GRYBŲ (kelmučių) dėžė .... 12 kvortų $12.89 

Didelis pasirinkimas importuotų šokoladų, špro
tų, uogienių, įvairių silkių ir žuvų gaminių.

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

2Sv $1.15 
$1.19

%

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.

Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre.

Current Dividend up to 414%

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

Split by PDF Splitter



DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. sausio mėn. 19 d.

CLEVELANDO ŽINIOS

i

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

BEAL ESTATE BEAL ESTATE REAL ESTATE

Buvęs Lietuvos seimo ir krašto apsaugos ministeris, tremtyje 
aktyvus lietuviškoje veikloje, pulk. Žukas sunkiai serga. Guli vie
noje Clevelando ligoninėje. Lietuviai aplankė sergantį K. Žuką, 
įteikė gėlių ir palinkėjo geros sveikatos- Iš kairės ligonis Žukas, 
A. Nakelis, Žukienė ir budys M. Pautienis.A. Nakelis, Žukienė

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

Už įmokėtus $2,000 ir $S5 į mėn. 
galite pirkti 4 kamb. mūrą, kurio 

i kaina $13,000.
6 butų mūras ir. $7,200 nuomos

i atiduoda žemiau savikainos. Įmokėti 
$15,000.

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, 
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)4 aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24.800.

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

NAUJA ĮSTAIGA

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

8»-

8 Ir

Mū-

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

Savininkas palieka 7 kambarių, 10 Geras 
metų rezidenciją. Garažai ir priedai. ,• - - 
$20,500. . i —

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

Bridgeporte geras tvirtas niūras, 6
butai po 4, atskiri gazu šildymai.$3.500 nuomos, vertas $25,800. ?"!????• Artl Marąuette Parko. Tik

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

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

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 gar. Nereikės derėtis, už $15,900. j 
DIRBA KASDIEN

Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšte pastoge. 
Ceras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,000.

2 po 4 kamb. Gazu šild. 
pamatai. Naujai atre

montuoti butai. Skalbykla ir pasto
ge. $16,900.

Mūrinis bungalow, 6 kamb., 30 p.

$17.900.
13 butų mūrinis, tvirtas. $15.000 

I metinių pajamų. Mažas įmokėjimas 
j ir labai žema kaina.

Turime daug tr jvairlų namų vl- 
! sose kolonijose, parūpiname paskn- 
' las, notarizuojame dokumentus, • pil
dome Income Tax.

SIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

2

2

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

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

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

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

$29,900 Rockwell ir 67, geras 
po 6 mūras, garažas.

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

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

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

$18,900 medinis 2x4, pilnas rūsys, 
garažas. 43 ir Campbell.

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

$30,800 mūrinis 1% a., 10 metų, 
gerai išlaikytas, M. parke.

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

$15.500 medinis, 2 po 4, Brighton 
p., 2 blokai nuo mokyklos.

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

limi viršuj, M. p.. $19.960.
Mūrinis 5 kamb.. 1 ! metų, 

žas. pastogė, tik $12,960.
Mūras 5 kamb., SO p. lotas.

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

ir Kedzie, $84,900.
Medinis 7 kamb. su pajamom 

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

mas, Gage p., tik $8,000.
Mūrinis 6 kamb. ant plataus loto, 

gera vieta. $17,800.

I ga-

gsra-

69 Ir

62

Ir

jų, baigdami galime pasakyti 
tai, dėl ko pagaliau jau dau
guma pradedame sutarti: di
džiausia lietuvių nelaimė ir tė- 

Pagaliau Clevelande taip pat ra ta, kad jie, užuot ėmęsi pa
turime apsčiai draugijų, kurios tvaraus bei pastovaus darbo, 
reikalingos visų šio miesto lie- vis .. .iš naujo ir iš pradžios 
tuvių darbo bei talkos. Tai Al- organizuojasi. Todėl visai atvi- 
to skyrius, susivienijimų kuo- r^j įr sakome: 
—, Romos kat. federacijos 
skyrius, vyčiai, skautai, ateiti* 

; ninkai ir kt. Ar Senelis dabar 
’ — L. B. 2-os apyi. sekret. Į norėtų naujosios parapijos “vi-

: sus veiklesniuosius lietuvius” 
BUVO IR DAUGIAU . įgimti įr į§ gitų draugijų veik- 

Lietuvių Bendruomenės abiė- los? Neįmanoma tiesiog tuo 
jų apylinkių rengto Naujų Me- patikėti, 
tų sutikimo aprašyme Draugo r- 
Nr. 4, šias eilutes rašąs pada- tos 
rė klaidą: buvo rašyta,

(Atkelta iš 5 
sų lietuvių, kurie 
mūsų parengimuose ir moka 
solidarumo mokestį. Tuo pačiu 
jie visi prisideda nors po men
ką dalelę šios šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos išlaiky
mo ir naujai gimusiam mūsų Pos> 
visų Lietuvių Fondo. J

EI. Stempužienė,

psl. i pastangomis padaryta ir tebe
dalyvauja daroma.

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.

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

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

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

Mūr. 5 ir 6 kamb., garažas. 320,900. 
Mūr. 5 apart., 3450 pajamų, pigiai.

Virš 200 namų pardavime, tad vi
sų išvardinti neįmanoma.

Patikrinkite ir rasite sau tinkamu

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

836.600
Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai 

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 W. 51st St WĄ 5-5030

Tad štai kaip mums atrodo 
__ i “gražiosios ir 

rė klaidą: buvo rašyta, kad Senelio naujai pumuujeuuua muu 
jaunimo stalų papuošimo spon-, draugijos steigimo mintys. Dėl liui. 
šoriais buvo Ona ir Kazys Kar
piai, o turėjo būti parašyta, 
kad tokiais pat jaunimo stalų 
papuošimo sponsoriais 
dr. Jonas ir Izabelė 
čiai. Jie 
mi tam 
ję $10. 
už auką 
atsiprašome.-• -

PLANUOTI AB DIRBTI?

bergždžias ir 
nenaudingas yra Senelio nau
jos parapinės draugijos plana
vimas. Ne naujų draugijų 
mums reikia, bet turimoms 
draugijoms dirbančių žmonių. 
Draugijų turime pakankamai, 
net perdaug, tad verčiau rūpin- 
kimės, kad jos atliktų tuos už
davinius, kuriems skiriamos, 

sveikosios” Čia plačiausia darbo dirva 
planuojamos mums visiems, taigi ir Sene- 

St. B. Į 
< i

Brighton Parke parduodamas
2-jų aukštų mūr. namas. 2 po 5 
kamb. ir beismente 2 kambariai, 

i Garažas. Labai geroj vietoj, arti 
prie mokyklų ir bažn- Nebrangus. 
Dėl susitarimo skambinkit savi
ninkui — GR 6-6649, tarp 6 ir 8 
vai. vak., šešt. visą dieną.

$1,500 ĮMOKĖTI. 2 po 4 kamb. 
Gazu apšild. 2 auto, naujas gara
žas. Tuojau galima užimti. Leng
vi išsimokėjimai. Užeikite pasiimti 

I raktą šiuo adr.: 3739 W. 26th St. 
j LA 1-7038.

3-JŲ AUKŠTŲ MŪRAS — ku
ris sudaro 31 vienetą, duodantis 
virš $20,000 metinių pajamų. La
bai gera vieta. Kaina žemiau 
$80,000. Tel. 776-6853, vak. nuo 
6 iki 9 ir sekmad. visą dieną.

PRIE MARQUETTE PARKO

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

Grosernė su 2 butais. Biznis iš
dirbtas per ilgus metus. Gera 
klientūra. Gazu šild. Gage Parke. 
Tik $27,250.

Žemiau savikainos. Evergreen 
Parko rajone. 6 kamb. mūr. 2 ke
ramikos plytelių vonios. 50 pėd. 
sklypas. Viskas “built-in”. Thermo- 
pane langai. Garažas. Daug įvairių 
priedų. Tik $32,000.

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

! einama.

t

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

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

NAUJAS MfR. BUNGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

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

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

3 BUTŲ MED. —
Prie 67-os ir Damen. 

tralinė 
ma.

nuomos

SI 6,500
Nauja 

alyvoskaršto vandens
2 auto garažas.

BLOKO NUO PARKO 
metų 2x4 % kamb. mūr.

Pk. 2 šildymo

ant 
su-

cen- 
šilu-

Mar-
sistemos,

Draudimo Agentūra Patarnauja 
Visais Draudime Reikalais

7
ąuette 
$42,000.

GERIAUSIAS PIRKINYS!
6 metų mūr. ranch namas ant 

36 pėdų sklypo Marquette Pk. Įreng
tas rūsys. Garažas. Rami vieta. Sa
vininkas perkeltas iš Midway į O’- 
Hare aerodromą'. Parduos už $18,500.

PILDOME INCOME TAKSAS

MARQUETTE PARKE
Gražioje .vietoje, 7 metų. 5% 

kamb. (3 mieg.) mūrinis ant 50 p. 
sklypo. 2 maš. “side drive” gara
žas. Savininkas perkeltas i New 
York. Parduos už $18,000 ar net 
pigiau.

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

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

J. STONKUS, R. L 
2617 W. 71 st St

HE 6-1517 arba PR 8-1595

I

buvo ir 
Stankai-1 
neprašo- 
paauko-

irgi rengėjų 
reikalui buvo 
Nuoširdžiai dėkojame 
ir už įvykusią klaidą 

P. M.

Draugo Clevelando žinių sky 
rmj (sausio 12 d. numery) 
randame Senelio pasisakymą 
dėl naujosios parapijos lietu
vių organizuotumo. Esą: 1) 
naujosios parapijos lietuviai 
mažiau organizuoti negu šv. 
Jurgio parapijos lietuviai, 2) 
todėl visus veiklesniuosius nau 
josios parapijos lietuvius rei
kėtų sutelkti “į vieną draugi
ją, kuri rūpintųsi vienybe, lie
tuvybe ir katalikybe”. z

Šitas pasisakymas jo auto
riaus apibūdinamas kaip keliąs 
“gražias ir sveikas mintis”. 
Bet taip atrodyti iš tikrųjų te
gali tik pačiam autoriui, ir 
štai dėl ko.

Kaip kitur, taip ir Clevelan
do naujojoj parapijoj katali
kybe jau rūpinasi nuo seno čia 
veikiančios religinės draugijos 
bei brolijos. Senelis dabar jau 
norėtų iš jų “visus veiklesniuo
sius lietuvius” išimti į jo pla- 
nuojąmą nauja draugiją. Ko
dėl? Ar jie anose senosiose 
draugijose ir brolijose jau ne
bereikalingi? Ar jų išėmimas 
nereikštų taip pat anų draugi
jų bei brolijų ir likvidavimo? 
Ar Senelis to iš tikrųjų ir no
rėtų? Mums rodosi, kad šiuo 
keliu nuėjus, katalikybės rei
kalui būtų ne pasitarnauta, 
bet pakenkta.

Lietuvybės reikalu Clevelan
do naujosios parapijos ribose 
rūpinasi gražiai veikianti ir 
nuolat auganti šeštadieninė li
tuanistinė mokykla, Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė, be to 
plačiąja prasme lietuvybe 
taip pat rūpinasi čia veikiąs 
Balto 55 skyrius, nes jis tie
sia pagalbos ranką kiekvienam 
varge atsidūrusiam lietuviui. Į 
Bendruomenę ir Balfą durys 
atdaros kiekvienam lietuviui, 
čia prašyti visi prašomi: atei
kite, dirbkite, padėkite! Dabar 
Senelis ir iš Čia jau norėtų iš
imti “visus veiklesniuosius lie
tuvius” jo planuojamosios nau
jos draugijos labui. Vadinasi, 
ir čia jis nori griauti tai, kas 
kitų dideliu darbu ir didelėmis

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

1O ACRE RANCHEROS
Eąuivalent to 40 Townsite Lots

ONLY $269.00 Per Acre — CASH OR TERMS

Average 1960 Nov. T'mperature 73 Degrees, 
- t z

Arizona Land Corporation
7044 E. Thomas
Scottsdale, Arizona

Scottsdale, Ariz.

This offer expires 
Jau. 31, 1962

Please Reserve For Me:
10 Acre Ranchero—$295.00 down—$50.00 per mo. 
2% Acre Estete—$95.00 down—$25.«0 per mo.

10% 
Enclosed 
opening 
Paymcnt 
commercial sites ( 
no obligation ( ).
NAME ............................. .

discount for 
is my check 

paymcnt for 
for acreage

ADDRESS
CITY

Cash. 
or 
a

(
).

money order for $.....................................as my
Land Savings Account ( ) or Ful‘;

); send information on industrial and
Free Land Investor’s digest — no cost —

ZONE STATĖ

CLT Tins COUPON AND MAIL TODAY!

%

5 VIENETŲ PEILIO-ŠAUKŠTŲ 
SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

VALANDOS:

8
6

4
4

9 iki
9 iki

AND LOAN ASSOCIATION
SUSO South Halsted, Street • Chicago 8 • CLiffside 14101

Pirmad. nuo 9 iki 
Antrad. „ 9 iki 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt.
Penktad.
Seštadiend.

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

Parduodamas 2-jų metų senumo, 
3-jų mieg. kamb. mūr. namas. 37% 
p. sklypas. Cemento šoninis įvažiavi
mas ir patio. Alumin. 1 % auto, ga- 

I ražas. Mūr. barbecue kieme; Marion 
: Blue žolė. “Universal” “built-in” or
kaitė ir virimui krosnis bei Tappan 
krosnis rūsy virimui vasaros metu. 8 I 
p. baras su suoleliais ir baras stik
lams, rūsy. Iškelti vamzdžiai ir 
“sump” pompa. Gazu apšild. Nuo ’ 
sienos iki s. kilimai. Langų užuo
laidos. Žieminiai langai ir sieteliai 
bei “jalousie” durys. St. Lawrence 
H. S., 4 blokai: Reavis H. S. 2 blo- 
čai; pradinė mokyk. 2 % blokai. Pa
matę įvertinsit. Mokesčiai $380. Kai
na $28,500. Arti 79th ir Austin (6000 

Į į vakarus). NE 6-3184.
T

HELP WANTED — VYRAI

Maintenance Machinist
For maintenance and repair of 

BAKERY MACHINERY

Bakery experience preferred.
Full benefits. Permanent. Apply:

WARD “Tip-Top” BAKING 
COMPANY

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

NORI PIRKTI

Jieškau pirkti vartotą automo
bilį iš privataus asmens.

Vlrginia 7-1693

PROGOS — OPPORTUNITIEš

I

I

indu- t

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

PILDOME INCOME TAKSUS 
General Insurance, Notary Public 

6455 SO- KEDZIE AVENUE 
TeL PRospect 8-2233

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC ;

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

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

INCOME TAX
—

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas 8č Co. 
BUILDERS 

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-3792

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT

Mažai šeimai išnuomojama 5^2 
kambarių butas, naujai dekoruo
tas, su šiluma ir karštu vandeniu.

Telef. — PRospect 6-9404

ĮSIGYKITE DABAR !

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71 si Street
Tek WAlbrook 5-8015

MAROUETTE PARKE
Prie Marąuette Parko, mūr. 6 

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

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

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

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTORS

j

Atlieka planavimo ir staty- S 
bos darbus, gydytojų ofisų, 4 
gyvenamųjų ir prekybos pa- H 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- 
rime virs 300 įvairių stan- | 
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 4 
PRospect 8-2013

7403 SO. VVESTERN AVĖ. | 

Chicago 36, Illinois

j

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinaml ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated). Dažymas iš lauko. 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; Žemiau
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

TI RfcKITE SAVO BIZNI!
Jei jieškote biznio, kuris žada:

• Jokio darbo.
• Jokio investavimo.
• Pelnų, kuriuo greit praturtėsite,

— TAI NERASITE.
Bet mes galime pasiūlyti 

Jums nuosavą biznį
Amerikoje puikiai augančioje 
strijoje.
"AUTOMATTC MERCHANDTSTNG” 

(Automatinis prekiavimas)
Visoje šalyje skelbiamas Dupont 
produktus
Apsaugotos teritorijos
Vidutinis pelnas 75-150% 
Nereikia jokio pardavinėjimo 
Nereikia jokio prityrimo 
Tinka vyrams ar moterims
Jei būsit nepatenkinti, bendrovė 
atpirks
MIN. INVESTMENT AS 81.590 

Rezervuokite sau teritorija dabar! 
Skambinkite 943-7322 

arba siųskite savo vardą, adr. 
tel. nr. J

NATKJNAL PLASTICS 
909 North Statė Street

ir

Are you vvanting to buy a buslness 
in Arizona?

We have many fine listings on 
profitable operations at prices and 
terms that are rlght. See or ivrite 
us about your wants. We can help 
you in many cases vhether you buy 
from um or not.

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

Phoenii, Arizona.

Remkit dien. “Draugę”

Skelbkitčs “Drauge”

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

Taigi,
ne visi žmogaus kryžiai yra sunktis. 

Apie tai rašo
VYSK. VINCENTAS ETJZGYS 

savo knygoje

Trisdešimt Meilės

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys 
167 psl., kaina $1.50.

Gaunama DRAUGE
4545 W. 63 r d SL, Chicago 29, ni.

’OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

LITHUANIA THROUGH 
THE AGES ........................
____  ParaM Dr. A. Aapokat 
THE STORY OF ART 
and JUOZAS PAUTIENIUS, 
, Paraše Ig. šlapelis

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

Išleido Marlborougb
Užsakymus su nlnigais prašome siųsti 

“DRAUGAS” 
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.
©ooooooooooooooooooooooooc

$3.56

$5.00

$1.25

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE. ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru Ir vande
niu šildomus pečius (furnacee 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki > metų iisi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI,

2431 S. Kedzie Ava 
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL.

S

ŠILDYMAS
A StančiausluM instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0- 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M EDICINOSia PR E K Y B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKT'AS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpubuc 7-8949 
•380 B. ALBANY AVĖ. CHICAGO

,, 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
teksimo rinas (gutters) Ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 8. WESTERN AVĖ., Chi
cago. III.. VI 7-3447 — D. Žu
kauskas.

Perskaitę "Draugą", duoki 
te ii kitiems pasiskaityti.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE” 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienražtis. Gi skelbimų kainos 

visiems prieinamos.

REZIDENCINIAI, —
KOMERCINIAI, E
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI

2501 VVest 69 Street
HE 4-7482 _ 436 -5153

T

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS

s Gyvenami namai. Biznio, in-: 
('dustrijoB bei ofisų pastatai, 
y Taip pat įvairūs pastatų re- 
Omontai.

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ, 
ST 3-0703 CL 7-2094 Chicago, IU.

fv. ŠIMKUS^
Statybos Ir Ih-monto Darbai 
2618 VVEST 7 Įst STTfFET

I Tel. PR 8-4268 ir TE 9-&&31

Split by PDF Splitter



Komunizmas neįstengia pajudėti
r

iš savo ideologinio sukallcėjimo
4

(Atkelta iš 1 psl.)
Ekskunigo .melo tikslas — 

palaužti Lietuvos katalikus
Toliau Vatikano dienraštis 

“L’Osservatore Romano” cituo
ja žinomo, komunistams parsi- 
davusio lietuvio ekskunigo strai 
psnį, prieš kiek laiko išspausdin 
tą laikraštyje “Sovjetskaja Lit- 
va”. Pastebėjęs, kad šitokius 
savo pašaukimą išdavusius ku
nigus komunistai išnaudoja be 
jokių skrupulų, laikraštis trum 
pai atpasakoja jo straipsnio pa
grindines mintis. Autorius tarp 
kitko rašo: Savo naujoj encik- t
liko j “popiežius reikalauja, kad 
tikintieji darbininkai atsisaky
tų nuo kovos už teisę gyventi, 
kad būtų išnaudotojų draugai; 
pateisina Azijoj, Afrikoj ir Pie
tų Amerikoj kolonizatorių nau 
dojamas priemones... gina ka
pitalistinį pasaulį, kuris neša 
mirtį, vergiją, badą šimtams 
milijonų žmonių... pateisina a- 
tominių ginklų naudojimą” ir t. 
t. ir t.t.

Be abejonės, — rašo toliau 
Vatikano dienraštis, — dar ką 
nors daugiau išgalvoti būtų ne
galėjusi nė uoliausio komunis
to, fantazija. Tas, kuris rašė to
kius tvirtinimus ,turėjo būti pil 
naj įsitikinęs ,kad jo skaityto
jai niekuomet negalės patys pa
siskaityti encikliką “Mater et 
Magistrą”. Ekskunigo vardu 
skelbiamo melo tikslas — pa
laužti Lietuvos katalikus, ku
rie mato", kaip diena iš dienos 
auga priespauda, vis labiau su- 
kaustanti jų sąžinės laisvę. 
Komunistai Lietuvos katalikus 
apkrauna vis naujais mokesčiais

Laikrodis primena, kaip ko
munistai Lietuvos katalikus ap
krauna vis naujais mokesčiais 
už bažnyčių naudojimą. Pavyz
džiui, Vilniuje katalikai už baž
nyčias turi mokėti nuo pusės 
milijono iki dviejų milijonų li
rų per .metus. Šiemet — pastebi 
laikraštis — sovietinė kulto įs
taiga neleido priimti naujų kan 
didatų į, Kauno Kunigų semina- 
r’.ją. Dėl to seminarijos auklė
tinių skaičius sumažėjo iki 46.

Pirmoji moteris kongreso 
syklių komitete išrinkta Martha 
Griffiths džiaugiasi, klausydama 

. (UPI)

1

Irčiau Lietuvos katalikų ti
kėjimas yra gilus ir nepalaužia 
mas, — pabrėžia “L’Osservato
re Romano”. — Jis yra gyvas 
laip pat ir lietuvių jaunimo są- 
z:nese. Laikraštis cituoja visą 
eilę la;škų ir komunistinės spau 
dos straipsnių, iš kurių matyti 
beioiška lietuvių ištikimybė Baž tokios malonios žinios, 
nyčiai ir savo tikėjimui. Straips- r.aa ucpdidus: — rašo uetuvai- į 
nį baigia jaunos lietuvaitės laiš- tė. _ Jei reiktų> būčiau pasi_ 
ku komunistiniam dienraščiui rengusi už tikėjimą atiduoti ir

K.
!

CHICAGOJE

LIETUVIŲ PREKYBOS 
RŪMŲ VEIKLA

Sausio 10 d. Knights of Co- 
lumbus salėje įvyko metinis L- 
PR posėdis.

tai-

kas nepalauš! — rašo lietuvai-

i

‘Tiesai’: “...Mano tikėjimo nie savo gyvybę”. V.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Danville, III.

Ir čia yra lietuvių
Apie 130 mylių į pietus nuo 

Chicagos yra Danville miestas, 
turįs per 40,000 gyventojų. Čia, 
veteranų ligoninėje, dirba net 
keli lietuviai gydytojai: A. A- 
žubalis, V. Janevičius, R. Jau- 
niškienė, V. Jovaiša, F. Aukš
tikalnis (Hill) ir J. Brazas. Pir
mieji trys yra naujieji ateiviai, 
o kiti trys — senesnės ateivijos 
nariai.

Be šių gydytojų ir jų šeimų, 
Danville gyvena dar Knygų Len 
tynos redaktorius bibliografas 
A. Ružaniec-Ružancovas su žmo 
na. Jie gyvena kartu su savo 
dukra ir žentu Petruliais. Ka
dangi čia “gimsta” Knygų Len
tyna, tai Danville miesto var
das daugeliui lietuvių jau yra 
žinomas. Mieste, be to, yra šiek 
tiek pasiturinčiai gyvenančių 
senųjų ateivių, turinčių vienokį 
ar kitokį verslą. Ar jiems lietu 
vybė nors kiek svarbu, neteko 
patirti. Vienok teko sutikti ant 
rosios kartos lietuvių, kurie 
kalbos dar nėra visai pamiršę.

Didesnis skaičius lietuvių yra 
vlž, kelių mylių nuo Danville e- 
sančiame Westville miestelyje. 
Čia gyvena daugiausia vyresnio 
amžiaus žmonės, kurie turi sa
vo biznius arba buvę anglies 
kasyklų darbininkai, jau pensi
ninkai. Jaunimas, daugumoje 
yra išvažinėjęs 
koti. Westville 
ja turi įdomią 
čia neliesiu.

Teko patirti, 
lietuvių esama
kituose apylinkiniuose mieste
liuose bei gyvenvietėse. Kaip

I

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. sausio mėn. 19 d. 7

matome, lietuvių čia nėra 
taip baisiai mažai, bet jie jokios 
savo organizacijos neturi. At
rodo, galėtų būti įmanoma ir 
naudinga jiems susiorganizuoti.

jau

I

kitur laimės ieš
lietuvių koloni-
praeitį, bet jos

J. W. Pachankis, P. Vilkelis, F. 
Zogas, J. Stankus, C. Macki, A. 
Baliūnas, F. A. Raudonis, J. 
Kuzas ir Fr. Bulaw. Sekret. dr. 
Kazio Drangelio pranešimas pa 
lietė LPR veiklą nuo pat jų įs- 

! teigimo pradžios.
! LPR direktorių kolektyvą su

iške primine, kad JAV kongre- , 
sas ir senatas Vasario 16 d. iš- j 
kilmingai minės Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį. Guberna
toriai ir miestų galvos prokla
macijomis kvies visus Ameri
kos piliečius šį įvykį tinkamai

Pirm. dr. Joseph atžymėti. Visi lietuviai, sakoma 
Jerome pranešė, kad praėju- i laiške, privalėtų dalyvauti Lie- i 
siais metais mirė penki LPR tuvos nepriklausomybės šven- ! 
nariai, būtent: Sophia Barčus, tėje, kuri įvyks vasario 18 d. , dar0 15 žmonių. Bendrame’po- 
Wilham Gaps Jo n C. Miller, 2 v. p. p. Marijos Aukštesnės sėdy> kasmet yra renkami 5 

t.J mokJk1^ salė> . .. ; direktoriai į vietą baigusiųjų sa
Ižd. A. J. Valonis pranese, 1

kad praeitais metais LPR ka- ' 
pitalas paaugo $3,984.48 ir da-! 
bar yra ižde $27,173.87.

W. J. Kareiva ir A- J. Valo
nis pranešė, kad svečių priėmi
mui per aštuonis LPR posė
džius, kuriuos atlankė 933 žmo-; 
nės, už maistą, gėrimus, nuo
mą ir virėjų patarnavimą išmo- ; 
keta $1,144.60. |

Iš kitų veiklos sričių prane- j 
Šimus pateikė: S. Balzekas, Sr.,

Talentinga lietuvaitė
Pažymėtina, kad visi Danville 

lietuvių — naujųjų ateivių — 
vaikai labai gerai mokosi. Ir vi
si jie lanko pianino pamokas. 
Bet iš visų čia labiausiai pasi
žymi Dalia Ažubalytė.

Neseniai vietinis dienraštis 
“Danville Commercial-News” į- 
sidėjo katalikų Schlarmano var
do gimnazijos vadovybės pra
nešimą, kad Dalia Ažubalytė 
šiais mokslo metais yra pirmo
ji šios gimnazijos mokinė. Pa
aiškėjo, kad jau kelinti metai 
Dalia savo klasėje buvo geriau
sia mokine, o šiais mokslo me
tais ji jau pripažinta geriausia 
mokine visoje gimnazijoje. Tai 
rodo, kad Dalia yra ne tik darb 
šti, bet ir labai gabi mergaitė, 
juo labiau, kad Schlarmano gim 
nazija yra laikoma geriausia' 
Danvillėje.

Be to; Dalia pasirodė turinti 
talento ir muzikoj. Prieš Kalė
das įvykusiame piano rečitaly
je, kuriame dalyvavo 63 moki
niai, Dalia ir čia užsirekomen
davo, kaip labai pajėgi mokinė. 
Kartu su savo mokytoja Lud- 

• milą Porietis, ji puikiai išpildė 
F. Schuberto Rosemunde uver
tiūros dueto partiją, pelnytai 
susilaukusi klausytojų nuošir
daus įvertinimo.

Nors Dalia neturi sąlygų lan
kyti kurią lietuvišką mokyklą, 
lietuvių kalbą ji moka labai ge- 

į rai. Dalyvaudama vasaros sto-

šieji buvo pagerbti atsistojimu. 
Po to pirmininkas perskaitė 
laiškus, kuriuos prisiuntė poli
cijos virš. O. W. Wilson ir Chi
cagos Lietuvių Tarybos pirm, 
kun. Adolfas Stasys.

Wilsonas savo laiške perspė
ja Chicagos biznierius, kad esą 
leidžiamo policijos žurnalo uni
jos atstovai asmeniškai ir per 

į laiškus kreipiasi į biznierius 
reikalaudami, kad jie skelbtųsi i 
jų leidinyje. Tie agentai klaidi
na visuomenę, sako Wilsonas, 
nes jie policijos departamento 
neatstovauja. Čia yra grynai 
policijai atstovaujančios unijos 
reikalas. Jų grasinimas, kad už Į 
sitrauks policijos nemalonę tie, 
kurie nesiskelbs jų leidinyje,; 
yra nepagrįstas. Chicagos poli- 

į cija, jis nurodo, neturi teisės 
' rinkti skelbimus žurnalui nei ki j 
tokiems leidiniams. Tačiau, jei 
vėl policija pakartotų skelbimų 
rinkimą, Wilsonas patarė biz
nieriams, kad jie apie tai pra
neštų jo raštinei.

Kun. Adolfas Stasys savo lai
1

I

vo kadencijas. Iš 9 kandidatų, 
kurių tarpe buvo dvi moterys, 
šiuose rinkimuose buvo išrinkti 
ir vėl senieji direktoriai: A. J. 
Valonis, J. Kuzas, S. Balzekas, 
Sr., F. Zogas ir A. Baliūnas.

Susirinkime iškeltas sumany
mas, kad LPR įsigytų nuosavą 
namą, buvo atydžiai išklausy
tas ir perduotas svarstyti direk 
torių tarybai. Fr. Bulaw

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

•ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West 11 Ith Street

Didžiausias Paminklams -Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

vykiose, ji ne kartą yra laimė
jusi lietuvių kalbos mokėjimo 
konkursus. Tatai, žinoma, nėra 
v <n Dalios nuopelnas. Už tai 
pagarbos yra verti jos rūpestin 
gi tėvai dr. Alfonsas ir Geno
vaitė Ažubaliai.

F avasarį Dalia baigs gimna
ziją ir rengsis pradėti studijas 
Urbanos universitete. M. J.1
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URSULA CERNAUSKIS
PLODžirNAITĖ

Gyveno 5834 S. Nashvflle Ave.
Mirė sausio 18 d., 1962, 2:15 

v. r., sulaukus 73 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskr., Anykščių para
pijos.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Frank, 
Vlasak, "
James. Diana ir Debra: sūnus 
Walter, " ~ '
Walter ir Nancy, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas bus- pašarvotas 9 vai. 
ryto Petro Bieliūno koplyčioje, 
4348 S. California Ave.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
sausio 22 d., iš koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėta į švenč, 
P. M. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą.. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, duktė, sū
nus, žentas, marti ir anūkai.

Laidot. direkt. Petras Bieliū
nas.. Tel. LA 3-3572.

duktė Charlotte 
žentas James, anūkai

marti Bernice, anūkai

A. -f- A.

JONUI VINTARTUI mirus, 
poniai Vintartienei, Danai, Aldonai ir Vy
tautui bei jų šeimoms reiškiame gilią užuo
jautą.

Jane ir Juozas Daunorai
kad po truputį 
Georgetown ir

Mielajam kolegai

gilię užuojautą reiškia

i

Olandas Hendrikpeperzak norė
jo granata nužudyti Indonezijos 
prezidentą Sukamo. Granata spro
go netoli prezidento, kai jis kal
bėjo Makassar mieste- Olandas 
suimtas. (UPI)

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

i

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

i
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MIŠIŲ PASLAPTIS
Brangiausia ir maloniausia Die

vui auka yra Šv. Mišios, mūsų At
pirkėjo Kančia ir Krauju nupelny
tos. Ir mums katalikams jos pri
valo būt brangios. Mišių auka yra 
mūsų TfkSjtaio širdis, Kat. Bažny
čios gyvybes versmė, Eucharisti
jos šaltinis, dvasinio gyvenimo 
pagrindas... Kad jas tikrai bran- 
gint ir 
pažint

Tam 
nesenai 
turginė 
TIS”.

vertint reikia jas geriau

P”dės Kun. J. Danieliaus 
“Draugo” atspausdinta li- 
atudija “MIŠIŲ PASLAP-

L F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IB NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

4
Kaina 62.09

Gaunama "DRAUGE” ir pas 
knygų platintojus

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

VACYS MOTOR SALES
6516 S. VVestern Avenue, Chicagc 36, III.

Telef. VVAIbroek 5-5121

DAKTARUI JUOZUI 
SKRINSKAI, 

jo tėveliui Jurgiui Skrinskai staiga mirus,

Ohio Liefuviy 
Gydytojų Draugija

A. -j- A.
HELEN SEMINETTA

(BATUKAM®)
Gyveno 6118 S. Whipple Ave.

Mirė sausio 17 d„ 1962, 11 vai. ryto, sulaukus 41 m. am
žiaus. Gimė Chicago, III.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Harry, 3 sūnūs: Mi- 
chael, Joseph ir Harry, Jr., motina Veronika Batūras, sesuo 
Veronika Kelley, 3 tetos Petronėlė Jočius, gyv. Westville, III., 
Barbora Pleskūnienė ir Julijona Shalkauskas ir jų šeimos, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo amžina narė Tėvų Marijonų Rėmėjų dr-jos. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos ir Evans koplyčioje, 6845 S. 

Western Ave. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 20 d„ iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Švenč. P. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, motina, sesuo ir kiti giminės

Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600
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PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 3-3572
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POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. TeL Y Arda 7-1138—1139
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DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. sausio mėn. 19 d.

X šv. Pranciškaus vienuoly
no rėmėjų 2 sk. parengimas, į- 
vykęs saus. 14 d. Garalavičienės 
namuose, gerai pavyko. Seselių 
geradarių gerai prisirinko. Dau 
giausiai pasidarbavo pirm. A. 
Zalandauskienė, U. paralavičie- 
nė, S. Jocienė, H. Širvinskienė, 
A. Skrabutienė, A. Laurinienė, 
M. Paukštienė, J. Kerulis, A. 
Kavaliauskienė. Rėmėjų 2 sk. 
dėkoja Garalavičienei už priė
mimą į savo namus, visai komi
sijai už pasidarbavimą ir vi
siems už gausų atsilankymą.

Naują valdybą sudaro: dva
sios vadas kun. P. Juknevičius, 
pirm. — Ona Zalandauskienė, 
vicepirm. — Stella Jocienė ir 

' Jonas Kerulis, nut. rašt. — 
,____ ______ ., fin. rašt. —

X Kun. dr. Jonas Bičiūnas, 
neseniai atvykęs iš Romos į sa
vo brolio a. a. Prano laidotu
ves, staiga susirgo. Paguldy
tas Von Solbrig ligoninėj.

X Dail. Stasė Smalinskienė 
šiandien atvyksta iš Detroito, 
Mich., dalyvauti dailės parodoj, 
kuri bus atidaryta šeštadienį, 
sausio 20 d. 7 v. v. Čiurlionio 
galerijoje. Ši jauna dailininkė 
su savo meno kūriniais Chica- 
goj pasirodys pirmą kartą. Dail. Anna Laurins’ 
Smalinskienė Chicagoje žada strumskienė, ižd. — Uršulė Ga- 
pabūti visą savaitę. Apsistos 
pas D. ir J. Vidžiūnus, 4509 S. 
Richmond, Chicago 32, UI.

X John W. McCormack, da
bartinis kongreso pirmininkas 
kuris ką tik perėmė tas parei
gas, II Dainų šventei buvo at
siuntęs labai šiltus sveikinimus. 
Kadangi jis dabar eina tas svar 
bias pareigas kongrese, pravar
tu susipažinti su jo mintimis. 
Jis rašo: “Aš sveikinu visus, 
kurie daug dirbo, kad parengtų 
vertingą jūsų Dainų šventės 
festivalį. Aš dar kartą galiu pa 
tikrinti jums, kad yra faktas, 
jog lietuviai visados buvo ir, 
reikia tikėtis, toliau bus mūsų 
visuomenės gyvenime gyvybinė 
dalis. Manau, kad jūsų Dainų 
šventė dar stipriau suburs vie- 
nybėn visus lietuvius visame pa 
šaulyje; turėkite viltį, kad Lie
tuva sugrįš į laisvų tautų šei
mą ir atgaus teisingą vietą jų 
tarpe”. Galima pastebėti, kad 
šis kongresmanas visados buvo 
nuoširdus lietuvių bičiulis, vi
sad pasisakąs už laisvę Lietu
vai.

X Šv. Kazimiero seselių rė
mėjų 6 sk. Brighton Park ruo
šia pramogą sausio 28 d. 2 v. 
p. p. Rimkų namuose, 4348 S. 
Artesian. Jų parengimuose vi- ♦ 
suomet būna daug ir gražių do
vanų. Kiekvienas ką nors lai
mi. Ši pramoga bus taip pat 
gausi dovanomis. Pačių rengė
jų paruoštomis vaišėmis bus vi
si svečiai sočiai pavaišinti.

X Chicagos Lietuvių Suval
kiečių draugijos vakaras su 
programa įvyksta sekmadienį, 
sausio 21 d. 4 v. p. p. Holly- 
wood svetainėje. Programą at
liks tautinių šokėjų grupė Žil
vitis, vadovaujama Viktorijos 
Remeikytės. šokiams gros Ben 
Pavio orkestras. Rengimo komi 
sija — Julia Sadauskas, Mary
tė ir Antanas Radzukėnai kvie
čia visus atsilankyti.

X šiandien Draugo atkarpoj 
pradedamas spausdinti premi
juotas J. Kralikausko romanas 
Titnago ugnis.

X Buvusieji Sargybų ir Dar
bo kuopų vyrai maloniai prašo
mi atsilankyti į mano užeigą 
ir praleisti jaukiai laiką drau
gų tarpe. Užeigos adresas 658 
W. 35th St. Tel. FR 6-1562, 
Vacys Rutkauskas. (Sk.)

ralavičienė, ižd. glob. — M. 
Paukštienė ir A. Skrabutienė.

X Modernizmo raida istori
nėje lietuvių poezijos perspek- 

j tyvoje — tokia tema kalbės K. i 
Bradūnas “Šatrijos” susirinki
me, kuris įvyks sausio 21 d. 4 
v. p. p. pas Agnę Kižienę, 7118 
S. Troy st. Jaunesnieji nariai 
labai laukiami.

X Marąuette Parko L. B-nės 
apylinkės valdyba iš praeitų 
metų santaupų paskyrė 50 dol. 
Vasario 16 d. gimnazijai. Tai 
prisidėjimas prie gimnazijai 
remti komiteto skelbiamo dole- 

' rinio vajaus.
X Uošvė, Balio Sruogos Stut 

hofo nacių koncentracijos sto
vykloje sukurta 3 veiksmų ko
medija, vasario 17 d. bus suvai 
dinta Chicagos Jaunimo Centre. 
Veikalą režistuoja Vytautas 
Matulionis, Clevelendo Western 
Reserve u-te baigęs teatro stu
dijas. Uošvės premjeras bus 
sausio 20 d. Clevelande. Chica
goje spektaklį rengia LFK Li
tuanica.

X Jarmoškai Povilui yra laiš 
kas iš Lietuvos, Skaudvilės, 

| nuo Jarmoškos Vytauto Juozo. 
Atsiimti Draugo administraci
joje.

X šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų banketas, minint auksinį 
jubiliejų, įvyks vasario 25 d. 5 
v. v. Marijos Aukštesniosios mo 
kyklos salėje. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti. Bilie
tus į banketą galima gauti pas 
visų skyrių pirmininkus ir rė
mėjus. Kviečiama bilietus įsigy
ti iš anksto.

X Mečys Šimkus, žinomas 
namų pirkimo - pardavimo įs
taigos vedėjas, susilaukė daug 
sveikinimų vardinių proga. Tuo 
pačiu metu jis minėjo savo įs
taigos sukaktį ir susilaukė gra
žių atsiliepimų iš daugelio kli- 
jentų. Būdamas aktyvus visuo
meniniame darbe, kuriam lai
kui nuo didesnių įsipareigojimų 
susilaiko, nes prasidėjus mokės 
čių pildymo laikotarpiui jis yra 
labai apkrautas tiesioginiu dar
bu. -

I

X Jūratės ir Kastyčio ope
ros fondo rengiamas koncertas 
- balius įvyksta 1962 m. sausio 
27 d., 8 vai. vak. Western Ball
room, 3504 S. Westem Avė. 
Meninę programą atlieka sol. 
Pr. Bičkienė ir sol. St. Bara
nauskas. Fortepijonu palydi 
muz. A. Kučiūnas. Pirmą kar
tą bus atliekamos ištraukos iš 
naujosios komp. K. V. Banaičio 
operos Jūratė ir Kastytis.

Staliukus iš anksto prašome 
užsisakyti šiais telefonais: LU 
5-8307 arba WA 8-7700. Ba
liaus metu bus galima laimėti 
dovanas už įėjimo bilietus, ku
rie gaunami prie įėjimo. Visi 
prašomi gausiai atsilankyti.

(Pr.)

Marąuette Parko Tautinio moksleivių ansamblio vyresniųjų mokinių choras (nuo 4 iki 8 skyriaus), gražiai paruoštas F. Strolios išpildė 
gražių ir negirdėtų dainų. (Nuotr. Z. Degučio)

1̂1

Chicagoj ir apylinkėse
LRKSA 15 KUOPA CHICA- Įresas: 935 W. 32 PI., Chicago 

GOJĘ * 8, UI., tel. LA 3-5746.
Kuopos paprastieji susirinki

mai bus kiekvieno mėnesio an- 
c„ Antanas Gudai-ltr* sekmadienį, 2 v. p. p. šv.
išbuvęs kuopos pirmininku Jur-io Parapijos svetainėje.

— Kuopos nariai ,atvykę į susirin- 
: kimą, galės sumokėti nario mo
kestį ir atlikti kitus nario rei
kalus. A. A.

Metinis kuopos susirinkimas I 
įvyko 1962 m. sausio 14 d. 
Kuopos pirm. __________

, tis, i
22 metus, dėl nesveikatos, 
pirm. pareigų atsistatydino. 
Kuopos sekretorius Vytautas 
Galvydis, išbuvęs kuopos sekre
torium 9 metus, dėl gyvenamos 
vietos pakeitimo, iš sekreto
riaus pareigų pasitraukė. Anta
nui Gudaičiui ir Vytautui Gali 
vydžiui, už ilgametį pasidarba
vimą kuopos labui, susirinki
mas pareiškė padėką.

Vieton atsistatydinusių iš
rinkti : kuopos pirm. Antanas 
Avižienis, kuopos sekret. Sta
sys Galbogis. Kiti trys valdy
bos nariai pasiliko senieji.

1962 m. valdybos sudėtis: 
pirm. — Antanas Avižienis, vi
cepirm. — Uršulė Žemaitienė, 

įsekr. — Stasys Galbogis, kas. 
Vladas Staniulis, apskričiui de
legatas — Alex Budrys. Kuo- 

i pos būstinės - sekretoriaus ad-

X Chicagos Jūrų Skautijos 
Tėvų Rėmėjų komitetas prime
na visiems jūrų skautų-čių tė
vams, kad tradicinis vakaras 
Puota Jūros Dugne šiemet ren
giamas vasario 3 d. Westem 
Ballroom salėje. Vakaro pasi
sekimui yra svarbi ir būtina vi
sų tėvų talka. Talkos ir para
mos reikalu tėvams bus išsiun
tinėti laiškai. Į visus prašymus 
maloniai kviečiama teigiamai 
atsiliepti. (Pr.)

X Club Aldona (4358 So. 
Western Avė.) savininkas, An
tanas Laurinaitis, švenčia savo 
gimtadienį, sausio 20 d., šešt. 
Ta proga kviečia savo draugus 
ir pažįstamus atsilankyti. Gros 
Ramonio orkestras, svečiai bus 
vaišinami lietuviškais užkan-

ŽIEMOS ŠVENTĖ VAIKAMS

Publicistiniai straipsniai (korės 
pondencija, reportažas, pasikal 
bėjimai, apžvalginiai, polemi
niai ir vedamieji . straipsniai), 
feljetonas. Biografija ir autobio 
grafija. Nekrologas. Recenzija 
ir kritika. Laikraštininko atsa- 

• komybė ir spaudos etika. Tech
ninis straipsnio paruošimas 
spaudai. Korektūra ir jos taisy
mas. — Skaito žurnalistas bei 

! redaktorius kun. dr. Juozas

IS ARTI

i Prunskis ir rašytojas bei re
daktorius Kazys Bradūnas.

Antrąjį šio semestro ketvirtį 
prof. dr. Petras Jonikas skai
tys fonologiją ir fonetiką, psi
chologijos doktorantė Vanda 
Gegevičiūtė—psichopedagogiką.

Asmenys (amžius neapri'bo- 
tas) norintieji lankyti Institutą, 
prašomi užsiregistruoti Institu
to raštinėje (Jaunimo Centre) 
vasario 10 d.

IR TOLI

Deklamuoja Gailutė Mikalonytė 
jaun. at-kų susirinkime Marąuette 
Parke. (Nuotr. Z. Degučio)

Praėjo Kalėdos, pasibaigė pa
sakiškos Kalėdų senelio kelio
nės, nurimo didžiulis žmonių su 
bruzdimas švenčių belaukiant.; 
Ir tadc kai visi, atrodo, jau už 
miršo tą didį Kalėdų triukšmą į 
ir džiaugsmą, Vaikų Židinėlio kun. dr. Navickas ir Evangeli- 
motinos, padedant AL Montes- 
sori dr-jos narėm, Jaunimo Na 
muose sausio 13 d. vaikam su
ruošė kuklią žiemos šventę. Ši 
šventė buvo simboliška tuo, kad 
ji jungė Kristaus gimimą su se
novės lietuvių pagoniškai šven
čiamu saulės grįžimo laiku. , ,. .. •° tyti artimesnių apylinkių vokle j

Vietoj eglutės, dail. J. Tri- 
čys paruošė žvaigždę, spindu- ■ 
liuojančią saulę ir nedidelę pra- 
kartėlę. Šie trys dalykai, išryš
kinti tamsiu aksomo fonu ir 
tautiniais audiniais, tikrai- gra
žiai puošė kambario dalį ir su
darė savotišką šventės atmos^- 
ferą.

Vaikučius aplankė ne pilvo-1 Gedikaitė, kuri prieš pusantrų 
tas, vatine barzda Kalėdų se- metų atvyko iš dabartinės Lie- 
nelis, bet dail. A. Varnas, apsi- jtuvos. Mergaitės pašoko 5 šo- 
rengęs vaidilo rūbais ir lydimas 
piemenuko. Vaikų nustebimui vokiečius svečius, kurie pirmą 
dail. A. Varnas jiem paaiškino . kartą 
apie vaidilos asmenį ir trumpą Solo pašoko Lina Bajerytė ir 
istorinę jo praeitį. Po neilgo pa- Jūratė Jurkšaitė. šeši mokiniai 
šnekesio, dainų ir deklamacijos pasakė eilėraščių vokiečių ir 
vaikai vaidilai įteikė savo dar-; lietuvių kalba. Fleita pagrojo

VOKIETIJOJE
— Vasario 16 d. gimnazijoje 

Kalėdų eglutė įvyko prieš Kalė-
das. Ją ruošė abiejų konfesijų! 

j vadovai katalikų kapelionas .

I

X Įvairias vertingas dova
nas galės laimėti už įėjimą bi- 

j lietus tie, kurie atsilankys į 
“Jūratės ir Kastyčio’’ Operos 

I fondo koncertą - balių Westem 
Ballroom salėje.

Į X Bronius Jančys, dainavęs 
Vokietijoje latvių operoje, Chi
cagoj atlikęs Pirmyn choro sta
tytose operetėse pagrindinius 
vaidmenis, (“Kornevilio 

.puošė” — Gasparą;
gyvenime” — Šubertą), pasiro
dys su pora dalykų sportininkų 
vakare.

X Cicero L. Bendruomenės 
apylinkės susirinkimas įvyks 
sausio 21 d., sekmadienį, 4 v.

džiais ir galės gauti vietinių ir p. p. šv. Antano parapijos sa- 
užsieninių gėrimų. Antanas ir lėj. Visi lietuviai kviečiami at- 
Aldona Laurinaičiai, savininkai, silankyti ir išgirsti apie nuveik- 

(Sk.) | tus darbus ir būsimus planus.

var-
“Šuberto

CHICAGOJE *
MIŠIOS AŠTUONIOM 

KALBOM
Vakar prasidėjo bažnyčios 

vienybės oktava, kuri tęsis iki 
sausio 25 d. Chicagoje kasdien 
Šv. Vilimo par. bažnyčioj, 2600 
N. Sayre, bus šv. mišios skir
tingom apeigom ir kalbom. Va
kar šv. mišios buvo melkitų 
apeigom. Šiandien bus bizanti- 
no - rutenų apeigom. Sekan- 

i čiom dienom šv. mišios bus chal 
I dejų apeigom aramaiškai, bizan 
tinų - ukrainų senovės slaviš- 

I kai, maronitų aramaiškai, bi- 
iZantinų — Maskvos, sinodo ru
siškai, sirų - malabarų ara
maiškai ir lotynų apeigom lo
tyniškai. Šv. mišios bus 7:30 v. 
v., išskyrus sekmadienį, kada 
bus 12 vai.

NEPAKILO NUO ŽEMĖS
Privatus Coming Glass kom

panijos dvimotorinis lėktuvas 
su šešiais kompanijos pareigū
nais dėl slidaus tako nepajėgė 
pakilti iš Chicagos O’Hare aero 
dromo, nuslydo nuo tako ir at
simušė į sniego pusnis. Sužeis- 
tų nebuvo.

MIRĖ RESTORANŲ SAVI
NINKAI

Šiomis dienomis Chicagoje 
mirė dviejų gerai žinomų mie
sto centre restoranų savininkai 

Isliell ir Toffenetti.

l ramai pasibaigus mokytojas 
Skėrys padėkojo visiems prisi- 

į dėjusiems prie eglutės progra- 
• mos. Ypatingą padėką jis išreiš 

i visiems aukotojams mžjūry- 
; je ir Europoje, kurie savo au- 

vadovas ’ k°m^s prisidėjo prie eglutės pra 
turtinimo.

Atlikus programą ir išdali- 
apie 170 nus dovanas visi svečiai ir mo- 
Buvo ne- kiniai prie gardžiai paruoštų

kų Jaunimo Ratelio 
mokyt. Fr. Skėrys.

Eglutėje dalyvavo 
moksleivių ir svečių, 
maža svečių ir iš vokiečių vi- užkandžių praleido dar keletą 
suomenės pusės — ypatingai valandėlių gerokoje nuotaikoje 
buvo malonu svečių tarpe ma- gimnazijos valgykloje. Kitą die-

ną jau pasirodė eglutės aprašy- 
čių dvasiškių abiejų konfesijų, maį su nuotraukomis “Mann- 
kurie praeityje yra nemažai heimer Morgen”, 
padėję gimnazijos reikaluose.

Po sveikinimų programą išpil 
dė patys mokiniai. Pirmą kar
tą pasirodė jaunųjų mergaičių 
šokėjų grupė. Grupei vadovau
ja mergaičių bendrabučio vedė-

■ ja ir kūno kultūros mokytoja

kius. Šokiai ypatingai žavėjo

atsilankė gimnazijoje.

I

ŽIEMA IR NE ŽIEMA
Dvi Arlington Heights Chica

gos priemiesčio šeimynos, siau
čiant speigams, savo namuose 
rado uodų.

PIRMĄ KARTĄ PER
20 METŲ

FBI policija Detroite sučiupo 
du žmogžudžius, kaltinamus 
už nušovimą John Kilpatrick, 

• tarptautinio United Industrial 
‘Weinheimer darbininkų unijos prezidento. 

Jis buvo nušautas pusantros 
mylios nuo dien. Draugo patal
pų pereitą spalio 20 d. Tai bus 
pirmas “gengsterių” žmogžudy
stės išaiškinimas Chicagoje per 
20 metų.

“Draugo” Administracija

Nachrichten” “Odenwaelder Zei
tung” ir “Vienheimer 
blatt”. (Fr. Sk.)

Tage-

%

AUKOS KLIŠIŲ MAŠINAI
Šie asmenys aukojo klišių ga

minimui mašinos fondui:
Jurgis Mikaila............... . $5.00
Anna Stirbys................. ... 5.00
Petras Balkus ............... . 4.00
Jurgis Baranauskas .... .. 3.00
John Vaičiūlėnas ........... .. 3.00
Bronius Kruopis ............ . 2.00

, Vladas Bačiulis ............. ... 2.00
J. Petraitis ..................... . 2.00
Birutė Kemėžaitė........ .. 2.00
Vincentas Bernotas .... .. 2.00
Anthony Peleikis ........ .. 2.00
B. Matulevičius ............. .. 2.00
Jonas Kapočius............. .. 2.00
A. Ramanauskas ........... .. 2.00
Anele Kirvaitytė ........... .. 2.00
Petras Mikalauskas ... .. 2.00
Pijus Paškauskas ......... ... 2.00
B. Cicėnas ....................... .. 2.00
Stasys Jūras ................. .. 2.00
Eduardas Gudelis ........... .. 1.00
Juozas Zdancevičius .. . 1.00
Mykolas Janušonis ........ . 1.00
L. Rimkus ....................... .. 1.00
Stasys Budraitis............ . 1.00
Sophia Huk ................... . 1.00
Zigmas Barysas ............. . 1.00
Alfonsas Leparskas ... .. 100
Jurgis Apanavičius ... . .. 1.00
Jonas Daugirdas ........... .. 1.00
Jonas Budrevičius........ ... 1.00
Jonas Aksenavičius ... .. 1.00
M. Kadzewick ................ . 1.00

Nuoširdžiai dėkojame 
mūsų geradariams.

visiems

$2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

*

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

J. Bukšnys .............
Joseph Karalius ... 
Joseph Keiza ...........
Albinas Andrušaitis 
Adomas Zalatoris .. 
Anna Morkūnas ... 
John Walentukiewicz
Jadvyga Pansevičiene .... 1.50 
Ursula Kadzewick ...........
Eduardas Gudelis.............
Bronius Kruopis...............
Juozapas Zdancevičius__
John Vaičiūlėnas .............
Mykolas Janušonis .........
Anna Stirbys.....................
Vladas Bačiulis .................
L. Rimkus ..........................
Stasys Budraitis ...............
Sophia Huk .......................
J. Petraitis ........................
Jurgis Baranauskas.........
Stasys Dimgaila ...............
Bronius Astašauskas .... 
Antanas Bakšys ...............
Mykolas Bandziukas .... 
Sam Starta .......................
Vincas Grybauskas .........
Stasys Jasutis .................
Jonas Osuchas .................
Tomas Sereika .................
Antanas Baltrušaitis .... 1.00 
Antanas Graužinis........... 1.00
Stasys Petraitis ............... 1.00
V. Birgelis.......................  1.00
Pranciška Bliumentalienė .. 1.00 
Jonas Andriuška.............. 1.00
Kazys Bartašius .............. 1.00
Kazys Venclauskas .......... 1.00
H- E. Bonners................... 1.00
Nina Urbanavičius ........... 1.00
Juozas Čėsna ...........
Jonas Dubickas .... 
Julija Stankus.........
A. Mereckis ...........
Helen Yonkus .... 
Anastazija Zupkienė
L. Tijūnėlis ...........
Pr. Cecergis ...........
J. Šimkus ...........
M. Kertenis ...........
J. Kavaliauskas ................... 1.00
Jadvyga Skudzinskienė .. 1.00 
Fabijonas Striška..................1.00
M. Shimanski ................... 1.00
Linas Stonys .......................  1.00
Joseph Sadauskas..................1.00
Valentinas Galdikas........... 1.00
Henrikas Raštikis..................1.00
J. Solokis ............................ 1.00

Ačiū spaudos bičiuliams. 4
“Draugo” Administracija
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mokinė 
Žiba Povilavičiūtė - Vykintaitė. 

i Lietuvių Vasario 16 gimnazijos 
bendras choras pagiedojo 4 
giesmes. Jis buvo paruoštas ir 
diriguojamas gimnazijos moky
tojo Kazio Motgabio. Taip pat 
pasirodė ir berniukų choras, 
kuris 

I Po 
kelių valandų tarė

esantiem vaikam. Šią

buvo jteikta trispalvė

bų ar piniginę dovanėlę, kurios Margareta Kiminaitė ir pianinu 
vėliau per Balfą bus išsiųstos paskambino 8 klasės 
Sibire

■ šventę prisiminti kiekvienam
I vaikui
tautinė vėliavėlė. Tai gražus ge
stas, kada vaikas ne tik gauna,

• bet taip pat, kiek jo išgalės lei
džia, sugeba duoti ir savo nedi- 
dutę dovanėlę.

Susirinkus apie 40 vaikų ii
Į 30 suaugusių,
i šventė praėjo malonioje nuotai- prof.
I koje, nors ir jautėsi organizuo- didelę padėką rengėjams už 
tumo trūkumas.

L. Germanienė

sugiedojo tris giesmes, 
programos trumpą žodį 
gimnazijos direktorius 

dr. Gronis. Jis išreiškė

PED. LITUANISTIKOS 
institutas

Chicagoji veikiąs Pedagogi
nis Lituanistikos Institutas 8- 
tąjį (šių mokslo metų antrąjį) 
semestrą pradeda vasario 10 d. 
Šio semestro pirmąjį ketvirtį 
skaitomi šie kursai (šeštadie
niais) :

9:30—11:30: Lietuvių liau
dies poezijos žanrai (epas, lyri
ka, drama). Tautosakos ir ra
šytinės literatūros sąveika. Mai 
ronio lyrika. Maironio poezijos 
seminaras. Skaito lituanistas 
Domas Velička.

11:30 — 1:30: Žurnalistikos 
pagrindai. — Amerikinės ir eu
ropinės žurnalistikos principai. 
Trumpa lietuvių publicistikos 
raidos apžvalga. Žymesnieji lie
tuviai publicistai (V. Kudirka, 
A. Dambrauskas - Jakštas, A. 
Smetona, J. Keliuotis ir kt.).

taip kultūringą programos pra- 
vedimą. Po programos kunigas 
dr. Navickas ir mok. Skėrys iš 
dalino mokiniams, mokytojams 
ir studentams po didelį maišelį 
su visokiais skanėstais. Prog-
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