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Kennedy ekonominiais klausimais
Keturis dalykus siūlo, o

prašo trijų
Prezidentas Kennedy pasiuntė kongresui pranešimą 

apie krašto ekonominę padėtį
9

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy, pateikdamas 
kongresui pranešimą apie kraš
to ekonominę padėtį, vakar pra
nešė, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių ekonominis gyveni
mas 1961 metais pakilęs ir šiais 
metais stumiasi pirmyn link nau 
jo rekordo.

Kiekvienam gyventojui praė- 
jus.ais metais paliko $2,000 iš
laidoms, sumokėjus pajamų mo
kesčius (taksas). Aplamai kiek 
vienas ūkininkas gavo $300 dau 
giau nei bet kada. Įmonių ga
myba pakilo 13 procentų. Jung
tinių Amerikos Valstybių eko
nomija ateityje turi siekti šių 
dalykų:

1. Suteikti visiems darbus.
2. Kasmet pakelti 4 proc. ga

mybą.
3. Lygias algas mokėti ne- 

ti.rt ng’cms, seniems ir neg
rams.

4. Parduoti daugiau gaminių 
kitiems kraštams.

Prezidentas nori trijų įgalio
jimų :

1. Sumažinti mokesčius, jei 
bus reikalas.

2 Tiesti kalius ir statyti na
mus, kad būtų darbo.

3. Trims milijonams darbinin 
kų mokėti :š valdžios iždo, jei 
netektų darbų.

/_____________________________________________

AFL - CIO pirmininkas Mea- 
ny pareiškė, jog dabar, bet ne 
-ateityje, reikia 4 milijonams as
menų darbo. Toliau jis pastebė 
jo, kad prezidentas nepakanka
mai greitai žengia pirmyn.

Į Vakarus bėga 
Sovietų diplomatai

STOKHOLMAS, Švedija. — 
Pagal švedų dienraštį “Dagens 
Nyheter”, iš Helsinkio, Suomi
joje, per Švediją į JAV-bes pa
bėgo su šeima Sovietų Sąjungos 
ambasados Helsinkyje narys. Jo 
šeih.a dar prieš savaitę buvo 
išvykusi į Švediją. “Eltos” Stok 
holmo korespondentas praneša, 
kad tiek Suomijos, tiek Švedi
jos oficialūs sluogsniai šį įvy
kį griežtoje paslaptyje laikė dvi 
savaites. Pabėgusio sovietų dip- 

j lomato pavardė nepaskelbta. Iš 
Švedijos jis Jungtines Amerikos 
Valstybes pasiekė oro keliu.
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Dar nežinia, ai Robert Kennedy 
vyks į Maskvą

VVASH1NGTONAS. — Baltų
jų Rūmų sekretorius Salinger i 
vakar pare;škė, kad dar neži
no, ar Atty. General Robert 
Kennedy vizituos Maskvą, nes 
numatyta?ne jo kelionės marš
rute mažai be'iko laiko.

Ginčas už Kremliaus sienų
Galime kalbėti apie gilesnių nesutarimų vidaus ir 

užsienio klausimais išraišką

Reikia palaukti...
WASHINGTONAS. — Vaka

rų Europos ir pasaulio spaudo
je turėjo atgarsį valstybės sek
retoriaus Dean Rusk sausio 15 
d. JAV senato komisijoje pada
rytos užuominos apie tariamus 
nesutarimus tarp Maskvos val
dovų.

Savo pareiškime spaudai Rusk 
nurodė, kad, nors Sovietų Są
jungos ir raudonosios Kinijos 
esama nesutarimų, tačiau dar 
neatėjęs laikas daryti per sku
bias išvadas. Abu varžovai te
turi vieną bendrą tikslą — pa
saulio revoliuciją.

Amerikiečių sluoksniai Wash“ 
ingtone toliau teigė, jog Mask
voje kažin kas vyksta ypatin
gai ryšium su Sovietų. Sąjungos 
užsienio politikos kryptimi. Pre
zidentas Kennedy pareiškė, jog 
esą reikia palaukti, kuo pasi
baigs šioji (jei tokia iš tikrų
jų yra) “vidinė Chruščevo kri
zė”.

KALENDORIUS

Sausio 23 d.: šv. Raimundas, 
Vadamaias.

Sausio 24 d.: šv. Timotiejus, 
Rainis, Danutė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 15 laipsnių; rytoj — ne 
taip šalta.

Saulė teka 7:11, leidžias 4:53.

I Prel. Albavičius išleidžia encikliką 

Motina ir Mokytoja"II

J

Astronautas John H. Glenn stovi prie Atlas raketos, kuri turi 
erdvės kapsulę savo viršūnėje, Cape Canaveral bazėje, Fla. Kap
sulė neš į orbitą tris kartus aplink žemę. Astronauto Glenn skri
dimas atidėtas iki šeštadienio. (UPI)

Prezidento Kennedžio biudžetas

esąs konservatyvus
Teigia JAV finansų sekretorius Dillon

MIRĖ PULK
K. ŽUKAS

CLEVELANDAS, Ohio. — 
Pulkininkas Kostas Žukas, gy
venęs Clevelande, buvęs Lietu
vos apsaugos ministeris, po sun 
kios ir trumpos ligos mirė va
kar, palikdamas žmoną ir kitus 
artimuosius.

Kostas Žukas gimė 1884 me
tų gruodžio 17 dieną, Kaune.

Parašė atsiminimus, pavadin
tus “Žvilgsnis į praeitį”. Tai y- 
ra žmogaus ir kario atsimini
mai, išleisti 1959 metais.

CHICAGO. — Kažin ar kuri 
kita popiežių enciklika pasau
lyje taip plačiai nuskambėjo, 
kaip Jono XXIII-jo “Mater et 
Magistrą” (“Motina ir Mokyto
ja”). Didieji valstybių vyrai ją 
priėmė su gražiais pasisakymais 
ir linkėjimais, kad jos mintys 
pasiektų žmonių gyvenimą. En
ciklika buvo paskelbta lotynų, 
italų, prancūzų, anglų ir vokie- 

i čių kalbomis. Be abejo, ir mums 
Į lietuviams yra svarbu tą encik
liką skaityti savoje kalboje. To
dėl “Draugo” vadovybei kilo 
mintis ją išversti ir išleisti. Ver
timo darbą sutiko atlikti kun. 

' prof. Pijus Dambrauskas. Jis 
intensyviai dirbo net kelis mė
nesius. Tokį gražų darbą pada
rius, kilo klausimas, ar atsiras 
leidėjas-mecenatas. Be tokio lei 
dėjo sunku būtų paskleisti nors 
ir gražiausias mintis.

Akys nukrypo į visų lietuviš- i 
kųjų darbų rėmėją ir didįjį kul- 
tūrninką prel. Igną Albavičių, 
Šv. Antano parapijos, Cicero, 
kleboną. Jis labai maloniai pri
tarė enciklikos išleidimo minčiai 
ir sutiko būti jos mecenatu. 
Tam reikalui paskyrė $1,000.

Šia proga malonu priminti, 
kad prel. Ignas Albavičius šie
met švenčia 50 metų kunigystės

gorianvmo universitete su filo
sofijos licenciato laipsniu, jau
nas kunigas Ignas Albavičius, 
atvažiavo į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir čia iki šiai dienai 
plačiai reiškėsi visoje katalikiš
koje ’ietuviškoje veikloje.

Neminėdami jubiliato visos 
plačiašakės veiklos, kuri rišasi 
su L. K. Federacija, Altu Balfu, 
parapiniu gyvenimu, didžiu šir
dies džiaugsmu prisimename, 
kad prel. Ignas Albavičius visą 
laiką glaudžiai yra susijęs su 
dienraščiu “Draugu”. Jis nuo 
pat pradžios yra Lietuvių Ka
talikų Spaudos Dr-jos, leidžian
čios Draugą, pirmininkas.

O enciklikos išleidimas bus 
tikrai gražus prelato jubiliejinių 
metų a.žymėjimas.

Lenkija pasirašė su 
Albanija prekybos 

sutartį
VARŠUVA. — Lenkija pasi

rašė su Albanija prekybos su
tartį vieneriems metams.

Lenkijos prekybiniai pasita
rimai su Albanija vyko, kai So
vietų Sąjunga ir kiti Rytų Eu
ropos kraštai išmetė mažą Bal
kanų valstybę iš komunistų klu 
bo.

Lenkija yra vienintelė iš Mas 
kvos europiečių sąjungininkų, 
kuri neatšaukė savo ambasado
riaus iš Tiranos ir nepašalino 
albanų pasiuntinio.

Lenk.jos ir Albanijos preky
bos sutartis buvo pasirašyta 
praėjusį penktadienį.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

— Amerikos Valstybių orga
nizacijos užsienio reikalų minis- 
terių konferencija Urugvajuje 
vyksta įtemptoje nuotaikoje. 
Ministeriai svarsto, kaip pasi
elgti su Kuba.

— Guatemalos atstovai gali 
išeiti iš Amerikos Valstybių or
ganizacijos (OAS) užsienio rei
kalų ministerių ‘konferencijos, 
pradėtos vakar Urugvajuje, nes 
jai nepatinka, kad kiti kraštai 
perdaug švelniai elgiasi su Fi- 
del Castro Kuba. Kitos Vidu- 
r.o Amerikos valstybės ją ga
li pasegti.

— Rytų Vokietijos komunis
tų vyriausybė graso uždėti mo
kesčius (muitas) prekėms, ga
benančioms į Vakarų Berlyną 
ar iš jo plentu, geležinkeliu ar 
kanalu. Ir dabar Rytų vokiečiai 
kontrolių ja prekes, bet nerei
kalauja mokesčių.

— U On Sein įteikė Jungtinių 
Tautų generaliniam sekretoriui 
kredencialus kaip Burmos dele
gacijos pirmininkas. J. T. gen. 
sekr. yra burmietis U Thant

— Katangos provincijos Kon
ge, prezidentas Tshombe krei
pėsi į ametik'cčius, kad jie pa
gelbėtų Ka t angai materialiai ir 
moraliai, kadangi reikia mais
to ir va stų.

— I; louczija praėjusią savai
tę gavo iš Sovietų Sąjungos ke
turis povandeninius laivus, ku
riuos anksčiau buvo Maskvoje 
užsakiusi.

— Buvęs Domininkonų Res
publikos prezidentus Balaguer 
politinį prieglobstį gavo popie
žiaus nunciatūroje Santo Domin 
go. Jo nainai yra antri nuo 
nu.nciatūros.

— Prancūzijoje padidėjęs auk 
so supirkinėjimas, nes prancū
zai bijo civilinio karo ir infliaci
jos.

— Kai kuri ispanų spauda, 
remiama Franco režimo, smar
kiai kritikuoja Amerikos poli
tiką Afrikoje, Karibuose, Ber
lyne, Goa ir Angoloje.

WASHINGTONAS. — Iždo 
sekretorius Douglas Dillon už
vakar atmetė kaltinimus, kad 
prezidento Kennedy numatyta
sis biudžetas 1963 finansiniams 
n;etams virsiąs deficitiniu. Dil- 

j lon nesutinka su šen. Harry F. 
Bycd, tvirtinančiu, kad tas biu
džetas, numatąs 
dolerių perteklių, 
nešiąs nuo vieno 
dolenų deficito, 
paneigė AFL-CIO ekonomisto 
Stanlcy Ruttenberg tvirtinimą, 
kad biudžetas baigsis deficitu. 
Dillon duodamas intervievv per 
televiziją pažymėjo, kad JAV 
vyriausybė, remdamasi praei
ties patyrimu, yra įsitikinusi, 
jog spr< na rnas apie JAV atsi
gavimą iš ūkinio atoslūgio yra 
tikrai konservatyvus. Anot Dil
lon, JAV-bės paskutinių šešerių 
metų laikot ai py turėjo tris ū- 
kinius atoslūgius. Kennedžio 
biudžeto perteklius yra apskai
čiuotas net su mažesniu atsiga
vimo 1'iĮisr.m, negu du pasku-, 
tiniai atsigavimai iš ūkinių ato
slūgių.

Suprantama, kalbėjo Dilio 
nas, kad biudžeto subalansavi
mas pareis ii nuo kongreso pri- 

i tarimo kai kurioms naujoms 
priemonėms, kaip pvz. pašto ta
rifo pakėlimas ,tačiau kongreso 
pritarimas tiems pakeitimams 

lyra tvirtai numatomas.
Dillon net saxo, kad preziden 

to Kennedžio biudžetas parodąs 
daugiau nuosaikumo, negu Ei- 
senhowerio: tada vyriausybė, 
1958 — 1959 m. ūkinio atoslū
gio metu, baigė iždo metus su 
.$12 bil. deficūo, o po to — tu
rėta — <1 f - bil. pertekliaus.

Kennedžio auministracija tu 
rėš $7 bil. d’ficito 1961 — 1962 
m., bet sekantiems iždo metams 
biudžetą sudaro tik su pusės 
bilijono pertekliumi. Tiktai tuos 
planus gali suardyti plieno strei

pusę bilijono 
tikrumoje at- 
iki 5 bilijonų 
Dillon taipgi

kas. Biudžetas sudarytas turint 
minty, kad tekio streiko nebus.

Kennedy vakar-kongresui p't 
teikė savo ūkinius pasiūlymus, 
kurių tarpe :r vyriausybės pra
šymas — ūkinio atoslūgio metu 
leisti vyriausvbei sumažinti vals 
tyb. možesėius. Senato mažu
mos vadas Everett M. Dirksen, 
kalbėdamas per televiziją, pa
reiškė, jog jis nemano, kad kon 
gresas tokius įgaliojimus vyriau 
sybei duotų.

Sovietų užsienio politika be 
pakeitimų

MASKVA. — Sovietų komu
nistų partijos laikraštis “Prav- 
da” sausio 17 dieną pareiškė, 
kad sovietų užsienio politika pa
siliekanti be pakeitimų. Iš 
“Pravdos” straipsnio matyti, 
kad Rusko užuominos randa 
atgarsį ir Sovietų Sąjungoje.

1 “Pravda” puola kritikuojančius 
sovietinę “sambūvio politiką”. 
Ji puo’ė, be revizionistų (Tito), 
dar ir dogmatikus ir atskalū
nus, po jų skraiste, aišku sle
piasi raudonoji Kinija ir Alba
nija. Lygiai dienraštis vėl kri
tikavo ir politinius priešus — 

j “mirusio dogmatizmo” atstovus 
su Molotovu, Kaganovičium ir 
Malenkovu priešakyje.

*
Londono sovietinių reikalų ži 

novas \ ietor Zorza pastebėjo, 
kad kova Kremliuje nesanti iš
spręsta. Ginčas už Kremliaus 
sienų esąs gilesnių nesutarimų 
vidaus ir užsienio klausimais 
išraiška. Kai kurie politikai pa
brėžia, kad Vakarai turi supras 
ti, jog Ch .TŠčevas vesiąs dar 
kietesnę politiką. Kremliuje po
litiniams pasikeitimams dar 
nesąs atėję: įaikas. Jei ateityje 
laukiama kieto žaidimo politiko
je, tai ir taktiniai Vakarų poli
tikų sugebėjimai ir visas Va
karų solidarumas turėsią pergy 
venti bandymus.

i

Chruščevas pradėjęs kietai i

veikti tik 
pabloginti 
gu.

Sovietų 
metu jau

A. J. Rudis dalyvavo 
NCCM sesijoje

CHICAGO. — Sekmadienio 
vakarą ALRKF pirmininkas An 
tanas J. Rudis grįžo lėktuvu iš 
Washingtono. Jis ten dalyvavo 
Nationai Council of Catholic 
Men asamblėjos sesijoj, apie 
kurią duosime žinių rytoj.

i

Atomine bomba ir 
T7* •*Kinija

WASHINGTONAS. — Sena
torius Humphrey vakar pare’š 
kė, kad raudonoji Kinija dar 
šiais metais galėsianti išsprog
dinti atominę bombą, nes jos 
mokslininkai turi pakankamai 
mokslinių duomenų.

Ministeriai pradėjo 
konferenciją

PUNTA DĖL ESTE, Urugva
jus. — AmeriKos Valstybių or
ganizacijos (OAS) 21 užsienio 
reikalų ministeris vakar pradėjo 
konferenciją. Šiandien užsienio 
reikalų ministeriai svarstys, Ką

Prel. Ignas Albavičius

— Caracase, Venecueloje, JA
Valstybių ambasadoje sprogo daryti su Kuba, kuri pateko į 
bomba, bet niekas nebuvo su- Maskvos ir Peipingo politinę ir 
žeistas. ekonominę orbitą.

jubiliejų. Kunigų seminariją bai 
gė Seinuose, kunigu įšventintas 
Romoje 1912 m. Nuo tų metų 
prasidėjo jubiliato labai turinin 
gas ir našus Bažnyčiai ir lietu
vybei gyvenimas. Kai pabaigė 
aukštasis studijas Romos Gre-

Pasakoja atvykęs geologas Miklovas

GYVENIMAS OKUPUOTOJ KLAIPĖDOJE
ŠIOMIS DIENOMIS CHICAGĄ PASIEKĖ GEOLOGAS JUOZAS MIKLOVAS, KURIAM PAVYKO 

NUO EKSKURSINIO SOVIETŲ LAIVO PABĖGTI J I AISVĘ

1----------- —------------
dėl to, kad „nenorįs , 
santykių su Peipin-

spauda pastaruoju i 
pradėjo skelbti dau- Į

Gimnaziją Miklovas yra bai
gęs Klaipėdoje 1951 metais (bu
vusią Vyt. Didžiojo, vėliau — 
Donelaičio, o paskiau pavadin
tą I vidurine mokykla). Pats 
Miklovas yra kilęs iš Kretingos 
rajono, taigi į Klaipėdą dažnai 
atsilankydavo.

Karo metu daugiau kaip pu
sė Klaipėdos buvo sugriauta. 
Dabar pats centras nemažai at
statytas. Pokarinė statyba ar
chitektūriniu atžvilgiu labai niū 
ri, nuobodi. Centrinė Montės 
gatvė sudaryta iš tokių trijų 
aukštų nejaukių namų, kuriuos 
projektavo Leningrado ir kiti 
rusų inžinieriai. Namai buvo 
statomi ir žiemos metu. Suriša-

giau žinių apie raudonąją Ki-Į moji medžiaga — cementas — 
niją, jos pasiekimus. i labai blogas, dėl to namai dau-

gely vietų suplyšinėję, kai ku
rie net avarinėj padėty. Vieną 
sykį buvo toks atsitikimas: na
mas buvo baigiamas statyti. Bu 
vo gegužės 1 dfc išvakarės. Cent 
rinėje Klaipėdos gatvėje buvo 
paruošta tribūna demonstraci
joms. Deja, vienas iš tų bebai
giamų statyti namų šventės iš
vakarėse sugriuvo ir užpylė 
Montės gatvę. Nebuvo galima 
ta gatve pravesti eisenos. Teko 
rangytis aplinkinėmis gatvėmis. 
Visi iš to labai juokėsi ir tokiu 
sutapimu buvo patenkinti, kad 
okupantams ir vietiniams bol
ševikams buvo sugadinta nuo
taika.

Klaipėdoje paskutiniu metu 
pastatyta ir katalikų bažnyčia. 
Bestatant buvo stengiamasi pa
naudoti propagandai. Net ker-

tinio akmens šventinime, be
rods. dalyvavo kokia tai ameri
kiečių ekskursantų grupė. Da
lyvavo minios žmonių. Aukas 
davė ne tik miestiečiai, ne tik 
atvažiuojantieji lietuviai, bet ir 
kai kurie rusai. Vieta bažnyčiai 
buvo parinkta lyg užmiesčio pel 
kynčse. Ten( į pelkyną vežė iš 
miesto gabenamas šiukšles. Vie
ta gi eit buvo išlyginta ir pra
dėta statyba. Okupantai tada 
pradėjo trukdymus. Buvo pasta 
tyti slapukai, kurie sekė kas ir 
kiek kokių medžiagų 
Kai bažnyčios statyba 
pusėjus), buvo išvesta 
- Klaipėda autostrada,
nant mieste daromą vingį. Kaip 
tik pravesta pro pat bažnyčią.

(Nukelta į 6 psl.)

atveža. 
buvo į- 
Kaunas 

išlygi-

Bulgarų lakūnas 
šnipinėjęs Italijoj

ROMA. — Italijos vyriausy
bės šaltinis vakar pareiškė, kad 
bulgarų sprausminio lėktuvo pi 
lotas Milusc Solakov šnipinėjęs 
Italijoje. Jo lėktuvas šeštadie
nį nukrito netoli šiaurės Atlan
to Sutarties organizacijos (Na- 
to) slaptos raketų bazės.
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2 DRAUGAS, antradienis, 1962 m. sausio mėn. 23 d Kanadoje veikia 15 universitetų , ŽYDE PALIKO KATALIKAMS 
$51,000
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.elERaJo DR. AL RACKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTASĮi
4342 Archer Avė.. Chicago, 32 '

ŠIRDIES GEDIMO PRIEŽASTYS
Vaikas neprotauja ,tad už čių, skubotumas ir persistengi- 

jį tėvai turi protauti, jį nuo 
ligU ir nelaimių saugoti. Kai 
tėvai žino nuo ko širdis genda, 
tai ne tiktai save, bet ir savo 
vaiką nuo širdies ligos apsau
goja.

Daugeliui širdis sugenda vai
kystės dienose. Skarlatina, dif
teritas ir kitokios limpamos li
gos vaikui širdį gadina, jei jis 
nėra atitinkamais skiepais ap- 
saugojamas ar susirgus netin
kamai gydomas. Blogi pūliuoją 
tonsilai arba supuvę dantys, ar 
pyorrheja, ar bet koki fokalė 
infekcija bet kurioje kūno da
lyje gali būti širdies nusfpimo 
priežastimi. Į tai reikia kreip
ti tinkamą dėmėsi; infekcinius 
lizdus iš gerklęs, ar burnos, ar 
kitur kur reikia laiku pašalinti, 
tai širdies ligos galima bus iš
vengti.

Berniukai dažnai sugadina 
širdį kai entuziastiškai žaidžia 
sviediniu (baseball) arba šiaip 
azartiškai persistengia, siekdami 
sporto čempionato 
privalo pasaugoti, 
kas 
Žaisti 
vintis 
tiškai
Didžiuma sportininkų turi pa
didėjusią, išsiplėtusią, išburku
sią širdį... Profesionalai spor
tininkai nėra ilgaamžiai. Daž
niausia jie miršta peranksti nuo 
širdies ligos.

Ir mergaitės, kurios išplūku
sios per virvutę šokinėja ir ne
susivokia, kada paliauti, — 
taipgi kartais sugadina savo 
širdį, gauna širdies hypertro- 
fiM-

Taipgi širdis nusilpsta — per 
vargsta ir sugenda kai tinka
mai nefunkcijonuoja kai kurios 
liaukos. Pavyzdžiui, kurie gau
na pagurklinę ligą (goiterį), 
tai širdis taip smarkiai plaka, 
kad ilgainiui sugenda, jei nuo 
tos ligos tinkamai nesigydo. 
Taipgi širdis sugenda, kai pas 
žmogų adrenalinės liaukos su- 
krinka. Ir inkstų ligos labai su
vargina širdį.

Arteriosklerozė (kraujo gys
lų sukietėjimas), dažniausia pas 
senesnio amžiaus žmones, nei
giamai veikia į širdį, ją gadi
na. Pačios arteriosklerozės, tad 
netesioginiai ir širdies ligų, kal
tininkų yra nemažai.

Kaip žinoma Kanada savo 
teritorijos dydžiu yra 3-ji pa
saulyje valstybė. Tik Rusija ir 
Kinija yra už ją didesnės savo 

. žemės plotu. Tačiau gyventojų 
Kanada turi nedaug, vos kiek 

! daugiau per 18,000,000. Įdomu 
pabrėžti ir tai, kad Kanadoje 
visą laiką vyrų yra daugiau ne
gu moterų. Šiuo metu per mi
lijonas vyrų yra daugiau negu 
moterų. Ir kasmet į Kanadą vis 
daugiau atvyksta vyrų iš Ang
lijos, Vokietijos, Ispanijos ir 
kitų valstybių. Su šeimomis

mas taipgi trikdo širdį. Prie 
šių, dar galima pabrėžti, kad 
vartojimas perdaug ir perdaž- 
nai aspirino ar kitokių nuodin
gų vaistų skausmams apmarin
ti — tai vis gadina širdį. Ne- daugiau atvyksta italų. Nevedę 
apsimoka savo širdį visokiais vyrai daugiausiai yra išsisklai- 
patentuotais vaistais nuodinti ję pO plačias Kanados provin- 
ir

i
savo amžių trumpinti...

DAKTARO ATSAKYMAI 
I KLAUSIMUS

laurų. Tėvai 
kad jų vai- 

nsperilstų. 
tinkamai la-

bežaisdamas 
taisyk’ingai, 
yra sveika; tačiau bepro- 
perilsti yra pavojinga.

tė ir kiti. Be universitetų dar 
veikia ir kitokių įvairių kole
gijų, kurių mokslas yra išeina
mas per daug trumpesnį laiką 
— 2—3 metai. Bet tokiam tur
tingam kraštui, kaip Kanada 
galėtų būti u-tų ir daugiau. Už
tenka palyginti tik Lietuvą, ku
ri turėdama tik 3,000,000 gy
ventojų turėjo 7 aukštąsias mo 
kyklas: Vilniaus ir Kauno uni
versitetai, žemės Ūkio akade-Į 
mija, Veterinarijos akademija, j 
Komercijos institutas, Pedago
ginis institutas, konservatorija 
ir etc. Reiškia Lietuvoje pro
porcingai gyventojų skaičiui 
aukštųjų mokyklų buvo dau
giau negu Kanadoje. Be to, rei
kia pastebėti, kad žymų švieti
mo vaidmenį Kanadoje vaidina 
katalikiškos tiek pradžios, tiek 
aukštesnės mokyklos. (KL G.)

Žydė našlė Anne Simon Mur- 
ray Indianapoly Nekaltosios 
Švč. P. Marijos Širdies parapi
jai testamentu paliko $51,000. 
Tai parapijai buvo priklausęs 
jos velionis vyras katalikas.
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P. ŠILEIKIS, 0, P.
Orthopedas. Protezistas j 

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

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 1
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63 r d St., Chicago 29, III.

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
J 

Priimi ligonius pagal susitarimą, i 
DS1 valandos skambinti telefonu į 
HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. | 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES I?IGOS 
PRITAIKO AKINTUS 
°858 VVest 63rd St.

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

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

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

Ofisas: 3148 Vest «3rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpublic 7-78G8

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

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. 

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir Kitu laiku pagal sutartį. 

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

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

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

Vfdandos pagal susitarimą

rel. ofiso HE 4-5848, rez. HE 4-2324
DR, PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, t- *č., š.ešt. pagal sutartį, 
sekm. uždar> ta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. UI 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 VVest 51st Street 

(Bendra praktika ir Alergija)
Valandos: pirm., antr., ketvirt 2-9 
vai.; penkt. 10 v. r. iki 9 v v.;

■ šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
į priima pagal susitarimą.

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

2737 VVEST 71st STREET 
V*uandos tik susitarus 
Tel. GRovehill 6-3409

Rez. GI 8-0873 
; DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670.

1 Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001.

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

GYDYT0JAS4R CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligoa 

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

Vai.: kasdien 1—3 ir 6—b vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p. klanini. uždarvte

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. .WA 5-2017 
Ltennliia nrlima nn«r»l vusitarlma

Ofiso tel. HE 4-7007.
N amų-rez. tel. PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

(JOK ŠA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63 Street

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 2:80 Iki 
4:30: antr. ir penkt. nuo 5 iki 8;

i šešt nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik 
surrttam.

1
I Tel. ofiso PO 7-6000. rez. G A 3-7278

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

$7.00
$6.00

$4.00
$3.50

$1.75
$1.50
—2-------- -

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. j

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

cijas, kur jie dirba miškuose, 
įvairiose kasyklose, tolimuose 
geležinkeliuose ir bendrai šiau
rėj. Miškuose bei kasyklose dir
bantieji veik visi yra viengun
giai. Ten ir šeimas sukurti veik 
neįmanoma.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2535
DR. AL RAČKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

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

Treč. ir sekmad. tik susitarus.

Telefonas: GRoveheU 6-1585

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Rd.

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

Klausia M. K. — Man ligoni
nėje ištyrė skrandį ir rado per
daug rūkščių. Bet man nesise
ka jas sumažinti. Jau visi me
tai kaip bandau tą valgyti, to 
nevalgyti, bet vistiek tas pats. 
Bijau, kad skrandy žaizdos ne
atsivertų. Man patarė gerti la
bai daug pieno, net 6 puodu
kus į dieną. Malonėk pasakyti, 
ar tai ne perdaug? Gazai irgi 
mane vargina ir daro mane la
bai nervingą, ir tuo pačiu stab
do virškinimą.

Atsakymas M. K. — Jei tams 
ta esi gydytojo priežiūroje ir 
jei jis įsakė gerti po 6 puode
lius pieno kas dieną, tai klau
syk jo įsakymų. Reikia žinoti, 
kad piene randasi tokių medžia
gų. kurios malšina nervingumą.

Klausia O. L. — Ar galimas 
dalykas, kad 50 metų amžiaus 
su’aukus galima būtų gauti ko
kliušą? Aš jau visas mėnuo kai 
smarkiai kosiu; taip kosulys 
mane kamuoja, kad beveik akys 
išsprogsta ir širdis pavargsta. 
Sako man ,kad kokliušą turiu.

Atsakymas O. L. — Papras
tai kokliušu serga tik vaikai. • 
Kokliušas yra užkrečiama liga. 
Antipertusiniai skiepai apsaugo 
vaikus nuo kokliušo. Negirdė
ta, kad pusamžis žmogus sirg
tų kokliušu, tačiau jei tamsta, 
vaikystės amžiuje buvai laimin
ga ir kokliušu nesirgai, tai ga- ■ 
li būti, kad dabar gavai ko- > 
kliušą. 4

Klausia M. T. — Nuo perei
tos vasaros ant mano nugaros 
atsirado tokie rudi, pakilūs ir 
sausi šašai — nešašai, kurie, 
pleiskancja ir truputį niežti. 
Visokiais tepalais tepiau, ne-1 
gelbėjo, ir atrodo, kad jie dar 
labiau plečiasi. Prašau patarti, 
ką daryti, kad tie rudžiai nuo 
mano nugaros pranyktų.

Atsakymas M. T. — Gali bū
ti, kad nuo saulės radiacijos at
sirado ant odos keratozė. Ke- 
ratoziniai šlakai tai pradininkai 
odos vėžio. Tepalais jų nepagy- 
dysi. Juos reikia pašalinti gy
dytojo ofise, kol dar nepervėlu.

400,000 MISIJŲ MOKYKLOSE
Net 70 užjūrio kraštų kata

likai turi savo misijų mokyk-
Šiuo metu Kanadoje veikia

15 universitetų, jų tarpe keli 
katalikų universitetai. Žymiau- las, kuriose, be kitų, dirba 3,000 
sias jų yra Ottavoje, kur dirba kunigų, seselių, brolių ir pašau-* 
keli lietuviai profesoriai kaip liečiu. Tas mokyklas lanko apie 
A. Ramūnas, dr. A. Šidlauskai- 400,000 asmenų.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spec. O RTH OP EDI N ĖS LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpublic 7-2280.

*

I

GRAND 
OPENING 
CELEBRATION

■t
Tel.: REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gjaytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
p., 6:36-8:30 
vai., trečiad.

penktad. nuo 1—4 p. 
vai. vak. šeštad. 1 —4 
uždaryta.

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rheumatlsm. 
Spine & Nerve. Ailments

1428 Broadvay, Gary, Indiana
Valandos — pirmadieniais 3 iki f
P. M. Kitu laiku pagal ausi ta rimą.
Telef. Office Gary: Gary 8858635

Res. Chicago BIshop 7*5833
•d. ofiso ir buto OLympic 2-4158

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUZAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

4146 S. Archer Avė.
Kasdien popiet nuo 12—8 
pirm., antr., ketvir. 6—9 

Trečiadieniais tik susitarus

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

keičia stiklus ir renius
S. California Avė. YA 7-7381

10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
4455
Vai.: ___ _ ____ _______
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

Uždaryta iki sausio 22 d.

Val. 
vak.

vai. 
vai.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. tel. GRovehill 6-0017 
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.

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

JUOZAS F. GKIBAUSKAS

.►••C

Kovo 31
Birželio 30
Rugsėjo 30
Gruodžio 31

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bet kas gali laimėti. Nėra '•varžybų"... 
kaip tik užsiregistruoti. Kiti prizai bus 

Radijas, Automatinis Kavos Virdulis, ir 
Žadinamasis laikrodis. Traukimas įvyks 

Laimėtojams nereikės čia būti.

3844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. Ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Roosevelto universiteto Chicagoje studentai Pat Verkian ir George 
Price nulipdė baidyklę, kurią pavadino Chicagos oro demonu. 
Chicagoje vis dar daug sniego ir šalta. (UPI)

% 
ll'H'I.H 1
v

Suburban 656 6330

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 sąskaitą, padėdami $500.00 
ar daugiau, arba jei tą sumą 
pridėsite prie savo dabartinės 
sąskaitos. Viena dovana šeimai 
ir jūsų sąskaita turi būti pa
didėjusi magiausiai $500 suma, 

"šių dviejų mėnesių laikotarpy
je. Jei Jums patogiau, taupy
kite prisiųsdami paštu, 
prisiusime Jums dovaną.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKŲ’ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern 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 3 vaL p. p.
Ofice tel. RE 7-1168 

Res. tel. VVAlbrook 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8U8IT4.RIMĄ

DR. E. STANAT-STANAITIS
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.
rd. Ofiso LA 5-2134, Rez. 878-5960

Ofiso telef. CLiffside 4-2886 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3088

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai 

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

TeL ofiso PR 8-7773, rez. P R. 6-4733

DR. A. MACIŪNAS

Vai.: 
antrad.

CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
ir penktad. 5-8 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas Ir rez. 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 kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Daug, labai daug yra prie
žasčių nuo ko širdies nusilpsta 
ir genda, bet minėtos priežas
tys pasitaiko dažniausia. Išgąs- 
tys, sielvartai ir šimtai rupes-

High Fidelity Console General Electric... AM- 
FM-Patefono Kombinacija... bus mūsų didžioji dovana— 
Grand Prize, 
nieko daugiau 
Tranzistorinis 
"Snooz-Alarm”
1962 m. sausio 30 d.
Jiems bus pranešta laišku

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-8801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SpecialybS — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8*6185
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priima ligonis pagal susitarimą. 
D61 valandos skambinkit tel.: HE 
4.2128 nuo 1 Iki 8 vai. popiet, kaa- 

s dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

i

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ EIGOS 

5430 S a *
PAGAL

Tel.
Skambint 2 iki
ną. išskyrus trečiadieni.

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ

HE 4-1562
9 vai. popiet kasdle-

Telefonas — GRovehill 6-283*
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS 

-alandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

Trečiadieniais uždaryta.

DIVIDENDAI 
išmokami 

kas mėty ketvirtį 
visoms sąskaitoms

DR. JULIA M0NSTAV1ČIUS
GYDYTO J A-CHIRURG® 

Vidaus ligos
10748 S. Mlchigan, Chicago 28. UL 

Telef. offiso: PUliman 5-6766 
Nainį;: BEverly 8-3846

PrlBm. vai.: kasdien 6-9 ▼. ▼., Wt 
1-4 ▼. p. p., trečiadieni — uždaryta.

MOKA.ME 
INVESTAVIMO

Tel. ofisų RE 7-8818, 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.

ST. ANTHONY 
SAVINGS 

and Loan A^šociation

Cicero 50. Illinoic City 242 4395

i

Tel. Ofiso PR 6-7800. N*mq 825-7687

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — Vidaus Ligos 
5159 So. Damen Avenue

Valandos pagal susitarimą

Tel. PRospect 6-9406
DR. ONA VAŠKEVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sek m 
tik skubiais atvejais ir susitarus.
TeL ofiso PR 6-6446, res. HE 4-8158

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marąuette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. Ir 7 Iki 8 v. v 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6658 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue _ 
Vai.: 11 v. ryto Iki 8 v. p.p., 6-7 v. v.

k

Perskaitę "Draugą", duoki 
* ii kitiems Dasiskaityti.

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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Mūsų rūpesčiai ir darbai

LIETUVOS IŠLAISVINIMUI
Kalbėkime rimtai ir šaltai, 

nes Lietuvos išlaisvinimo dar
bai šiandien mums yra patys 
rimčiausi ir patys svarbiausi. 
Jei kalbėti apie greitesnį Lie
tuvos išlaisvinimą, reiktų kal
bėti apie fizišką jėgų telkimą, 
apie kariuomenę. Pati Lietuva 
tokios kariuomenės šiandien 
neturi, o jei ir turėtų, ji vis- 
vien būtų permaža jėga galin
gam okupantui išvyti iš savo 
krašto. Tokios kariuomenės ne 
turime nei mes, gyveną lais
vuose kraštuose. Akyliau se
kant tarptautinės politikos rai 
dą, nors ji ir labai komplikuo
ta ir dažnu atveju atrodo, kad 
visuotinis karas gali tuojau 
užsiliepsnoti .tačiau to greit 
nesitikėkime, nes visų vakarie
čių politika rieda tokia linkme, 
kad išvengtų ginkluoto, atviro 
susirėmimo su Maskvos ir Pei 
pingo karo jėgomis. Taigi, šis 
kelias pavergtiems laisvinti, jei 
ir bus kada galimas, nebus 
greitas.

*
Kada šiandien kalbame a- 

pie Lietuvos laisvinimą, kalba
me apie moralinių jėgų sutel
kimą. Kalbame apie tai, kad 
tos' mūsų jėgos būtų vienin
gos ir veiklios, kad jos iš sa
vo pusės viską padarytų, jog 
Lietuvos Nepriklausomybės by 
lą palaikytų gyvą pirmiausia 
savo tautoje, ir laisvojo pasau
lio tautų ir valstybių tarpe, 
t?ip pat. kad visų laisvųjų kra 
šių visuomenės nuolat būtų 
informuojamos apie mūsų pas
tangas, apie mūsų tautos tei
ses į laisvę ir nepriklausomy
bę, apie pavergtosios Lietuvos 
skaudų likimą. Mūsų akcija 
taip turi paveikti sostines, o 
mūsų, Amerikos lietuvių, atve 
ju, ’.Vashingtoną, kad kiekvie
na proga visur ir visuose tarp 
tautiniuose forumuose kiekvie 
na gera proga būtų iškeltas 
Lietuvos nepriklausomybės 
klausimas. Šiam reikalui turi 
bū; i palaikomas labai artimas 
ir draugiškas kontaktas su lai
svųjų pasaulio valstybių vy
riausybėmis ir įvairiais jų pa
daliniais.

kyti, kad jis yra tik kultūri
ninkas ir todėl jam Lietuvos 
'aisvinimo darbuose dalyvauti 
nereikia. Priešingai, jis gal dar 
aktyviau jame dalyvauti turi, 
nes jam -buvo duota daugiau 
galimybių susigyventi su tau
ta. ją geriau pažinti, pamilti. 
Jis savo kūrybą šiandien kaip 
tik privalo pasukti tautos lais 
virtimo kryptimi, ja dėtis, kad 
išlaikytų šiandien naikinamos 
tautos gyvybę, kad palaikytų 
tautoje vieningą, ryžtingą ir 
kovingą dvasią. Savo kūryba 
jis turi būti artimiausias poli
tikų, kurie gal tiesioginiai tu
ri dirbti išlaisvinimo darbą, tai 
kininkas. Mūsų Bendruomenė 
yra pasinešusi į kultūrinę sritį 
ir į lietuvybės išlaikymą, ji tu 
ri padėti kultūrininkams kur
ti ir kelti tautos vardą, ji turi 
juos tam darbui organizuoti 
ir jam uždegti. Būtų net pa
vojinga sakyti, kad kultūrinin 
kai neprivalo domėtis Lietu
vos išlaisvinimu, kad Bendruo 
menė neturi juo rūpintis. Ji ne
būtų lietuviška, jei Lietuvos 
išlaisvinimas jai nerūpėtų.

¥
Tai turi gyvai rūpėti kiek

vienai mūsų organizacija’, ar 
ji bus socialinė, ar prekybinė, 
ar fraternalinė, ar politinė.

Lietuvos išlaisvinime daly- 
- vau ja visi mūsų organizuoti 
vienetai, dalyvaujame kiekvie
nas paskirai. Dalyvaujame sa
vo aukomis, savo iniciatyva 
ir d'.» bais, dalyvaujame kiek
vieną rimtą pastangą remda
mi. Tačiau, jei neturėtume spe 
cialių laisvinimo veiksnių, jei 
neturėtume ,kas vadovauja, 
kas duoda direktyvas, kas vi
sas mūsų pastangas koordinuo 
ja, vi; a mūsų veikla, visos gra 
žios ir nuoširdžios pastangos 
pasidarytų savotiška mišrainė, 
kurioje mes greitai pasimestu- 
me ir laisvųjų valstybių vyriau 
sybės, pirmoje eilėje Jungti
nių Valstybių valdžios depar
tamentai, palaikytų mus nesu- 
orende’iais, nevieningais, ir ne 
mokančiais savo tautos reika
lais rūpintis. Mūsų nevienin
gumas, nepripažinimas laisvi- 

, .. x . nimo veiksnių orumo, bei mė-»’ akcija tun būti pastovi. inimas juos dti žeis. 
mektomet nesusvyruojant!, t, ma£na veikte efek.
ryžtinga, rimta ir ^mintinga. y stat0 j avoj
Jos vadovai neprivalo blasky- š M reikalavimus
f.s siekt, asmeninių ambicijų Washingtone ir kjtoK dem0. 

kratin.ų valstybių sostinėse, 
nes pasireiškęs chaosas mūsų 
veiksmuose už Lietuvos išlais
vinimą ,gali privesti prie visiš
ko nebesiskaitymo su mūsų 
baisu, šaukiančiu pagalbos pa
vergtai Lietuvai.

Todėl šiandien ir reikalinga, 
kad ne tik dalyvautume Lietu
vos Iš’aisvinimo darbuose, bet 
kad tie mūsų darbai būtų vie
ningi, koordinuoti, kad aiškiai 
žinotume, ką turi dirbti ir at
likti Altas, ką Bendruomenė, 
ką Vilkas, Baltas etc. Pavyz
džiui, Šiuo metu Altas ir jo sky 
riai bei jo bendradarbiai lais
vinimo baruose ruošiasi reng
ti Lietuvos Nepriklausomybės 
mintį rną, centriniai organai 
jau padarė žygius, kad ir šie
met JAV Kongresas minėtų 
mūsų tautos šventę su parla
mentarų kalbomis, su lietu
vių kur igų invokacijomis etc. 
Taip, šį, vasario ir kovo mė
nesiais visi stovėkime Alto vei 
klos naruose, jam padėdami 
kiek galint daugiau lėšų sutelk 
ti, Lietuvos vardą išgarsinti, 
politinę kovą dėl Lietuvos iš- 
laisvir imo sustiprinti.

realizavimo, jie neprivalo nie
ke daryti, kas mus skaldytų, 
bet ieškoti kelių, kas mus vie
nytų.

¥
Šiuo metu mums tenka bai

mintis dėl atsirandančių susi- 
nerv.nimų net mūsų veiksnių 
tarpe Net jų viršūnėse. Pasi
reiškia tendencija nebesutarti, 
vieni kitiems nebepasitikėti. 
Vieni siekia pažeisti Vliko o- 
ruraą, kiti Alto, treti — 
Lietuvos diplomatų, dar kiti 
Balfo ir net Lietuvių Bend
ruomenės. Reiškiasi tendenci- 
k s “lipti vieni kitiems ant kul 
nų”, nebekreipti dėmesio į pa- 
sidu'inimą darbų sritimis, kas 
mūsų atveju yra labai svarbu. 
Šitokie reiškiniai gali būti nau
dingi tik mūsų priešams ko
munistams. ,

Tačiau nereikia manyti, kad 
įf Lietuvos laisvinimo darbus rei 

kia palikti keliems asmenims 
ar vienai bet kuriai organiza
cijai. Tokio monopolio nieks 
negali reikalauti. Lietuvos iš
laisvinimas yra visos mūsų tau 
tos reikalas, visų lietuvių. Lie
tuvis kultūrininkas negali sa-

kiti

Spaudoje ir gyvenime

BYLA DĖL KLAIPĖDOS BAŽNYČIOS
Lietuvos okupantai, pirma nėjant bylos eigą, pažymima 

leidę statyti katalikų bažnyčią „tuščios jo (kaltinamojo) pa- 
Klaipėdoje, kai ji buvo pastaty- stangos” apsiginti. Matyt ir ko
tą, pasiryžo sukliudyti ja nau-1 respondentai jaučia, kad toje 
dotis tikintiesiems ir iškėlė by- sufabrikuotoje byloje sprendi- 
lą bažnyčios statytojui kun. L. mas jau iš anksto yra padary- 

T Poviloniui, jo vikarui kun. B. tas.
Burneikiui bei eilei valstybės 
tarnautojų, davusių ir prista
čiusių statybos medžiagas.

Vilniškėje „Tiesoje”, apraši-

Bylos aprašyme pažymima, 
kad „prokuroras cituoja ištrau
kas iš Burneikio laiško vysku- 

(Nukelta į 4 pusi.)

gali būti neramūs ir
Vokiečiai svarsto: ar beverta eiti senais keliais? Jvyk'oi, kurie išgydo nuo iliuzijų. Vakarų politi

ka — tik ligi pusiaukelio... Galimi susitarimai dėl Berlyno neišspręs esminių klausimų

V. ALSEIKA, Vokietija

Naujieji Metai kai kuriose Eu 
ropos srityse prasidėjo savotiš
kai. Štai, pietvakarių Vokietijo
je, apie Lichtenšteino pilį, Un- 
terhauseno vietovę ir kitur Nau 
jųjų Metų išvakarėse griaudė 
perkūnas, žaibavo ir... kitą die
ną labai prisnigo. Panašiai vy
ko ir Berlyne. Prietaringi žmo
nės galvojo: na, 1962 metai bus 
neramūs, gal jie bus ir didelių 
katastrofų liudininkai... Tačiau, 
jei pasiklausius politikų, žymes 
nių publicistų nuomonės, jie be- 
Veik vienu balsu teigia: šie me
tai bus judrūs, gal ir audringi.

Ar eitina senais keliais?

Gyvenant Vokietijoje, įddmu 
pasekti vokiečių nuotaikas, pa
sidomėti jų pažiūromis, viltimis, 
spėjimais dėl krašto apjungimo 
ir dėl vestinos politikos, ypač 
santykių su Vakarais ir Rytais. 
Šį pastarąjį atvejį kaip tik la-į 
bai suaktualino praėj. metų 
gruodžio 27 d. vak. Vokietijai 
Maskvoje įteiktasis savotiškas 
memorandumas.

Grįžkime prie vokiečių nuo- j 
taikų. Viena tenka pabrėžti — < 
tai patvirtina ir žymusis publi
cistas Paul Gethe, — būtent, 
Vokietijos gyventojai jau svars 
to, ar beverta eiti senais keliais, 
taigi, laikytis sudarytų sąjun
gų, ryšių su Vakarais ir visos į 
polūikos derinimo. Didžioji gy-I 
ventojų dalis sako: taip, ligšio
linė padėtis nekeistina. Vis dėl i 
to tautoje jaučiamas kaž koks 
vidinis rūgimas, noras ieškoti 
ko nors naujo, rasti naujus ke- 
l.'us savo troškimams patenkin
ti. Jau tikra — nebenorima tvir 
tais ryšiais glaustis prie praei
ties, bet vis dar nedrįstama su 
;a ir atsisveikinti.

I

Baimė, kuri pagydė

Ta’p, praėj. metų rugpiūčio 
13-ji su Berlyno užtvaromis lai
ko’. a svarbiausiu metų įvykiu. 
Tai vis pagrindinė spaudos, į- 
Vūirių leidinių, filmų apžvalgų 
tema. Įvykis, kuris vokiečiams 
ne t’i-, sukėlė baimę, bet ir atli
ko e’eksvro vaidmenį: jis juos 
išgydė nuo kai kurių iliuzijų. 
Dabar vokiečiams jau aišku, 
kad ilgam laikui jiems tenka 
atsisakyti nuo bet kokių iliuzi
jų valstybiniu mastu apjungti 
abi Vokietijos dalis ir pasiekti 
laisvės jų broliams ir seserims 
Ulbrichto valdomoje rytų Vo-

zietijoje. Dabar jau niekas neiš
drįsta kalbėti apie “apjungimą 
taikoje ir laisvėje”. O kaip šių 
eilučių autorius jau ne kartą 
yra m:nėjęs, stebint vokiečius 
t'cšose vietose besikalbant poli
tiniais klausimais, sunku būda
vo nesistebėti, kaip jie nesidomi 
pačia pagrindine tautos tema — 
kitos dalies išlaisvinimu... Jei 
prablaivėjimas laikomas teigia
mu reiškiniu, tai reikėtų daryti 
išvadą — tos Berlyno užtvaros 
pasitarnavo Vokietijai, atidarė 
jai akis...

Dulles vizijos nuėjo vėjais

Vokiečių publicistai pastebė
dami, kad Vakarų sąjungininkų 
ir fed. Vokietijos politika siekia 
negalimo dalyko — išlaikyti lig 
šiolinę padėtį Berlyne, ta pačia 
proga primena ir bu v. JAV vai 
stybės departamento šefo J. F. 
Dulles (jis vokiečių išimtinai 
teigiamai keliamas ir po mir
ties) prieš maždaug 5-6 me
tus iškeltas gražias vizijas — 
esą, Sovietų Sąjunga moraliniu 
ir kariniai - politiniu spaudimu 
ga’:nti būti priversta atsisakyti 
visų jos užgrobimų Europoje ir 
Azijoje. Dar jis tvirtino, kad 
‘ vilties galios” galutinoje išva
doje sugebėsiančios visiškai nu
šluoti bolševizmą.

Kas gi beliko iš tų vizijų? 
Vakarai toliau tebeina tik ligi 
pusiaukelio ir, jei kalba, tai tik 
pusiau sučiaupta burna, jei rei
kalauja, tai kad draugai bolše- 
v’kai paliktų ligšiolinę padėtį.

Prsz. Kennedy ir žmona ir viceprez. Johnson su žmona pozuoja 
minėdami metinę sukaktį nuo išrinkimo į aukščiausius krašto 
postus. (UPI)

JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS
PREMIJUOTAS ROMANAS
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(Tęsinys)

J pietus nuo Pruto dimsties — įkainiui kairiuo
ju Vilnios paupiu — erdviai pasiskleidusios ketur
kampės pirkios. Jos suręstos iš gulsčių sienojų, nulei
pusiais į visas keturias šalis stogais. Čia gyvena gink
lų dirbėjai, balniai, puodžiai, žvejai, dailidės, tekinto
jai, kalviai, salyklininkai, kailininkai...

Atokiausiai nuo pilies — Gališkiai: jau galiniai 
— kapinynas. Atskira Gališkių dalis — žirgams lai
doti.

Ta pati Neris teka ir pro Kernavę. Bet namie 
nėra tokio patogaus intako, kaip čia Vilnia. Ir pilis 
Mindaugo naujintelė — Tautvilai apmaudu ir slogu 
į ją žiūrint. Atrodo, tartum, išdidžioji pradės kilti iš 
žalumos į mėlsvį. O Kernavė pilkšva, senstelėjusi: 
jau šen ir ten kerpes ir samanų kuokštus rodo.

Tautvilą kramto lūpą, šešėlis ant Kernavės ne 
iš kur kitur, o tik iš Vilnios. Kas gi begalėjo tikėti 
tokia pasaka, kad grybų, uogų ir žuvų srities rikijas 
pasines įžūliai prieš Kernavę pūstis! Kas gi galėjo 
taip juokingai susapnuoti, kad vilnietis išdrįs sau 
Trakus atplėšti iš Kernavės!...

Tautvilą paniuręs, sunkiu žvelgimu, kietais veido 
bruožais. Ant šyvio sėdi tiesiai, kairiąja ranka lai
kydamas pavadžius. Jo galva, pečiai, alkūnės, klubai 
ir kulnys vienoje tiesiojoje. Tėvas reikalaudavo taip

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. sausio mėn. 23 d S

Politikos laukuose
Pavojingi sovietų gundymai

STASYS BALNYS

O vokiečiai, jų Bonos politi- , 
ka? Jų atsakymas aiškus: mes 
esame priversti drauge su Va
karų sąjungininkais žygiuoti to
se pačiose gretose ir ta pačia... 
vis pusiaukelio kryptimi.

Kokios aukos, jei viskas 
puikiai vyksta?

Šiuo metu, kai 1961 m. pabai
goje Maskva paleido vieną bū
dingiausių politinių balionėlių 
(vakarų vokiečiai, nepasitikėki
te egoistiinais Vakarais, drau
gaukite ir bizniaukite su mu
mis...), įdomu pasekti ir tų vo
kiečių priekaištus jų buvusiems 
Vakarų nugalėtojams. Šiems da
bar prikišama: jūs turėjote tą 
fed. Vokietiją kitaip auklėti po
kariniais metais... Anot Oswal- 
do Spenglerio ji turėtų būti 
“form jie” įsisąmoninti savo is
torinius uždavinius, ji turėtų 
būti pajėgi daug ko atsisakyti, 
aus ctis ar daryti lemtingus 
sprendimus. Tačiau, kaip tauta 
bus pajėgi daryti lemtingas iš
vadas, jei ji jau įprato prie pa
togaus gyvenimo, jei jos žmo
nėms vis geriau ir geriau seka- l 
si, jei jiems vis kalama į galvą, 
kad. piliečiai, turite stiprią są
jungą ir būkite ramūs: visi di
dieji klausimai juk būsią iš
spręsti automatiškai.

Adenaueris atgaivinęs Dulles 
palikimą

Dabar vokiečiai patys teigia 
(pvz. “Die Zeit”, 53 nr.) ir pri--

■ j 
(Nukelta į 4 psl.)

Valstybės sekretorius Dean 
Rusk sausio 18 d. patvirtino, 
kad Amerikos iniciatyva Mask
voje pradėti pasikalbėjimai tarp 
ambasadoriaus Thompson ir so
vietų užsienių reikalų ministe
rio Gromyko Berlyno padėties 
nepalengvino, ir galimai užsie
nio reikalų ministerių konferen 
cijai durys tebėra nepravertos. 
Berlyne padėtis palieka vieno
dai pavojinga. Šiuo metu sovie
tai Berlyno krizės neaštrina, 
bet nesitraukia iš užimtos pozi
cijos Berlyno klausimu ir nero
do ženklų, kurie vestų į dery
bas ir susitarimą. Komunistinių 
kraštų diplomatai taipgi pra
sitarė, jog artimoj ateityje už
sienio reikalų ministeriu konfe
rencija būtu nevaisinga. Tokių 
faktų ženkle Roscoe Drummor.d 
daro išvadą, kuri betgi seniai 
žinoma visiems pavergtiesiems 
ir kitiems europiečiams, kad 
sovietai nenori susitarti dėl Ber 
lyno, nes Berlynas nėra jų tiks 
las, bet tik gera priemonė di
desniems siekimams.

Sovietų gundymai

Sovietai dabartinę pavojingą 
Berlyno krizę siekia galimai il
giau pratęsti. Jų pagrindinis 
tikslas yra Vakarų Vokietija. 
Berlyno krize sovietai bando 
vakariečių kantrybę ir gundo 
Vakarų Vokietiją apsigalvoti. 
Jei sovietai pasirašytų susitari
mą dėl Berlyno, kuris būtų jiem 
dalinai palankus, betgi užtik
rintų vakariečių pasilikimą va
kariniame Berlyne, garantuotų 
susisiekimo laisvę ir vakarinio 
Berlyno ūkinį priklausomumą 
Vakarų Vokietijai, tai bent lai
kinai tolesnis sovietų veržima
sis į Vakarų Vokietiją liktų su- 

Į stabdytas.
Sovietų Chruščevas daug kar 

tų grasino pasirašysiąs taikos 
sutartį su komunistine Rytų Vo 
kietija, buvo net pasirašymo 
datą paskyręs, bet ją vis ati
deda. nors grasinimų neatsisa
ko. Vakariečiai čia įžiūri sovie
tų svyravimus, net baimę Ber
lyno krizės neaštrinti, norą eiti 
į derybas ir susitarimą. Grei
čiausiai betgi tai yra gudrios 
sovietinės pinklės .apsimaska- 
vimas. gundymas vakariečiams 
pradėti ieškoti derybų, bet nie
kada nesusitarti. Taip Berlyno 
krizė gali ilgai užsitęsti, nes

sovietai savo planuose žvelgia 
į tolesnę ateitį.

K'ršhia Vokietiją

Nors sovietų spauda Vakarų 
Vokietiją puola, jos vadus ap
šauk'.;; karo kurstytojais ir re- 
vanšistais, bet Čhruščevo kanc
leriui Aden ueriui įteiktasis 20 
puslapių memorandumas labai 
mandagus. Chruščevas jame dės 
to vakariečių neištikimybę Va- 
..aių Vokietijai. Chruščevas ti
kina, jog vakariečiai niekada 
Vokietijos nesujungs ir neiš- 
grlaus Berlyno mūro sienos. Jei 
V. Vokietija nutrauktų santy
kius su vakariečiais, jei išstotų 
iš Nato, tai Vokietija ir Sovie
tų Sąjunga galėtų rasti susi
pratimą. Sovietai taip pat pa
siūlė V. Vokietijos opozicijos 
lyderiui Brandt imtis iniciaty
vos dėi Berlyno klausimo sutvar 
kymo.

Vakarai netiki greitu Vakarų 
Vokietijos susvyravimu, bet ne 
rimo yra. Anglijos ir Amerikos 
nutarimas Įsijungti į Europos 
Ekonominę Bendruomenę, ku
rioje žymų vaidmenį vaidina Va 
kavų Vokietija, greičiausiai yra 
pastangos Vakarų Vokietija 
dar tampriau surišti su Vaka
rais, kad ji liktų pajėgi atsis
pirti pradėtiems ir pavojingiems 
sovietų gundymams, kurie atei
tyje didės, jei Vakarai nepa
jėgs išspręsti Berlyno krizės ir 
Vokietijos sujungimo.

PROTESTANTAI AUKŠTINA
J SNO XXIII ENCIKLIKĄ

Liuteronų ministeris dr. Ja- 
rosiav Pelikan, istorijos profe
sorius Chicagos universitete e- 
sančioj dvasininkų seminarijoj, 
žurnale “Country Beautiful” pa 
rašė straipsnį, kuriuo išgiria 
n t šernai išleistą Jono XXIII en
cikliką “Mater et Magistrą”. Jis 
džiaugiasi, kad ryžtamasi im
tis spręsti pramoninės, techno- 
logk ės visuomenės problemas, 
r. -d'. Pelikan gėrisi, kad en
ciklika aktuali, nusako darbda
vių, valstybės ir darbininkijos 
p-u ':gas pažymėdamas, kad tu 
r' būti apribota nuosavybės ir 
valduos galia, palenkiant viską 
visuomenės gerovei.

Iškėlęs ir daugiau tos encik
likas vertingų dalykų, prof. Pe- 
k.kan džiaugiasi pastangomis 
“Motiną Bažnyčią ir motiną že
mo’’ suvesti darnion vienybėm

„Žinia aigi nelaba. Suogriauta Lydąs pilis.” 
...Tuomet gudai arti pilies sienų privilko sausų 

šakų, medžių ir šiaudų. Palankiu vėju pasinaudoję, 
visa pakūrė. Dėl dūmų ir didelės ugnies karščio pa
sidarė nebeįmanoma pilį ilgiau ginti. Tobutas pranešė 
pasiduosiąs su visa įgula, jei gudai pažadės dovano
ti gyvybę visiems pasidavusiems. Gudai pažadėjo.

ryti pilies vai tus. Gudai atsidūrė pilyje ir — sulau
žydami duotą pažadą žudė beginklius mūsiškius. 
Paskui piktieji suraišiojo draugėn visus išlikusius 
gyvuosius: Tobutą, abu jo padėjėjus ir sužeistuosius.

ĮHlHiiliiiiimnmimmiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiililillHmiiiiiiiiiii laikytis. Rikis turi joti galingai ir išdidžiai atrody
damas...

Prijoja Šventaragio romuvą. Ketvirtainio ploto
— keturveidė, žiūrinti į visas gimines keturiose ša
lyse. Šventovė aptverta aukšta tvora: griežčiausiai 
neįžengiama vergams, karo belaisviams, įkaitams ir 
kitiems nevertiesiems. Šventoji Ugnis saugoma po pa-
dangtimi, ąžuolų gausiai apsupta, už didžiulio pasta- Tobulas įsakė Lydos vyrams padėti ginklus ir atida- 
to, kuriame gyvena krivė Prutas.

Ties vartais — ožio ragai: ne tik aukos, bet ir 
gyvybės, džiaugsmingo svaigulio ir vaisingumo pras- 
muo. Abiejose vartų pusėse — dviejų jaučių kaukolės
su ragais: sargyba nuo bado, maro ir kitų didžiųjų Ant jų gudai uždėjo medinį grindinį ir sulipę trypė, 
nelaimių.

Abu Kernavės rikiai nusėda ir pririša žirgus.
Erdvioje priemenėje sklendi prieblanda.
„Gerbkiava Deivanin!” — palabina Tautvilą. Iš 

pagarbos ir baimės užrūstinti, Perkūno vardas mi
nimas retai, o pasisveikinant tik netiesiogine užuo
mina.

„Visuon gyvata ja rankuonsen,” atsveikina pli
kas žynys Ausutas, kuris atsitūpęs pienu girdo du 
žalčius, dievonių siuntinėlius.

„Geidjava krivės žadin ažuogirsti.”
„Aimi paklausti,” — žaltonis Ausutas ilgomis ir 

plačiomis kelnėmis išplaukia pro antrąsias duris. 
Netrukus sugrįžta:

„Gal meilytumbet trupinin palaukti?”
„Palauksma, kaipgi,” — pritaria Tautvilą.
Ausutas vėl pasilenkia prie savo lėtos tarnybos 

pilkiems žalsviems žalčiams, kurie luknoja gajūs ir 
žvilgą.

Kernavės jaunieji rikiai atsisėda ir žiūri į žal
čius. Dievonių siuntinėliai šniurkia, lukena, traukda
mi savin pieną. Pilkšvai žalių galvų šonuose gelto
nuoja dėmės.

„Kakias pervartas girdėti?” — Tautvilą kalbina 
žynį.

Mūsiškiai sutriuško...
„Bet ar tikrai iš Galitša?” — suabejoja Eitvy- 

das.
„Da-ni-la!” pasibiauri žynys.
Eitvydas pažiūri į brolį. Jų sesytė Viešgėla nu

tekėjusi į Galičą už Danilos.
...Jaunos motinos ir dukterys — nelaukdamos, 

kol ir jas gaudyti pradės — viena kitai gelbėjo galą 
pasidaryti. Vaikus Danila su grobiu išgabeno į Ga
ličą...

Viešpatis Dausprungas abi dukteris paliko ište
kinęs už rutenų. Prieš tokį Kernavės vestuvinį susi
giminiavimą, prieš naujo tikėjimo įsravą eina visų 
pirma krivė ir žyniai.

Giminystė su kryžiaus maldauto jais esąs pavo
jus: laukininkams, kareivoms, žyniams ir net patiems 
rikiams. Tai tikras iššaukimas dievonių rūstybės ir 
užsitraukimas jų bausmės.

Vilnios žemių žyniai nekentė Dausprungo UŽ 
bendravimą su svetimaisiais. Su gudais Kernavės ri
kis esą pilyje midų gėręs, o savo jaunulį brolį Min
daugą žeminęs ir skriaudęs...

Tyla.

(Bus daugiau)
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TREMTINIAI SIBIRO TAIGOSE
Pasakoja iš Sibiro į Chicagą atvykusi lietuvaite

Sibiro sovchoze, kur buvo nu kuriuos šoferiai slapta nuvež- 
vežta tremtinė mūsų pasakoto- davo į miestą savų namų sta- 
ja, arklius net žiemos speigo 
metu laikė lauke. Kol pašaro 
turėdavo, negailėdavo, o kai pri 
trūkdavo — gyvuliai net mėš
lus grauždavo. Gegužės mėnesį 
sodinant bulves arklys pargriū- 
davo ir reikėdavo kelti. Sov
choze baigus dienos darbą, rei- i 
kėdavo dar eiti apdirbti raudo
nųjų ponų sklypus. Už tą darbą 
jokio atlyginimo nemokėdavo. 
Kad kuri geresnė moteriškė, 
tai dar nors pavalgyti atneš
davo.

į tybai ar parduoti. Taip nakčia 
išvarginti, rytą vėl buvo grū
dami į darbą, o už slaptus nak
ties pakrovimus nebuvo 
atlyginimo.

Žiaurus komendantas 
sužeistas lietuvis

jokio

ir

sunku 
maši-

b

Mito nuo avių pagrobiamu 
maistu

t
— Pareidavome į namus per 

vargę. Parėjus namo — nebu
vo vietos geram poilsiui. Kas 
turėjo iš Lietuvos valgio, tas 
laikėsi. Kas ne — bandydavo 
nugriebti avižų nuo avių ir su
trynę kepdavome “lepioškas” 
ant karštos plytos. Su kuru bu
vo vargas. Eidavome pasi
rinkti skiedrų prie statomų na
mų. Sovchozas neturėjo maši
nų tremtiniams parvežti iš toli
mesnių miškų kuro.

Vaikai troško stepėse
— Iš mūsų barako surinko 

berniukus 15 -16 metų (vyres
ni dirbo prie statybų), leido 
jiems nusipirkti po dvi bulku- 
aavo pakrauti mašiną medžiais,

Maisto taigose būdavo 
gauti. Kai užpustydavo, 
nos negalėdavo ateiti, tai ilgai 
tekdavo vargti be valgio. Kar
tą vienas lietuvis tremtinys Ka
zys labai giilai įsikirto koją. Gy 
dytojo nebuvo pagalbai suteik
ti. Kai atvažiavo komendantas, 
pareikalavo, kad ir tas sužeis
tasis ateitų registruotis. Vyras

i negalėjo paeiti. Tai kiti vyrai jį 
atnešė, ant pečių pasirėmusį. 
Komendantas jį labai barė. Ma
tydami tokią neteisybę, verkė 
ne tik lietuviai tremtiniai, bet 
ir kitataučiai.

Švenčiausia pusrutulio vieta. — Viduryje yra Guadalupės Švč. Pa
nelės Bazilika Meksikos miesto priemiestyje. Jos viduje yra ste
buklingas paveikslas. Truputį į dešinę ant kalno yra pirmoji 
“Kalnelio bažnyčia”, statyta toje vietoje, kur 1531 m. indėnui J. 
Diegui pasirodė Marija. Šalia bazilikos yra kapucinų bažnyčia, o 
priekyje dešinėje — valstybių vartų kolonados dalis.

MEKSIKA TAIP PAT MARIJOS ŽEMĖ

Guadalupe yra švenčiausia vakarų pusrutulio vieta

Spaudoj ir gyvenime
(Atkelta Iš 3 psl.)

> pui”. Tai liudijimas, kad Lietu
voje nėra susirašinėjimo lais- ; 
vės, slaptai yra tikrinami net, 
krašto viduje siunčiami laiškai. 
Vienu žodžiu, tokia pati Stalino 
laikų priespauda, apie kurią 
pats Chruščevas yra savo kai-: 
bose pažymėjęs, kad tada bū-i 
davo sufabrikuojamos bylos,' 
net iš pačių komunistų būdavo 
prievarta, tortūromis išgauna
mi melagingi prisipažinimai ir 

lt. t.
Teisingai sausio 22 d. apra- 

šydamos šiuos įvykius ir oku
pantų bolševikų taktiką „Nau
jienos” savo vedamajame pos
melyje, pavadintame „Diktatū
ros rykštė”, rašo:

„Norėdama tą ar kitą asme
nį arba asmenų grupę suniekin
ti, viešai pasmerkti ir po kojo
mis sutrempti, valdžia pagrie
bia jį arba juos ir apkaltina, 
kaip „spekuliantus”.

J Kas vakar buvo toleruojama, 
šiandien staiga pavirsta „kri
minaliniu nusikaltimu”!

Atrodo, kad panašiai galėjo 
atsitikti ir kun. L. Poviloniui. 

| „Pravdoje” paskelbti kaltini-
____________________________

I *

mai jam, gal būt, visai neturi 
teisinio pagrindo. Jeigu jam 
buvo leista pastatydinti bažny
čią, gaunant statybos medžiagų 

• iš valdžios, tai kokio nors „kri
minalo” jisai negalėjo atlikti.

Na, gal čia arba 
kiek prasilenkta su 
raide, pasitikint, kad 
kai nesikabinės. »Kun. 
turėjo pagrindą taip manyti”.

J. Žvirb.

Tarptautinė radijo ir 
televizijos organizacija — 

komunistų įrankis

“Tarptautine radijo ir televizi
jos organizacija”, sutrumpintai — 
OIRT yra veikliausia komunisti
nio bloko propagandos, antipropa- 
gandos ir trukdymų centralė. Po 
antrojo pasaulinio karo susikūrusi 
OIRT stengiasi laikyti save ne
valstybinių radijo bendrovių są
junga, tačiau, kaip žinoma, sovie
tinio bloko kraštų tarpe visiškai 
nėra nevalstybinių organizacijų. 
OIRT būdingiausi uždaviniai yra 
šie: pasikeisti techninėmis infor
macijomis, vystyti radiją ir tele
viziją, tarptautiniai bendradar
biauti.

Tačiau po šiomis “neutraliomis” 
sąvokomis slepiasi komunistų tiks
las ir jis yra kaip galima labiau 
sustiprinti savo įtaką nekomunis
tiniam pasauliui.

Organizacijos centras yra Pra
hoje.

OIRT spausdina visą eilę leidi
nių (jų apimtis: techninė doku
mentacija, radiofonų programos, 

i katalogai). Jie pasirodo keturis 
i kartus per metus rusų, prancūzų 

1 kalbomis. Sąsiuvinys 
“OIRT Documentation and Infor-

i
čia buvo 
įstatymo 
valdinin- 
Pavilonis

► ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ * ♦♦♦♦♦♦♦ ♦ »♦♦♦♦<
BENDRAS NAMŲ TVARKYMAS

vidaus ir išorės, 
plaunamos sienos 
plaunamos ir vaškuojamos 
dys.
Nemokamas kanalizacijos 

rinirtias ir įkainavimas.
Gl nderson 4-24SO, dieną ar

ir lanęai, 
srin- 

patik- 

naktj.

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

Tel. HEmlock 4-6264

Sutriuškinta

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, UI.

lenkui dus prašančias akis į virš ai- J.rnTp°g1^ 
toriaus pakabintą, Dievo Moti- BuTl^T^a^is“kai
nos atvaizdą.

I

Šoninio prieškambario sienos nys’ “OIRT Information” dvylika 
nukabintos žmonių rašteliais, kartų per metus rusų, prancūzų, 
dekojančiais Švč. Panelei už iš
klausytas maldas. Yra čia ir 
daug fotografijų, žmonių, kurie 
staiga pasveiko. Ne kuri mer
gaitė paaukojusi savo kasas. 
(Meksikoje jos dar madoje, ir 
daugelis moterų jas nešioja.) 
Angliakasių grupė padovanoju
si reljefinį paveikslą iš savo 
šachtos, kur jie buvo išgriūti 
ir vėliau išgelbėti. Prie kitos 
sienos uždegta daugybė auki- 
nių žvakučių.

Išėjus iš bazilikos, tamsus 
berniukas, paklaustas vardo, 
atsako:

— Guadalupe Vargas Murillo. 
Guadalupės Švč. Panelė yra 

Meksikos patrone, ir per atlai
dus, gruodžio 12, keturių ir pu
sės mi’ijono Meksikos mieste 
sunku gauti vietą nakvynei. 
Bet šventovė garsi ne tik Mek
sikoje, o neturi lygios šventu
mu visame vakarų pusrutulyje.

Be paveikslo bazilika dar ste 
v1- bina ir savo pakrypimu, nema- 

Pizos 
žinių, skrybėlių nuo saulės, si- bokštas Italijoje. Įėjus į šven- 
dabro ir medžio meniškų daly- torių, pirmiausia į akis metasi 
kėlių. Truputį toliau dar didės- tas bazilikos ir kapucinų baž- 
nis būdelių turgus.

Per šventorių traukia būriai 
žmonių — vieni į baziliką, ki
ti iš jos. Arčiau bažnyčios pa- 
maldingesni keliais eina į vidų 
prie stebuklingojo paveikslo, 
kuris atsirado ant indėno ap
siausto, benešančio gėles arki
vyskupui Zumaragai prieš 400 
meių. šalia stovįs meksikietis 
paaiškina, kad tas paveikslas— 
stovinti Marija apsupta rožių 

j vainiko — per visą tą laiką ne
buvo restauruotas. Ekspertai 
negali pasakyti nei kokiais da-, tus yra gimęs. Izraelio vyriau- 
žais jis pieštas, nei ant kokios sybės ir melkitų arkivyskupo 
medžiagos. Heorhe Akim padedamas, kun. I

Viduje kunigas laiko mišias. | Gautier jau pastatė butus 240 
Beveik visa bažnyčia klūpi, ibe- ■ krikščionių ir arabų darbininkų.

tus per metus rusų, kiniečių, pran
cūzų ir anglų kalbomis, o sąsiuvi- ii t

MO VI NG
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to? Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL Wfi 5-8063

anglų ir vokiečių kalbomis.
OIRT reikšmė komunistinei pro

pagandai matyti iš radijo laidų 
laiko. Su OIRT pagalba sovietinis 
blokas savo radijo laidas padidino 

.nuo 600 valandų per savaitę 1948

metais iki 3,100 valandų per sa
vaitę 1961 metais.

Šalia legalių radijo stočių OIRT 
turi eilę nelegalių, skirtų propa
gandai j atskirus kraštus. (E)

VYTAUTAS ZALATORIUS
Kas lietuviui Šiluva,

Čenstakava, prancūzui Liurdas, 
o portugalui Fatima, tas mek
sikiečiui yra Guadalupe, Mek
sikos miesto šiaurinis priemie
stis.

į _ _____
Čia 1531 m. indėnui J. Diegui'

tremtinio koja i apsireiškusi Dievo Motina. Šian 
dien toj vietoj, ant Tepejako 
kalniuko, dar tebestovi 400 me
tų senumo bažnyčia. Truputį 
žemiau, kalno papėdėj, yra Gua 
dalupės švč. Panelės barokinė 
bazilika su stebuklinguoju pa
veikslu. Šalia bazilikos yra dar 
kita bažnyčia — vienuolių ka
pucinų. Prieš bažnyčią yra di
džiulis šventorius, aptvertas ge 
ležine tvora ir pilnas geležinių 
stulpų įvairių kraštų vėlia
voms per iškilmes pakabinti.

Prieš baziliką yra kolonada 
su vartais 29-nioms Meksikos 

; valstijoms.
Apie baziliką ir viduje gyve

nimas, atrodo, niekad nenurim- 
i sta. Štai sausio mėnesio pir- 
Į madienis, 2 v. p. p. Aplink šven 
i toriaus vartus prekeivos išsi
dėstę savo prekes gyvai kalbi
na praeivius. Siūlo meksikoniš- 
kų kukurūsinių blynų su mari
nuotais ar virtais pipirais 
duje, šventų paveiksliukų, ro- žesniu kaip išgarsėjęs

virsdamas medis 
tremtinio koją.

Kitą kartą 
nulaužė kito

; Tris dienas išbuvo be jokios me 
diciniškos pagalbos. Kai komen 
dantas atvažiavo ir davė leidi
mą išvažiuoti į rajoną, jį įkė
lė į sunkvežimį, kuriuo su prie
kaba buvo vežami rąstai. Ant 
tų rąstų nelaimingąjį ir pagul
dė. Bevežant, lūžo rąstą prilai-

i
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tęs duonos ir po pusę svaro 
cukraus. Juos išsklaidė po ste
pes, kur buvo numatyti statyti 
avims kašarai (ilgi, žemi na
meliai su velėnų stogu). Par
važiavę pasakojo, kad jie patys 
iš kelių pagalių susiramstė sau 
palapinę ir apsikrovė stepių žo
le, kad nakties metu neperšal
tų ir, kad turėtų apsaugą nuo
vilkų. Jie ten laukė mašinų, at- darbovietės, 
vežančių rąstus. Toje vietoje 
stepėse nebuvo jokio vandens. 
Prisiprašė šoferių, kad atvež
tų. Visą dieną troškę, jie van
deniu džiaugėsi kaip saulę pa
matę.

Prie S3vo brangaus kapo Sibiro tremtyje

kanti kartis, iškrito rąstas, o 
su jais — ir anas sužeistas lie
tuvis, pergyvendamas baisius 
skausmus. Vos neužsimušė.

I Moterų kruvini vargai Sibire
Vieną sergančią moterį varė 

į darbą. Dėl ligos ji negalėjo 
eiti. Brigadierius ją pririšo prie 
ratų, o ji turėjo bėgti kartu iki

Taigos miškuose
Didesnis vyrukų būrys buvo 

nuvežti į taigą prikrauti rąstų. 
Šitoje taigoje buvo iš lentų su
kalti, moliu apdrėbti namukai. 
Stogas lentgaliais uždėtas ir že
mėmis apipiltas. Pasižiūrėjus — 
atrodo tikri laužai. Taigoje vie
name kambary gyveno po ke
lias šeimas, marškomis užsitvė 
rę. Kai atvažiuodavo kas me-1 
džių, apsistodavo pas savo tau 
tybės žmones.

Ir moterys miško darbuose
Moterys čia su vyrais buvo 

varomos miško kirsti. Nuo ank 
styvo ryto iki vakaro versdavo 
medžius. Pareidavo baisiai per
vargę. Nebūdavo laiko namų 
apyvokos darbus atlikti. Kas 
guolyje, kas ant žemės sukris
davo poilsiui. Buvo daug bla
kių. Iš barakų tekdavo keliauti 
keletą mylių j mišką. Ypač per 
vargus buvo sunku grįžti. Daž
nai šoferiai atvažiuodavo nak
čia, tremtinius prikeldavo, vers

Tremtiniai brigadieriui turė
davo duoti kyšius; dažniausia 
duodavo žmonai. Viena tremti
nė neduodavo kyšio ,tai negau
davo poilsio ar kitų sunkumų 
turėdavo. Viena klaipėdietė tu- 

; rėjo nesveiką mergaitę. Moti
ną vistiek varė į darbą, nors 
mergytė viena negalėdavo nė 
pavalgyti. Jei motina kiek anks 
čiau iš darbo parskubėdavo na
mo dukters pamaitinti, ją bri
gadierius mušdavo botagu.

Oblasties mieste turėdavo e- 
lektrinę mašiną, į kurią tardo
mąjį įsodinę paleisdavo elektros 
srovę ir purtydavo.

Sumuštiniai sušaldavo į ledą
Mūsų tremtiniams tekdavo 

rišti nendres stogams dengti. 
Žiemos metu, apie Kalėdas la
bai šalta. Turėdavo įsidėję su
muštinių, kurie sušaldavo į le
dą. Krimsdavo sušalusius. Trem 
tiniai net dainelę buvo sudėję, 
kur buvo posmai:
Rišu, rišu žiaurias nendres, 
Bet surišt niekaip negal. 
Didis plotas, galo nėra 
Kada baigsiu, oi kada.
Brigadierius kai ateina, 
Tuojau rėkia, kaip kranklys, 
Kam paliekat, sako, šiaudus 
Nesurinkusios švariai... J. Pr.

j

I

nyčios nukrypimas viena 
kitos. Bet jos nesugriūna.

nuo

Į MŪSŲ
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SAVINGS

KVIEČIAME JUS

ARABŲ PABĖGĖLIAI
Arabų pabėgėliams Betliejuje 

prancūzas kunigas Paul Gautier 
stengiasi pastatyti geresnes pa- i 
stoges. Tuo reikalu jis kreipė- : 
si į geraširdžius, prašydamas 
aukų ir skelbdamas, kad dabar i 
tie savų namų netekę arabai gy 
vena blogesnėse pašiūrėse ir ur- 
vuose negu kūtelė .kurioje Kris-

I
I

December 26th through January 30th

METAI GALI BŪTI NERAMŪS
Atkelta IS 3 pusi.) 

mena Washingtono kai kurių 
sluoksnių nuomones, kad, girdi, 
ar nevertėtų apriboti apsigink
lavimą vid. Europoje ir tuo bū-; 
du privesti prie tarptautinės į- 
tampos sumažinimo? Tuo tarpu, 
tų pačių vokiečių nuomone, 
kancleriui Adenaueriui ir gyny
bos ministeriui Straussui (jis 
žinomas kaip vokiečių atominio 
apginklavimo šalininkas) per
nai apsilankius Washingtone, 
šie atgaivinę Dulles palikimą, 
nugalėję Baltųjų Rūmų “kiau- 
šingalvių” (Kennedy patarėjų) 
nuomones, tačiau už tai turėsią 
sumokėti brangia kaina. Esą, 
neinama prie to ,kad pats blo
gis būtų nugalėtas iš pašaknų. Į taip manantieji vis tebegyvena

Mus laukia krizė po krizės... I iliuzijomis ir... belieka tik džiau 
Vokiečių publicistai daugiau- gtis, kad tolimuose horizontuo- 

sia piešia niūroką šių metų poli- se jau galima įžiūrėti ir tų visų 
tinį vaizdą. Esą, jei Vakarai tu- iliuzijų pabaigą.

i

rėsią laimės, tai visi žygiai te
bus galimi laikyti pusiau dip
lomatinėmis išdavomis. Reikėtų 
džiaugtis, jei dėl Berlyno bus 
įmanoma pasiekti visus paten
kinantį sprendimą. Tačiau dide
lis klausimas. ar tie laikini 
sprendimai jau bus įžanga į dau 
giau konstruktyvią politiką a- 
teity. Dar nebus nudžiūvę pa
rašai po susitarimais ir vėl bū
sime naujų krizių liudininkais. 
Vokietijos apjungimas, priešin
gai paskleistoms legendoms, nė
ra tautos išraiškų reikalas. Jau 
ir patys vokiečiai pabrėžia: vo
kiečių nacionalizmas miręs. Tas 
apjungimas siejasi su bendru 
taikos klausimu Europoje. Ki-

Standard Federal Savings, žinoma Jungtinėse Valstybėse kaip 

viena iš Chicagos Stipriausių taupymo organizacijų, kviečia jus 

atsilankyti į jų naujai padidinto pastato didįjį atidarymą. Ati

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

Visiems taupytojams bus nemokamos dovanos ir gaivinančios

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

tos Federal Savings and Loan draudimo korporacijos.

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

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

'SSURtD

STANDARD y, / /SA VINGS
and Loan Associaticfn
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

meninė

i

A

džiausiu akcininku, turininčiu i 
svariausį balsą lietuvių namų 
tvarkyme.

B-nės vadovams, rėmėjams ir 
darbuotojams linkėtina tolimes 
nės ištvermės ir Dievulio palai
mos.

Vasario 16 d. minėjimas
Kaip kasmet Vasario 16 d. mi 

* nėjimas Hamiltone bus ruošia- 
' mas LB Hamiltono apylinkės 
valdybos. Numatyta labai įvai- 

; ri programa. Pagrindiniu kal
bėtoju bus dr. A. Nasvytis iš 
Clevelando. Smulkesnė minėji
mo programa dar bus paskelb- 

; ta vėliau.
Kanados krepšininkų turnyras

Kanados lietuvių krepšininkų 
turnyras įvyks vasario 3-4 die
nomis Montrealio mieste. Tur
nyrą ruošia montrealiečiai. Ta
me turnyre dalyvaus Hamilto- i 
no sporto klubo “Kovas” krep-! 
šininkai. Jie sparčiai treniruo- 

: jasi ir nori užimti prideramą 
vietą.

Naujas “Lietuvos Pajūrio” 
numeris

1 DRAUGAS, antradienis, 1962 m. sausio mėn. 23 d 5

Matyt, geri darbai nemėgsta rek
lamos.

j Tačiau rinkliavos rezultatus pa- 
j analizavus iš kitos pusės, tenka 
konstatuoti labai liūdną faktą. Iš 
500 asmenų ir organizacijų, gavu
sių rinkliavos vokelius, atsiliepė 
tiktai 85. Kai pereitais metais

• Balfui aukojo 20% lietuvių, tai 
j šiemet tas nuošimtis krito iki 17. 
i Ypatingai apgailėtina, kad atei- 
I viai, kurie patys yra pažinę didelį 
skurdą ir laukę iš Balfo visoke
riopos paramos, taip greitai už- i 
miršo, kad dar yra ir bus tautie- | 
čių, kuriems parama labai reika- I 
linga. Tegul skaičiai kalba už sa-

l ve:

Vietinis Amerikoje gimęs lietu- I 
vis J. Silaika paaukojo $15.

į
Po 10 dol. aukojo: Bajorūnas, i 

Gailiūnienė Adele, Gailiūnas 
Petras, Kaukles Petras, Mazotas 
Leo (adv.), Sereika Tomas, Stan
kus Pranas.

, Po 5 dol. aukojo: Aukštukalnis, 
Bačkas T., Baltrukonis P., Blasu- 
kas, Cabitor John, Dailydaite 
Aleksandra, Dr. Gailun James, 
Giedraitis A., Grinius, Guntulis 
Justinas, V. J., Kainauskas A., ; 
Kortenaitienė Marcella, Luckus A., I 
Manikienė Beatričė, Matulis G., j 
Pateckaitė Marcijona, Petraitis A.,

■ Puidokas Mary, Simonaitis, kun. 
Smilga Z., .Vitkus, Žilionis, Žitkus 
Antanas. !

Po 3 dol. aukojo: Bolis Walter, 
Dragunevičius A., Dragunevičius 
Jurgis, Gailiūnas Vytautas, Gin- 
čienė, Kriščiūnas Bronius, Liut- j 
kevičius Antanas; Povilaitis, Radi- 
kas S., Strazdas Zigmas. Kiti au- j 
kojo po mažiau.

Be išvardintų asmenų aukų 
[Balfui dar atsiuntė šios organiza
cijos: Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas — 25 dol., Maldos Apašta
lavimo Draugija — 5 dol., Gyvo
jo Rožančiaus Draugija — 5 dol., 
L.R.K.S.A. — 3 dol.

Visiems aukojusiems Hartfordo 
Balfo skyrius širdingai dėkoja.

Valdyba
Paminėjo prez. Smetoną

Vietos tautininkų kasmet or- Į 
ganizuojamas prez. A. Smeto-, 
nos mirties sukakties minėji
mas susidėjo iš 2-jų dalių, šeš
tadienį, 1.13, minėjimas vyko 
tautiniuose namuose, kuriam va 
dovavo Tautinės S-gos pirm, in
žinierius Mažeika. Kalbą pasa
kė konsulas dr. J. Bielskis, svei- i 
kino B-nės apylinkės pirminin
kas inž. J. Motiejūnas. Lietu-| 
viškoje radijo programoje žodį 
tarė dr. P. Pamataitis. Sekma
dienį, 1.14, už velionio sielą bu
vo pamaldos Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje. Klebonas 
kun. J. Kučingis labai šiltais 
žodžiais bažnyčioje įvertino pre 
zidento Smetonos asmenį ir nuo
pelnus, nors pačių organizato
rių pamaldose ir labai nežymus 
skaičius tedalyvavo.

Kilmonytės rūpestis '
Filmų reporterė Louella O. 

Parsons Los Angeles Herald - 
Examiner dienraštyje rašo, kad 
filmų aktorė Rūta Kilmonytė- 
Lee rūpinasi iš Lietuvos atsiga
benti savo senelius. Žurnalistė 
rašo:

“...ji (t. y. Rūta) man paša- ■ 
kė, jog jos seneliai veik 10 m. 
išbuvo Sibire, o dabar yra grį
žę į Lietuvos teritoriją. Jos 
tėvas ir motina gimę Lietuvoje, 
o ir ji pati kalba lietuviškai. Ji 
mano, kad jei pasisektų kon
taktuoti atitinkamus valdžios 
pareigūnus, jie jai padėtų atsi- viu. Jis savo kalboje labai vaiz- 
gabenti senelius. džiais nusakymais perėjo visus
- Aš bandžiau siųsti jiems Mažosios Lietuvos istorijos e- 

pinigų, kalbėjo Rūta, — bet la-' taPus iki šių dienl* sovietinės 
bai sunki procedūra. Vienas dė- ! okupacijos. Žvelgdamas ateitin, | 
dė, apkaltintas antikomunisti- 1 Profesorius Alminas padarė ir 
ne veikla, buvo nužudytas, kai

’ bandė pasprukti iš krašto.”
Rūta Kilmonytė neseniai pa- 

’ sirašė sutartį su Frank Sinat
ra visai eilei filminių pastaty
mų.

Los Angeles, Calif.
Kviečiami Brazaitis, Raštikis, 

Padalis, Kuchelis
Alto sk. valdyba Vasario 16 

minėjimui ruošiasi visu spartu
mu. Minėjimas numatytas ruoš
ti vasario mėn. 11 d. (sekmadie
nį) ir bus bandoma jį pravesti, 
kiek įmanoma, originalesne dva 
šia ir stiliumi.

Minėjimo programa pramaty
ta tokia: pamaldos Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje 10, 
30 vai., iškilmingas posėdis pa
rapijos salėje 12 vai., kur vyr. 
kalbėtojais pakviesti prof. J. 
Brazaitis ir šen. Thomas H. Ku
chel. Posėdžiui skirta 1 vai. 20 
min. laiko. Po to seks
dalis — scenos mėgėjų būrelis 
suvaidins S. Lauciaus “Baisųjį 
birželį”; režisorius — J. Kari
butas. Vaidinimas tęsis 1 vai. 
15 min.

3,30 v. Ambassador viešbuty
je prasideda pietūs. Kadangi 
pramatytas ribotas vietų skai
čius, norintieji dalyvauti vietas 
iš anksto rezervuojasi pas Al
to valdybos narius — K. Liau- 
danską (NO 5-0794) arba pas 
J. A. Petrauską (NO 2-3017). 
Žodį tarti pietų metu kviečiami 
gen. St. Raštikis ir prof. P. Pa- 
dalis. Organizuojama trumpa 
meninė programa

Tarp posėdžių ir pietų, jei ne
susidarys nenumatytų kliūčių, 
tame pačiame viešbutyje pra
matoma spaudos konferencija, 
kurion bus kviečiami amerikie
čiai ir lietuviai laikraštininkai.

i

— Amerikoje suaugęs žmo
gus 1961 m. prie televizijos pra • 
leido vidutiniškai 20 valandų 
per savaitę; mokytojas 11 va
landų, pradžios mokyklos mo
kinys — 20 vai., aukštesniosios 

: mokyklos mokinys — 13 vai.
Hamilton, Ont.

Tautinių dainų ir šokių 
festivalis

Hamiltono tautinių šokių grupė šoka Čigonėlį Laisves festivalyje 
Toronte. (Nuotr. S. Dabkaus)

KANADOS ŽINIOS
mas vasario 18 d. Jis bus pra
dėtas pamaldomis VAV para
pijos bažnyčioje ir po pietų iš
kilminga akademija Lietuvių na

c. • 19 14 IK J m . muose. Pagrindinę kalbą pasa-Sausio 13-14,15 d. Toronte , , , ,, x \ x. . , . kys svečias iš Clevelando dr.buvo pravestas tautinių dainų . .- v , . r , A. Nasvytis, o meninę progra-įr šokių festivalis, kuriame da- , .. ... TT L
. oo 4. 4. u- ■ 4. • mos.dalj išpildys Hamiltono taulyvavo 22 tautybes, įų tarpe iri........ . .„ ... 4. - T • - timai šokiai, choras ir DramosHamiltono tautmių šokių grupe . .. ! tentras Aukuras.Gyvataras, vad. G. Breichmame » 
nės. Hamiltoniečiai užėmė ket
virtą vietą, nes gan šališki tei- , 
sėjai, pirmąją premiją paskyrė ' 
Toronto škotams. Taip pat, ke- 
turios lietuvaitės iš Hamiltono ! 
dalyvavo “Miss Freedom” rin- i 
kimuose.

Visuotinis susirinkimas

I

Vasario 16 minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės at 

kūrimo minėjimas bus rengia-

grįžti nuo durų, nes negalėjo 
patekti į perpildytą salę.

i Minėjimo programoje, kurią 
pradėjo draugijos pirmininkas 
Algirdas Glažė savo atidaro
muoju žodžiu, vyriausiuoju kal
bėtoju buvo Loyolos universite
to profesorius dr. K. Alminas 
(Alminauskis) — pats buvęs ak 
tyviu Klaipėdos sukilimo daly-

Smulkesnės šventės detalės ir 
galimi pakeitimai bus skelbia
mi spaudoje ir specialiai vietos 
visuomenei išleistame leidinyje. 
Iš anksto įspėjama, kad visose 
programos dalyse bus laikoma
si pilnū punktualumo.
Tūkstantinė kultūros reikalams

LB Los Angeles apylinkė, į- 
veikusi organizacinio tarpsnio 
sunkumus, savo veikla plačiai 
išsiliejo į kultūrinius dirvonus. 
Parengimai jau plačios apim
ties ir kolonijos pilnai remiami, 
kultūrinė reprezentacija kita
taučių vertinama. Losangelie- 
čiai po karčios patirties įsisą
monino, kad, rašytojo J. Gliau- 
dos terminais kalbant, lietuviš
kos ateities rūmo negalima sta
tyti ant puraus smėlio. Tik są
moninga organizuota bendruo
menė, pati reikšdama savo va- 
lią, gali atsakyti į laiko ir si- ,afciansiai diskutuojama tema. 
tuacijos keliamus klausimus.

Iki šiol Bendruomenės veik- dijo ir televizijos stotys sek- buvo labai turininga ir nepap-
la vis buvo varžoma finansinių madienį ir pirmadienį (1.14,15 rastai įdomi ir čia, tokia tema,
nedateklių. Šiemetinis Naujųjų d.d.) apie kun. Povilonio ir ki- vk>ai nauja.
Metų parengimas davė 1,000 do- tų kunigų bei pasauliečių areš- Meninėje programos dalyje!
lerių gryno, pelno ir Bendruo- tą ir sudarytą bylą plačiai pra- Violeta Mitkutė padeklamavo

- • ^n- E. Tumienės eilėraštį apie žve-
Mažosios Lietuvos klausimu Jus *r jūrą, o violenčelistas V. 

I Tr- T, • T - X _ Dapšys pagrojo pora dalykė
lių, kuriuos jam akompanavo 

j P. Apeikytė. Programai vado
vavo I. Petrauskaitė.

Po programos buvo Puikū- 
nienės kepto torto išleidimas 
burtų keliu, davusi arti penkias 
dešimts dolerių, kurie visi pas
kirti Vasario 16-sios gimnazi
jai. MLD Inf.

Long Beach, Calif
I

Lietuvių klube
Sausio 13 d. įvyko Long 

Beach Lietuvių klubo narių su
sirinkimas. Pirm. V. Bakūnas, 
atidaręs susirinkimą, pranešė 
išrinktos naujos valdybos sąs
tatą. Naujai išrinktą pirm. C. 
Waranių pakvietė perimti pir
mininko pareigas. Perskaitytas 
praeito susirinkimo protokolas. 
Nutarta daryti nepriklausomy
bės šventės minėjimą su pro
grama. Svarstyta tolimesnė klu 
bo veikla.

Taip pat buvo svarstomi rei
kalai dėl praėjusią vasarą įvy
kusios gegužinės pelno.

D. Mekišius

visai naujų prielaidų, iki šiol 
musuose nediskutuotų ir negir
dėtų — tai būtent apie Mažosios 
Lietuvos ateitį tokiu atveju, jei 
pav. Vokietija susitartų su So
vietų Sąjunga. Koks tada būtų 

. likimas Mažojoje (kartu net ir 
i visoje) Lietuvoje dar begyve-i 
I nančių lietuvių ir vokiečių ir 
kokiose sienose tada atsidurtų 

j Mažoji Lietuva ? Šiaip jau prof.
Alminas nereiškė jokių abejo- 

• nių, kad Klaipėda ir Karaliau
čius turi priklausyti Lietuvai. 

Los Angeles visa spauda, ra- Bendrai — prof. Almino kalba

Susijaudinimas
Žinia apie katalikų sustiprin

tą persekiojimą okupuotoje Lie 
tuvoje čia sutikta su susirūpini
mu ir susijaudinimu. Šiuo metu 
Los Angeles kolonijoje tai yra

menės darbuotojus padrąsino nešinėjo, 
tolimesniems užsimojimams. A- 
pylinkės valdyba nutarė dalį 
pinigų investuoti į B-nės centro 
akcijas. B-nės centro direktorių 
tarybos specialiu nutarimu B- 
nės apylinkei leista turėti neri
botą akcijų skaičių, nors pa
vienėms šeimoms leidžiama tik 
500 dol. suma. Tuo būdu orga
nizuota bendruomenė tampa di-

Vietinė Mažosios Lietuvos Bi 
čiulių draugija sausio 14 d., Lie 
tuvių Bendruomenės centro na
muose, surengė Klaipėdos kraš 
to prie Lietuvos prijungimo 39- 
rių metų sukakties minėjimą, 
kuris sutraukė tiek daug pub
likos, kad ne vienam reikėjo

Akt. Bing Crosby išėjęs iš ligoninės Santa Monica, Calif., kur jam 
buvo padaryta operacija išimti iš inkstų akmenis.

vi- 
su- 
ap-

KLB-nės Hamiltono ap. 
suotinis susirinkimas buvo 
šauktas sausio 7 d. Jame 
svarstyti visi mūsų kolonijos
lietuviškieji reikalai, o taip pat 
išrinkta Rinkiminė k-ja, kuri 
praves naujos LB-nės Hamilto
no ap. valdybos rinkimus.

Kanados Miss Freedom festivalio 
gražuole išrinkta torontietė Regi
na Žymantaitė. Ji turės teisę da
lyvauti Miss Dominion of Canada 
varžybose šią vasarą.

Nuotr. S. Dabkaus

Nelaimės
Netoli Hamiltono sudegė ū- 

kininko V. Šimkaus namas. Vi
sa šeima spėjo iš degančio pas
tato, dideliam šalty, išbėgti. Pa
čiame Hamiltone, gesinant gaiš 
rą, apdegė gaisr. ltn. Vilnonis, 
o prie savų namų ant slidaus 
šaligatvio krito ir koją nusilau
žė V. Burdinavičienė.

Aktorės pagerbimas
Aktorės-režisorės Elenos Dau 

guvietytės-Kudokienės dvidešim 
Į ties metų sceninio darbo pager
bimo vakarienė yra rengiama 
vasario mėn. 10 d. K. B.

Sausio pradžioje pasirodė pas 
kutinis 1961 metų “Lietuvos 
Pajūrio” numeris 4/8. Jis labai 
įdomus ir turiningas. Daug gra 
žiu vaizdų ir Lietuvos gražiojo 
uosto. “L. Pajūrio” adresas yra 
teks: “L. Pajūris” 7116 Cartier 
St., Montreal, P. Q., Canada.

Kl. G.

MŪS KOLONIJOSE 
Hartford, Conn.

AUKOS BALFUI

Artėjant Kalėdoms, kai papras
tai žmogus daugiau meilės parodo 
žmogui, Balfo Hartfordo skyrius 
suorganizavo piniginę rinkliavą. 
Vietos ir apylinkės lietuviams iš
siųsta apie 500 laiškų su vokeliais 
aukai.

Rinkliava pasibaigė. Surinkta 
$338. Padėkojus visiems aukoju
siems, dėl rinkliavos rezultatų ga
lima ir džiaugtis ir liūdėti.

Džiugu, kad yra lietuvių, kurie 
metai iš metų .nepagaili 10 ar 5 
dolerių auka sušelpti nežinomą, 
kažkur vargstantį tautietį. Šių 
geraširdžių dėka ir palyginti ne
gausioje mūsų kolonijoje suren
kami tie keli šimtai dolerių. Įdo
mus ir tas faktas, kad stambiųjų 
aukotojų mažai grupei beveik be 
išimties priklauso asmens, mažiau
siai žinomi ir pažįstami plačiajai 
Hartfordo lietuvių visuomenei.

f 
I GBAIH5SKAS

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

rV RADIJAI. HI-FI. VeSINTl’VAl 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

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

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

Chicago 29, IU.

I i

I

I

Alyva, anglys, kūrenimo uistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLLTEFIRE OIL CO,
DR 3-3S83

<24 VAL. TARNYBA) 
Žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

TERRA
3237 VV. 63rd St., Chicago 29, DL 

Tel. 434-4660.
Kristalas, porcelanas (china) si
dabras, gintaras, aukso ir kitokios 
brangenybės, etc., etc. Kain-os nu
pigintos. pasirinkimas — didelis.

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Ųž patarnav. vietoje 83.00, už 
dirbtuvės darbą — $10.00 ir dalys.

Pigios paveikslinės lempos.
J. MIGLINAS

$549 W. 69th St. U a. PR 6-1063

M OVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

VALYMAS
KILDIAI, 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!

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

MUTUAL J?X«/SAVING$
AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, Iii.
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Pres. •Tel. VI rginia 7-7747

Savings Insured to $10,000 by F.S. L.I.G

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

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

F. KASPARAS
Vietoje ar toli — patyrusių 

sąžiningas, švarus patarnavimas 
TO 3-1262 Cicero, Illinois

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

I

Naujas aukštas dividendas numatoma
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo Vasario mSn« 1 <L, 1962 UL
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio Ir liepos mftn. 1 d.
MII PIRMAI). Ir KETV.......................... » ▼. r. iki 8 p. p.VALANDuS: ANTRAD. Ir PENKTAD................ 9 v. r. iki 6 p. p.

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

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEtVICZ, Pres.

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

INSURED

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

Telef. WAIbrook 5-5121

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St„ VIctory 2-4226 
Vedėjai E. RUDAITIS

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

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

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

6211 South VVestern Ava. krautuvė-
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DRAUGAS, antradienis, 1962 m. sausio mėn. 23 d.

Nuotraukoj matyti kontrolės bokštas ant lėktuvnešio Enterprise, 
kuris bus naudojamas grąžinti astronautą iš kelionės aplink žemę-

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
6 kamb. 5 metu niūras, garažas, į 

vakarus nuo parko, tuoj apleis. 
$20.700.

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

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

Tuščias lotas Gage parke, platus 
tinka 2 butų 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. 
lįi aukšto niūras. 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. 71 st St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

ga-

8 ir

MS-

GYVENIMAS OKUPUOTOJE

KLAIPĖDOJE
(Atkelta iš 1 psl.)

Taigi — bažnyčia atsirado 
prie pagrindinio kelio. Be to — 
aplink ją apsistatę daug priva
čių namų. Žmonėm patiko, kad 
čia pat bažnyčia. Tas rajonas 
pasidarė aktualus. Su bažnyčia 
augo ir miestukas. Tą visą pa
stebėjo okupantų kontroliuoja-

Klaipėda sovietinama
Paskutiniu metu Klaipėdoje 

statybos vedamos gana plačiu 
mastu. Kaunas net atsilikęs nuo 
Klaipėdos statybos. Dabar kiek 
įdomesnė statyba. Gyvenamų 
namų trūkumas baisus. Vienam 
kambary dažnai gyvena po dvi 

i šeimas. Labai praktikuojamos 
mos įstaigos ir pradėjo kaltin- aliuminės sudedamos lovelės, ku
ti, kodėl bažnyčia prie tokio pa
grindinio kelio, kodėl tokiam ge
ram miesto rajone. Kun. Povilo
nis, rūpinęsis statyba, buvo a- 
reštuotas. Spaudoje sukeltas 
puolimas prieš bažnyčios sta
tytojus. Fabrikuose darbinin
kams pradėjo liepti rašyti to
kius. protesto raštus pasamdy
to turinio, lyg tas pasipiktini
mas būtų pačių žmonių, o ne 
okupantų valdžios inspiruotas.

I

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL R 8 T ATE REAL ESTATE

rias nakčia išsitiesia, o dieno
mis sukrauna.

tJuk^Too^^'t*^ rinkUnS vR- ' Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 
i? *7 v • m Centrą i inis šildymas. Aukšta, pastogė.

Geras rūsys. Garažas. Labai geroj

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

montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16.900.

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

13 butų mūrinis, tvirtas. $15,000 
I metinių pajamų. Mažas įmokėjimas 
: ir labai žema kaina.
j Turime daug lr jvalrių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

ŠIMĄ IT I S
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

$‘(.tloore2idenCij4- GarUŽai iF Priedai’ vie£T. Brighton Pa^Tė. » 
3 ’b’uŠT^ ,triKht<>" ' Centai2
3 butai, naujas gazu šildymas, gara
žai. $36,400.

Bridgeporte geras tvirtas niūras, 6 
butai po 4, atskiri gazu šildymai, 
$3.500 nuomos, vertas $25,800.

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

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

Bridgeporte. 7 butų namas. Apie 
$3,000 nuomos. Kaina $6.800.

8 butų mūras. Aiumin. 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 
$30.4)00.

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

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

VIS NESULAUKIA
MIRTIES

Vincent Ciueci šešių metų bė
gyje jau dvyliktą kartą laukia 
mirties. Vienuolika kartų mir
ties įvykdymas buvo teismų ati 
dėtas. Prieš 8 metus Chicagos 
Westsaidėje jis yra 
žmoną 

Į namą.
sausio

krašto vyriausybei. Labiausiai 
nukentėjusiems sušelpti Šv. Tė- j 

I vas pasiuntė stambią pinigų1 
sumą.

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

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

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

4 apt. po 5 kamb. Metinės paja
mos $6,000. Gazo šild. $56.000.

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

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

nušovęs
,tris vaikus ir padegęs 
Elektros kėdė jį laukia 
26 d.

i,

ĮDOMUS REIŠKINIAI

2

$42,806 mūrinis 4 butų, 59 ir 
Kedzie rajone.

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

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

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

$29,000 Rockwell ir 67, geras 2 
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 54 apačioj, 

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

žas, pastogė, tik $12,9<>o.
Mūras 5 kamb., 30 p. lotas, 

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

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

ekstra lotas šalia, $21, S 00.
Medinis 5 kamb., mažas Įmol ėji

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

gera vieta. $17,800.

1 ga-

gera.

69 lt

62

lr

►

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

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

Virš 200 namų pardavime, tad vi
sų išvardinti neįmanoma.

Patikrinkite ir rasite sau tinkamą.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384 i

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

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE 

2405 W. 5lst St VVA 5-5030

Pajieškojimas
Kas žino adresą MOTIEJAUS 

ar PETRO KIČŲ, kilusių iš Rūdos 
kaimo, Gižų valse-, Marijampolės 
apskr., maloniai prašomi pranešti 
Izabelei Motekaitienei, 714 West 
30th St., Chicago 16, III. Tel. VI 
2-4324.

Elementorius “E”
Išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti

PRIE MARQUETTE PARKO

1 5 butų mūrinis Gage Parke. Vi-
j si 4% kamb. butai: Naujas sto- 
keris. Kampinis namas. Savininkas 
išvyksta į California. Nužeminta 
kaina — $45,250.

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.

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

; einama.

sio,500 METINIŲ PAJAMŲ
3 aukštų mūras — 9 vienetai: 

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

NAUJAS MTR. BUNGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

Brighton Pk. Gazo šiluma. Apsauga, 
nuo potvynio 2 auto garaž. $20,000.

LIKERIŲ IR MAISTO KRAUTUVĖ
Krautuvė 

biznio gatvės. 4% metų 
tartis. $9,000.

3 BUTŲ MED. —
Prie 67-os ir Damen. 

tralinė karšto vandens
2 auto garažas.

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

Pk. 2 šildymo sistemos,

lietuvių kolonijoje, 
nuomos

ant 
su-

ma.

816,500 
Nauja cen- 

alyvos šilu

maš.
2-jų *

MARQUETTE PARKE
8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2 

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

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

rūsys. 30 p. sklypas. Gera vieta. 
$14,200.

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, 

j lų. Viskas modemiška. Gražiai iš- 
dekoruota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595
7 

quette 
342,000.

GERIAUSIAS PIRKINYS!
6 metų mūr. ranch namas ant 

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

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

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 Francisco 
2 med. namai. Vienas 6 kambarių, 
antras 4 kamb. ir biznis $14.000.

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

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublie 7-9515 arba RE 7-4639

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais

Elementorių paruošė žinomas 
pedagogas ignas Malėnas pačiu 
naujausiu metodu. Išmokti skai
tyti reikia tik pusės laiko, ne
gu kitais metodais. Tik duok 
elementorių, ir paskaityk pirmą
jį skiemenį. Toliau vaikai pa
tys skaitys.

i

Dažnai randame laikraštyje, 
kad mūsų lietuvių veikėjų duk
ros ir sūnai veda svetimtautes- 
čius. Jeigu mūsų vadovai negali 
išauginti tikros lietuviškos šei- 
mos, tuomet kaip jie gali vado
vauti lietuviškai organizacijai; 

’ auginti ją, bei skatinti lietuviš
kumą narių tarpe, jeigu jie pa
tys nesugeba auginti savo šei
mos tikroj lietuviškoj dvasioj?

J. Norkus

j J. BACEVIČIUS
Iš visko jaučiama, kad Klai

pėdą norima padaryti visais at
žvilgiais pirmos rūšies sovieti
niu miestu — ir jaunimas, ir { 
darbininkai, ir statybos — vis
kas kiek galima sovietinio at
spalvio. Gimnazijoje buvo stip
rus spaud’mas būti komjaunuo
liais. Klaipėdoje buvo maža ka
talikų bažnytėlė, ir ją visokiais 
būdais skriaudė

Vaikus galima pradėti moky
ti skaityti jau 4 metų, kai tik 
susidomi skaitymu.

BELLVARPAS
REAL ESTATE 

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

TeL PRospect 8-2233

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-8015

CONTRACTORS A

negalima, j 
kad sovietiniame mieste stip
riau reikštųsi Bažnyčia. Kai ku
rį laiką lyg buvo atlyžę, bet da
bar vėl palaipsniui grįžtama prie 
staliniškų metodų. J. Pr.

Okupantų trukdymai
kunigą uždarius kalėjiman, 

bažnyčios komiteto nariai buvo 
priversti išstoti, suterorizuoti, 
kad bažnyčia būtų palikta be 
katalikų globos ir priežiūros.
Kai buvo numatyta vieną sek- • - _
madienį pravesti bažnyčios pa- CHICAGOS ŽINIOS 
šventinimą, žmonės ruošėsi iš 
visos Lietuvos ten vykti, bet 
pašventinimas negalėjo įvykti: 
vis turėjo būti atidedamas. Pra 
dėjo daryti įvairias kliūtis baž
nyčiai — tai bokštas peraukš- 
tas, tai vėl kas nors. Bažnyčia 
pilnai užbaigta, bet priėmimo 
komisija vis kabinosi prie kiek
vieno dalyko. Mėnesiais ir sa
vaitėmis tęsė tos bažnyčios iš
bandymus. Buvo sakoma, kad 
net turėjo svorius sukelti ant 
lubų — patikrinti, ar jos išlai
kys... Taip ir buvo sukliudytos 
katalikų pastangos, kurios jau 
buvo taip arti pabaigos.

Bažnyčios statytojas — kun. 
Povilonis — areštuotas ir tei
siamas.

SUDEGE UŽSIENIO 
AUTOMOBILIAI

Fremmel Motors automobilių 
parduotuvė, 2858 N. Broad- 
way, sudegė. Gaisras irgi su
naikino 10 iš užsienio sportinių 
automobilių. Chicagos ugniage
sių maršalas John Scanlon spė
ja, kad nuostolių padaryta Į 
$40,000.

Popiežiaus auka olandams
Popiežius Jonas XXIII, giliai 

sukrėstas žinios apie Olandijoj 
įvykusią skaudžią geležinkelio 
nelaimę, kurioje žuvo virš šim
tas asmenų, įgaliojo savo nun
cijų Hagoje perduoti giliausią 
užuojautą ir apaštališkąjį palai 
minimą žuvusiųjų šeimoms ir
Į____________________ _______________________

Elementorius ruoštas 25 me
tus. Gausiai iliustruotas dail. 
V. Simanavičiaus spalvotais 
piešiniais. Yra 112 psl. Išlei
do Ateitis Brooklyne, N. Y. 
Spaudė saleziečių spaustuvė 

j Italijoj. Kaina 2,50 dol. Gauna
ma adresu: Ateitis, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N. 
Y., ir pas platintojus. Įsigykite 
tuojau. Savo vaikučiams pada
rysite didelį džiaugsmą. (Pr.)

--

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

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

I

I

IŠ FARAONŲ KAPŲ

Egipto vyriausybė pirmą kar
tą leidžia iš tos šalies išvežti iš
kasenų, rastų faraono Tutank- 
hamuno ir kitų faraonų laidoji
mo vietovėse. Neįkainuojamos1 
vertės paroda iš 34 gabalų vyks 
visą mėnesį Chicagos Istorijos

Klaipėdoje apie pusė gyven- muziejuje nuo birželio 15 d. iki 
tojų —rusai. Atplaukia užsie- liepos 15 d. 
nio laivai. Tenka matyti užsie
nio jūrininkų, bet retokai. Dau 
giausia stengiasi užsienio laivus 
greit iškrauti ir pakrauti, moka 
krovėjams premijas, kad tik už
sienio jūrininkai neužtruktų il
giau Klaipėdoje. Pats uostas, 
motai — dar labai nesutvarky- 
«. ,<ai

Klaipėdos kraštas nebesusi- 
siekia su Vokietija. Perskiria 
rusų kontroliuojama Kaliningra 
do sr»tis. Ten mokyklose rusų 
vaikams kalama į galvą, kad tas 
kraštas nuo amžių buvo rusų
žemė. Vietovardžiai, kurie anks skulptorius Ivan Mestric, 78, iš 
čiau dar buvo pasilikę lietuvis-1 Notre Dame universiteto baž- 
kos kilmės, nors vokiškomis ga-1 nyčios. Jo palaikai bus gražinti 
iūnėmis, dabar pakeisti ten ru- Į į Jugoslaviją, čikagiečiams jis 
3iškai, kaip Kaliningradas, So- yra žinomas sukūrimų 2-jų bron 
viskas, Gusevas, Cerniachovs- žinių raitelių indijonų, kurie yra 
kis ir kt. Tik upių vardai lietu- prie Grant parko įėjimo iš Mi- 
viški.

APŠAUDĖ IR PADEGE 
MOKYKLĄ

Nežinomi vaikėzai įsilaužė į 
Nikola Tešla mokyklą, 6657 
Kimbark av., šoviniais iššaudė 
stiklinius durų langus, išgriozdė 
šešis kambarius, padegė vieną 
kambarį, pašaukė ugniagesius 
ir pabėgo.

I
MIRĖ INDĖNŲ SKULPTO- į 

RIUS
Vakar palaidotas žinomas

chigan av. pusės.

Remkit dien. “Draugą”

join our stainless club

INCOME TAX

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
{VAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas & Co. 
BUILDERS 

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-3792

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

Marąuette Parke išnuom. geras 
kamb., su teise naudotis virtuve. 
$35 mėn. Kreiptis tel. PR 8-0270.

; Marąuette Parke išnuomojamas 
i 4 kamb. butas.

PRospect 6-0085

MISCELLANEOUS

t

I
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Gražių vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionalui 

reikia
D R A U G A S

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 SO. VVESTERN AVĖ. 
Chicago 36, Illinois

----- "EL—~~r. •

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Douuspouts, Stogai. Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated). 
“Tuckpointing”. 
Nemokamai 
sioa kainos 
dara dieną 
niais.

Dažymas iš lauko. 
Pilnai apsidraudę. 

apskaičiuojame: žemiau- 
Darbas garantuotas. At- 
ir naktį bei sekmadie-

LA 1-6047, RO 2-8778

ŠILD Y M AS"

A. Stančiauskas instaliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gasu 

j ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

t 
i

KERELIS BROS.
į CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY BOS 
TIKSLAMS SKIRTUS PA8TATUS.
ARCHITEKVA8 ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpubuc 7 -8949
SSBO S. ALBANY AVĖ. CHICAGO

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 
SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

4
4

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RCfilES FOTOGRAFIJ08 
M CSV SPECIALYBE.
PRECIN PHOTO STUDIO

4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 
(Incorporated) 

EDVARDAS CLIS,

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS 

Skambinkit LUdlow 5-9500
.........................................
I_____________ _________________________

i

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

AND LOAN ASSOCIATION
8130 South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffside l-01QJ

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

nuo 9 iki 8
9 iki 6
9 iki 1

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III-

Skelbkitės “Drauger9

»• w
CONSTRUCTION C0.

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE. 8T 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
įrengiame šiltu oru tr vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 3 metų išsi- 
mokšjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois

Tel. 277-1442 Bes. OL. 6-0413.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

J Gyvenami namai. Biznio, in 
fduatrijoe bei ofisų pastatai 

■ Taip pat įvairūs pastatų re- 
Kmontai.

L. STAŠAITIS!
Statybos Kontraktorius

’* iI•043 SO. SAW1ER AVENUE 
CHICAGO 29, ILL.

Namų Tel. PR 8-8378

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-20*4 Chicaso. IU.

, , V I K D O“
HEATING SERVICE

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

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

Perskaitę "Draugą“, duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

| Apsimoka skelbtis "DRAUGE” 

nes jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis. Gi skelbimų kainos 
visiems prieinamos.

V. ŠIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 XV ĖST 7 lst STREET 
Tel. PR 8-4268 ir TE 9-5531
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ATSKIRAS LIETUVIŲ

BATALIONAS VITEBSKE

Eilinio kario atsiminimai
Rodos, 1916 metais rusų ar

mijoje buvo leista formuotis 
lenkų armijos daliniams, o 1917 
metais buvo duotas rusų armi
jai įsakymas, kad visi katalikai 
būtų siunčiami į lenkų formuo
jamus pulkus Kijeve, Proskuro- 
ve, Padolsko gubernijoje, ir 
Belgorode, Kursko gubernijoje. 
Kariai, kurie frontuose, norė
dami išsikasti iš apkasų, apie 
tai sužinoję, nors nebūdami len
kai, bet katalikai, pasistengė 
išvykti iš fronto dalinių į lenkų 
pulkus. Taip atsirado lietuviai 
lenkų daliniuose.

Lenkų pulke

Rašančiam šias eilutes teko 
atsirasti Belgrade, lenkų atsar
gos pulke. Tame pulke 1917 me 
tų pavasarį buvo apie 16 tūks
tančių karių. Iš pradžios toje 
masėje sunku buvo susigaudy
ti, kurie čia lietuviai ar lenkai, 
bet, laikui bėgant, ėmė ryškė
ti ir tautybės, ypač atliekant 
ūkio darbus pulke.

Po caro nuvertimo valdyma- 
sis ėjo laisvės ir demokratijos 
šūkiais. Kaip kas išmanė, taip 
aiškino ir suprato, ypač tai bu
vo ryšku kariuomenės daliniuo
se. Buvo renkami visoki komi
tetai, — kuopų, pulkų ir divi
zijų. Visi, norėdami patekti į 
tuos komitetus stengėsi įtikti 
kareiviams, o pastarieji nieko 
nebenorėjo daryti, tik lėbauti. 
Niekas nėjo rikiuotės užsiėmi
mams. Niekas nebenorėjo eiti 
prie ūkio darbų, net pradėjo 
trūkti maisto. Lenkai tik va
giliavo ir su merginomis tran
kėsi, o prie ūkio darbų būdavo 
daugiausia, kaip vėliau išaiškė
jo, lietuviai.

Lietuviai pradėjo tartis, kaip 
ištrūkti iš tos maišaties. Mes 
buvome visi eiliniai kariai, jo
kių inteligentinių pajėgų netu
rėjome. Neturėjome jokios lie
tuviškos spaudos, nei informa
cijų, nei lėšų toms informaci
joms gauti. Buvome labai nua
linti fronto ir gynėmės tik nuo 
bado. Toje šešiolikos tūkstančių 
masėje nebuvo jokios tvarkos 
ir atsakomybės jausmo. Vadai 
kareivius negalėjo suvaldyti, o, 
patekę prie sandelių, tik savuo
sius matė.

Lietuviai gynėsi nuo bado tik 
tais ūkio darbais, kurių lenkai 
nenorėjo dirbti, bet ir tai jau 
atsirado dizenterijos ir cinkos 
ligų. Buvo pareikalauta iš fron
to duoti papildomų rezervo 

♦ kuopų praretėjusiems daliniams 
papildyti, bet iš čia esančių 
niekas nenorėjo klausyti. Tuo
met kariuomenės štabas nu
traukė maisto tiekimą. Mes lie
tuviai, susibūrę daržuose, pra
dėjome rimtai rūpintis savo li
kimu. Žinojome, kad Proskuro- 
ve yra lenkų vadinoma Dobr- 
musnickio divizija ir kad prie 
jos yra taip pat susibūrę keli 
šimtai lietuvių, bet ir ten jiems 
neleido formuoti atskiro dali
nio. Po 1917 metų birželio 18 
d. vadinamų Galicijos mūšių 
sužinojome, kad tas lietuvių da 
linys, buvęs prie Dobrmusnic- 
kio divizijos, atsiskyrė ir ieš
kojo savo teisių, bet vyresnis 
armijos štabas jiems neleido ir 
įsakė išsiformuoti. Tada mūsų 
delegacijos pradėjo susižinoti 
su Petrapily esančiu komitetu, 
kuriuo daugiausia buvo remia
masi.

Susisiekiame su lietuviais

Per J. Elisoną Belgrado lie
tuviai susirišo ir su lietuviais, 
esančiais Gusetino fronte, ku
riuos buvo norima taip pat iš
skirstyti į rusų dalinius. Kad 
būtų galingesnis lietuvių balsas, 
Belgrado lietuviai skubiai susi
metė jungtis prie Galicijos fron 
te esančių lietuvių.

Per visokius štabus ir komi
tetus vargais negalais Belgrado 
lietuviams pasisekė išgauti va
gonų mūsų ešalonui, kurį suda
rė apie keturi šimtai žmonių. 
Mums išvažiuojantiems lenkų

4
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pulko vadas, rodos, Jackevicz, 
pasakė kalbą, labai apgailestau
damas, kad buvę jo geriausi 
kariai jį apleidžia. Delegaciją 
atsisveikindamas, jis net apsi
verkė. Jis sakė tiesą, nes matė, 
kokiai palaidai balai jam teko 
vadovauti.

Mūsų kelionė buvo labai var
ginga. Visur mus trukdydavo, 
o maisto neturėjome. Išvažiuo
jantiems kiekvienam kariui da
vė po 7 rublius, už kuriuos ma
žai ką galėjai nusipirkti o, va
žiuoti teko net penkiolika parų. 
Kai kurie iš mūsų visai bada
vo. Kurie buvo drąsesni, tai su
stojimo stotyse, kur traukinys 
ilgiau stabtelėdavo, nueidavo į 
daržus 
ne visi 
— tie 
grindų,

Taip mes toje vargingoje ke
lionėje per penkiolika dienų pa
siekėme Jarmolincy stotį, Pa
dolsko gubernijoje. Iš tos sto
ties, rodos, per dvi paras mes 
susiradome savo lietuvių išsi
ilgtą dalinį Jurkavcy kaime, 
netoli Gusetuno. Čia mums at
sivertė kita medalio pusė. Mes 
atvykusieji buvome sutikti
džiaugsmingai. Mus gerai pa-i 
maitino ir išskirstė į kuopas, 
kurios ten buvo prieš kelias 
dienas susikūriusios. i Lietuvių batalionui buvo įsa

kyta išsikrauti iš vagonų Ko- 
pis stoty. Ten buvome kurį lai
ką niekeno žinioje. Tame laiko
tarpy mūsų kazokai susikovė 
su rusų jūrininkais, kurie atva
žiuodavo tos apylinkės žvalgy
ti. Po tų įvykių vieną dieną 
atėjo telefonograma, ar mūsų 
batalionas pripažįsta sovietų

Prezidentas Kennedy pažadėjo remti Jungtines Tautas — Prezi
dentas Kennedy, pirmą kartą susitikęs New Yorke su J. T. gene
raliniu sekretorium U. Thant, pažadėjo remti Jungtinių Tautų 
organizaciją pasaulio krizėms pašalinti. (UPI)

arbūzų parsinešti, bet. 
buvo tokios moralės, 

gulėjo vagonuose ant j 
gerdami vandenį.

vėliau delegacija aiškino, vo
kiečiai ginkluotiems lietuviams 
neleido grįžti, o beginklius ža- 

i dėjo internuoti. Sąlygų privers
tas batalionas leidosi demobili
zuojamas Vitebske.

Taip baigė dienas Rusijoje 
pirmasis ir patriotiškasis lietu
vių dalinys, vadinamas Vitebs
ko Lietuvių Batalionu. |
tartis, ar neleistų jie lietuviams

Turiu pridėti, kad tarp dvi
dešimties rusų karininkų buvo 
vienintelis lietuvis karininkas 
Panganis. Vėliau kažkur jis iš
vyko ir daugiau į batalioną ne
begrįžo. Bendrai, batalione vy
ravo grynai lietuviška dvasia. 
Jokie bolševikų agitavimai eiti 
su jais nieko nepadėjo. Kokią 
savaitę laiko viešėjo batalione 
ir pats Kapsukas, kuris visą 
laiką ginčijosi su I. Elisonu ir 
nė vieno bolševiku nepadarė. 
Visoki bolševikų reikalavimai 
rinkti vadus iš kareivių tarpo 
nueidavo niekais, nes į vadovy
bes vis būdavo 
ninkai.

Tai toks tas 
vių Batalionas

i

sikėlus į Vitebską, tas šaltinis 
nutrūko. Tuomet mūsų vadovy
bė pradėjo maisto parūpinti 
konfiskavimais visokių sandė
lių, kurių tada dar buvo Vi
tebske. Mūsų kariai pradėjo 
eiti sargybas mieste ir apylin
kėse.

Bataliono buvęs vadas pulk. 
Gimelman kur tai išvyko ir jo 
vietą užėmė lietuvis papulkinin-

I

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

I DRAUGAS, antradienis, 1962 m. sausio mėn. 23 d.

I
PIRKITE DABAR TIESIOG NUO I 

MR. NELSON ( 
SAVININKO i

SAINT CASIMIR ( 
MONUMENT CO. ( 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Pianų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

mes iš ten nuo Gusetino atke
liavome į stotį Jarmolincy, Pa- 
dolsko gubernijoj. Pokeliui, 
kur buvo dvaruose jau įsikūrę 
bolševikai, juos išvaikydavome. 
Traukiniais važiuojant, taip pat 
tekdavo stotyse išvaikyti susi
kūrusius bolševikų dalinius.

Viskas ėjo gerai ,kol mes pa
siekėme Magiliovą. Magiliove 
stovėjo generolo Karnilovo va
dinama “Dykąją Divizija”. Ten Nastopka. Kiek vėliau atvyko 
kariai tos finų divizijos, kurio- *r poručikas Juozapavičius, ku- 
je buvo visi rusai, padarė per- r*s buvo paskirtas vado padė- 
versmą savo daliniuose ir at- Tuo metu iš visur atvyko 
sisakė klausyti Kerenskio vai- daug lietuvių karininkų. Rodos, 
džios, važiuoti į Petrogradą r 
malšinti sukilimo.

vienu laiku buvo net apie 60 
lietuvių karininkų tame bata- 

. lione, o ruseliai išvažinėjo. Tre- 
: čios finų divizijos vadas gene
rolas Bezsmertnyi, pabėgęs iš 
savo divizijos, slapstėsi mūsų 

■ batalione. Vėliau mūsų batalio
no vadas pulk. Gimelman davė 
vieną lietuvį kareivį, kuris jį 
palydėjo į Dono oblastį. Bata
lione ėjo kalbos, kad tas gene
rolas bataliono formavimuisi 
buvęs labai priešingas, o vėliau 
teko jame išsigelbėjimo ieškoti.

Pasirodė, kad rusų vadovybė 
leido kurtis Lietuvių Atskiram 
Batalionui prie trečios finų di
vizijos 22 korpo. Leidus for
muotis lietuvių batalionui, bu- 
vo atsiųsta 20 rusų karininkų, 
kulkosvaidžių kuopa, ryšių ko- telefonograma, ar mūsų i
manda ir šimtine kazokų. Lie- , . *, . , x , , batalionas pripažįsta sovietųtuvių bata iono vadu buvo pa- valdži vadas

Gimelman atsakė, kad šis
; batalionas yra tautinis lietu- Bolševikai nepaveikė lietuvių

— Kad dvasinė kultūra 
rys ir kažinkokią pažangą, 
žmonių dvasia kad ir kažinkaip 
plėsis, neprašoks krikščionybės 
aukštumo ir moralinės kultū
ros. —J. P. Eckermann

skirtas pulkininkas Gimelman. 
Raštininkų štabo komandą su
darė trys rusai, trys lietuviai 
ir vienas žydelis. Kulkosvaidžių 

i komandoje buvo beveik visi ru
sai, turėję 120 arklių. Pėstinin-j 
kus ir ryšių komandą sudarei . _ _ _ ____ , ..._________
gryni lietuviai. Tame batalione ! batalioną pradėjo atvykti dau- i tais norėdavo batalioną nugink- . 
buvo daugiau tūkstančio karių, giau lietuvių karininkų. Kiek I. iuoti: tik dėl silpnesnių jėgų!

Atsiranda lietuvių 
karininkų

vių ir nenori maišytis į kitų' 
tautų vidaus reikalus, — jis . 
laikysis neutraliai.

Lietuvių batalionui einant 
įgulos tarnybas Vitebske, teko Į 
turėti su bolševikais visokių; 

Tiesa, jau prie Gusetino į rietenų ir nemalonumų. Jie kar

i

Kiek Į luoti: 1 a _
prisimenu, jau tuomet turėjo- buvo to išvengta. Tokiam sąmy 
me paručiką Dundulį. Po mūsų 
bataliono užimtos neutralios

Neilgai mums teko prie Gu- pozicijos buvo pareikalauta vi- 
setino būti. Seimo rinkimus siems kariams nusiimti antpe- 
pralaimėję bolševikai pradėjo čius ir persikelti į Vitebską 
perversmą Petrograde. Mūsų nešti įgulos tarnybas. Karių 
batalioną, kuris buvo prie finų aprūpinimas maistu buvo labai 
3 divizijos, Kerenskio valdžia menkas. Maitinomės bulvėmis 
pareikalavo atvykti į Petrogra- ir kai ką gaudami iš ūkininkų, 
dą malšinti bolševikų. Taip kada stovėjome kaime, bet per-

tik dėl silpnesnių jėgų:
.J 

šiui esant, iš bataliono buvo 
išrinkti trys atstovai su poru- 
čiku Dunduliu pryšaky ir pa
siųsti pas vokiečius į Polocką1 
grįžti į tėvynę su ginklais. Kaip

t.

išrenkami kari-

Vitebsko Lietu- 
buvo.

A. Š.

J. F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

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

A
PETRAS URBUTIS

Gyveno 4338 S. Washtenaw Av.

Mirė sausio 22 d., 1962, 1 v. 
r., sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ne
makščių.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Marijona (Surdokaitė). 
2 dukterys Helene ir Joanna 
Schifo. žentas James. anūkė 
Marilyn, švogerka Veronika 
Miknis su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas antrad., 
4 vai. p. p. Petro Bieliūno 
koplyčioje. 4348 So. California. 
Laidotuvės įvyks ketv., sausio 
25 d., iš koplyčios 8:45 vai.
ryto bus atlydėtas į Švenč. P. 
M. Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią,. kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę. 'Žmona, dukterys, 
žentas Ir anūke.

Laidot. direkt. Petras Bie
liūnas. Tel. LA 3-3572.

TEVaS IR SŪNUS n B
MBROUETTE FUNERAL KOME

TKYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Mest 71 st St. Telef. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

| EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių Direktoriai

I

Lionė ir Vladas
Baltrušaičiai

D. L. Kunigaikštienės Birutės Karių šeimų 
Moterų Dr-jos Chicagos Skyr. Valdyba

A. i"a. Pulk. JONUI VINTARTUI mirus, 
jo žmonai JUSTINAI VINTARTIENEI, dukroms ir 
sūnui su šeimomis reiškia gilią užuojautą

REpubS* T-Mtt

TKTt MODmOHOt
AIB-CONDlTlONEB KOPLTOO*

6245 South Westem Avenue, Chicago 36, Illinois

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.

PADĖKA
A. t A.

ANASTAZIJA PARTILKĖNAS
(BtlSKAITE)

Mūsų mylima žmona ir mama mirė 1962 m. sausio mėn. 
15 d. ir buvo palaidota sausio mėn. 18 d. Mes norime padėkoti 
visiems, kurie suteikė jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo 
į amžino poilsio vietą.

Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių bei pa
reiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame grabnešiams: p. p. V. Jonkaičiui, V. Lekeckui, 
S. Vyščiui ir Aleksui Nemaniui.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti. Dėkojame laidotuvių di
rektoriui Jurgiui F. Rudminui už malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
Vyras Julius ir duktė Eugenija Miškevičienė

DR. ALDONAI LABOKIENEI
ir šeimai, mirus Pulk. J. Vintartui, nuošir
džiausiu užuojautą reiškia LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ LAfayette 3-3572

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

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

Current Dividend up to 4%%

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188—1138

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpoblic 7-1213
2814 W. 23rd PLACE TeL Vlrginia 7-6672

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
GRovehill 6-7575
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DRAUGAS, antradienis, 1962 m. sausio mėn. 23 d.

X šv. Kryžiaus parapijos 
Moterų draugija kovo 4 d. šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje 
ruošia kortų ir kauliukų vaka
rą. Kviečiame gausiai atsilan 
kyti, nes ši draugija daugiau
sia darbuojasi parapijos reika
lais.

X Tėvų Marijonų Marąuette 
Park skyrius turėjo savo susi
rinkimą sausio 21 d. sekmadie
nį. Daug narių užsimokėjo savo 
duokles. Nutarta rengti metinę 
vakarienę kovo 18 d., parapijos 
salėje. Naują valdybą sudaro 
pirm. Petronėlė Dubinskienė, 
vicepirm. Salomėja Saučiūnie- 
nė, kasininkas Teofilas Mečys, 
finan. rašt. Antoinette Baravi- 
čius ir protok. raštininkė Liud
vika Druktenienė.

I

X Šv. Antano Taupymo ir 
skolinimo įstaiga baigia savo 
naujus pastatus įrengti. Viskas, 
moderniškai įtaisyta. Yra dau
giau vietos, nes pristatytas ir 
antras aukštas. P. Juozapas 
Gribauskas įdėjo daug daug 
darbo. Kviesta visuomenė ren
giasi apžiūrėti visą įstaigą tre
čiadienį, sausio 24 d.

X Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčiai statyti suda
roma vajaus organizacija. Pra
ėjusį sekmadienį į tą darbą įsi
rašė 450 vyrų savanorių. Kiek
vienas iš jų yra mums labai rei 
kalingas, be tų mums reikalin
ga daugiau vyrų savanorių. Vi
siems mes rasime darbo. Mo
tinų klubas taip pat savo susi
rinkime, nutarė padėti dirbti 
vajaus raštinėje ir prie telefo
no. Atrodo, kad visa parapija i 
jungiasi į šį kilnų ir gražų dar
bą. Stan Kloba yra vajaus pir
mininkas. Vajaus adresas: Cam 
paign Office, 4420 So. Fairfield 
Avė. Telef.: VI 7-2063.

X S. Ridikienė, laidotuvių di- 
rektoriaus P. Ridiko žmona, ga
vo iš įvairių vietų eilę laiškų, 
kur “Draugo” skaitytojai, pa
matę mūsų dienraštyje aprašy
mą jos uolios tarnybos kelei
viams, džiaugiasi jos tuo pasi
aukojimu. Ypač gražus laiškas 
atėjo iš New Mexico valstybės. 
Laiško rašytojas džiaugiasi, 
kad “Tai puikiausias gestas 
artimo meilės” ir reiškia padė
ką tai mūsų lietuvei.

x Lietuvių R. K. Labdarių 
sąjungos centro valdybą 1962 
m. sudaro: pirm. Antanas Va- 
lonis, dvasios vadas ir kasinin
kas kun. A. M. Linkus, vicepir
mininkai Mrs. E. Rich ir M. 
Srubas, sekret. kun. A. Stašys.

X Lietuvių R. K. Labdarių 
sąjungos direktorijato 1962 me 
tams sąstatas: pirm. kun. S. 
Adominas, vykdomieji pareigu-

X Tėvų Marijonų Bendradar 
bių 10 sk. šauni metinė vaka
rienė su turtinga programa į- 
vyks vasario 18 d. parap. salėj 
Bridgeporte. Visi kviečiami gau 
šiai atsilankyti. Šeimininke bus 
A. Juškienė. Sk. pirm. S. Kau- 
lakis ir komisija darbuojasi, 
kad gerai pavyktų.

Iš arti ir toli
VOKIETIJOJE

— Europos Lietuvių Fronto 
Bičiulių aktyvo pasitarimas į- 
vyko sausio pradžioje Miunche
ne. Pagrindinai aptarti šių me
tų studijų savaitės reikalai ir 
studijų savaitei ruošti komisi
jos pirm. prof. dr. Antano Ma
ceinos pateiktas programos pro 

, jektas. Svarstyta galimybės su- 
! kurti politinį centrą bei lietu
viškosios dokumentacijos insti
tutą Vokietijoje.

J. A. VALSTYBĖSE
— Prof. Myk. Biržiška, Ne- 

nai — kun. A. M. Linkus, prel. priklausomybės akto signataras, 
J. Paškauskas ir prel. I. Alba- i šeštadienį, sausio 20 d., 9 vai. 
vičius, vice-pirmininkai A. J. j ryto, sunkiai susirgo, gauda- 
Valonis ir B. Palutsis, sekreto- mas stiprų angina pectoris prie 
rius Mrs. P. Fandell ir padėję- puolį. Paguldytas Hollywood- 
jas V. A. Luckus, koresponden- Leland ligoninėj: 6234 Leland 

Way, Los Angeles 28, Calif. ir 
yra dr. W. Grasskos priežiūroj.

— Antanui Zaliaduoniui, Mun- 
hall, Pa., padaryta akies opera
cija. Jis yra vienas seniausių ! 
Draugo bendradarbių.

tas kun. A. Stasys.

X Don Varnas Amerikos le
giono Moterų vienetas Nr. 986 
rengia kortų ir kauliukų vaka
rą sekmadienį, sausio 28 d. 3 
v. p. p. Don Varnas poste, 6816 
So. Westem g-vė.

Šio parengimo pirmininkė 
Violeta Jocius kviečia visus at
silankyti į šį parengimą. Atsi-

-O-

DfiKOJA ALTUI
JAV prezidentui J. F. Ken- 

lankę visi turės progos išlai- , nedy pasakius kongrese kalbą 
mėti daug vertingų dovanų ir apie Unijos Stovį, ALT sekre- 
visi bus pavaišinti. Daug 
buojasi dėl šio parengimo: Ann 
Shulmistras, Ann Daresh, Va- 
leria Stanaitis, Jean Pargaus- 
kas, Harriett Petrilla, Evelyn 
Balčiūnas, Josephine Vasiliaus
kas, Annette Masteika, Marion 
Zameske ir Anelė Pocius. Visas 
pelnas bus skiriamas sergan
tiems kariams ligoninėse.

X Jack L. Jatis, demokra
tas, yra numatomas kandidatu 
į 13 wardo aldermanus rudens 
rinkimuose. 13 wardas apjun
gia beveik visą Marąuette Park 
koloniją. Lietuvių Demokratų 
Lyga dės pastangas sudaryti 
palankias sąlygas kandidatū
ros užtikrinimui per centrinį ko 
mitetą, kurio galva yra Chica
gos miesto meras Richard J. 
Daley.

dar- torius dr. P. Grigaitis pasiuntė 
prezidentui ALto vardu sveiki
nimą ir linkėjimus.

Taip pat pasveikino Alto var
du naujai išrinktą atstovų rū
mų pirm. John W. McCormack.

Baltieji Rūmai Alto sekreto
riui prisiuntė padėkos laišką, 
kurį pasirašė prezidento sekr. 
Evelyn Lincoln.

l

X Tradicinis lietuvių jūros 
skautų vakaras Puota Jūros 
Dugne, rengiamas vasario 3 d. 
Westem Ballroom salėje, pasi
žymės prašmatnaus maisto ir 
gėrimų bufetu. Ilgame maisto 
patiekalų sąraše bus ir pigai
seną žvejų receptą aluje virtų kampas), Chicago 32, III., tel. 
vėžiukų. (Pr.).

Pasakėčia “Dagilis ir Genys”, išpildoma Lieponių trio, at-kų su
sirinkime pr. m. gruodžio 30 d. Nuotr. Z. Degučio

i

meną 
pirm.

MENO PARODA ČIURLIONIO 
1 GALERIJOJE

Aštuoniolika lietuvių dailinin
kų dalyvauja dailės parodoje, 
kuri buvo atidaryta sausio 20 
d. Čiurlionio galerijoje. Parodą 
pradėjo Amerikos Lietuvių Dai
lininkų s-gos valdybos narys V. 
Vijeikis, pakviesdamas tarti žo
dį rašyt. B. Babrauską. B. Bab- 
rauskas pasveikino dailininkus, 
kurie vienoje parodoje išstatė 
meno kūrinių, priklausančių 
skirtingoms kryptims — nuo 
gryno realizmo iki abstraktiz- 
mo. Ilgesnę kalbą apie 
pasakė A. L. D. s-gos
A. Rūkštelė, pabrėždamas, kad, 
nežiūrint meno krypčių ir meno 
supratimo, visi lietuviai daili
ninkai mėgina sava kūryba pra 
turtinti meno pasauli, dalyvau
dami vienoje ar kitoje parodo
je. Nėra meno be žmogaus, pa
sakė dail. Rūkštelė, kartu pa
brėždamas, kad meną palaiko 
visuomenė — žmogus. Pasi
džiaugė, kad gausus visuomenės 
būrys atsilankė į parodos ati
darymą. Kadangi paroda tęsis 
visą savaitę, tai ir kita lietuvių 
dalis galės su mūsų menininkų 
kūryba susipažinti ir meno kū
riniais pasidžiaugti. Dail. Vijei- 

I kis paskiau visus atsilankiusius 
pakvietė kavutei ir užkan- 
džiams.

i
Parodoje turėtų būfi išstatyti 

77 kūriniai, bet Dagys iš Kana
dos dar nespėjo prisiųsti, nes 
susidarė sunkumų su muitinės 
formalumais. Nemažas skaičius

Chicagoj ir apylinkėse

MŪSŲ JAUNIAUSIEMS
Redaguoja Lietuvių Mokytojų Chicagos sk. redakcinis kolektyvas. 

Red. S. Plačas, 7045 S. Claremont Avė., Chicago 36, III.

Atstovų rūmų pirm. J. W. 
McCormack taip pat atsiuntė 
padėkos laišką.

PANEVĖŽIEČIŲ
SUSIRINKIMAS

Alto sekretorius

NORĖJO ŠOKTI, BET
APALPO

Diktas 250 svarų auto-mecha 
’nikas, grasydamas šokti nuo 
šešių aukštų pastato stogo, prie 
3960 W. Madison, apalpo ir bu
vo nuvežtas į ligoninę, kur bus 
tiriamas jo protas.

’mrę aktyvūs 
Ivanauskas i” 
P. Dirkis skai-

X Siuntiniai į Lietuvą ir ki
tus kraštus siunčiami tiesiai iš 
Chicagos. P. Nedzinskas, 4065 
Archer (Archer ir Californija

YA 7-5980. (sk.). J

Sekmadienį sausio 14 d. Jau
nimo Centre įvyko, gausus Pa
nevėžio klubo narių susirinki
mas. Susirinkimą sklandžiai ve
dė klubo pirm. dr. S. Biežis, o 
sekretoriavo J Juodviršis Bu
vo pagerbti du 
nariai. Bronius 
K. Ječius. Po to,
tė paskaitą apie 1923 m. sausio 
15 d. Klaipėdos krašto prijun
gimą prie Didž. Lietuvos. Po 
paskaitos pranešimai apie Pa
nevėžio monografijai medžiagą 
ir jos išleidimą. Monografijai 
surinkta medžiagos apsčiai. Vie
toje v-bos nario mirusio Ječiaus 
į valdybą išrinktas P. Dirkis. 
Pabaigoje įvyko bičiuliška ka
vutė. P. E. D.

I uždavinius?
Jonelis: — Mano tėvelis. 
Mokytoja: — Jis vienas? 
Jonelis: — Ne, aš jam pade 

jau.
ALGIS ĖJO Į DARŽELĮ

Į darželį Algis ėjo. 
Ir mamytė jį lydėjo.
Jis tik metų keturių 
Ir daržely jam baisu.

Kai mamytė nulydėjo,
Algis likti nenorėjo. 
“Pastovėk koridoriuj mamyt, 
Ėmė verkdamas prašyt.

Birutė Lieponytė
MĮSLĖ

Esu juodas, kaip čigonas, 
Nors širdis ir kieta.
Kvepiu vynu taip maloniai, 
Mane vaikai mėgsta. (3 taškai)

TRUPUTĮ PAGALVOK
Kas gali visomis kalbomis 

kalbėti? (1 taškas)
Kada vandenį galima nešti 

siete arba koštuve? (2 taškai)

Mes ir giliausio sniego nebijom

Našlaites dalia
Kitą kartą gyveno tėvelis ir 

mamytė. Jie turėjo dukrelę var
du Danutę. Gera buvo Danutei 
augti pas tėvelius. Ji juos labai 
mylėjo. Buvo gera ir kitiems 
žmonėms. Labai gerai mokėsi 
ir padėjo namų ruošos darbuo
se mamytei.

Kartą mamytė susirgo. Tėve
lis išvažiavo parvežti daktaro. 
Danutė tuo metu slaugė ma
mytę. Atvažiavęs daktaras da
vė vaistų. Buvo pervėlu, vaistai 
nebegelbėjo. Mamytė mirė. Da
nutė savo gerosios mamytės la
bai gailėjosi ir gailiai verkė. 
Jai liko sunki našlaitės dalia. 
Ji turėjo visus namų darbus 
atlikti ir tėveliui padėti. Bet 
knyga ir toliau liko jos geriau
sioji draugė. Ji daug skaitė ir 
nepalūžo našlaitės dalelėj. Ji la
bai norėjo būti mokyta. Jos tė
velis neturėjo pakankamai pi
nigų, kad leistų ją į mokyklą.

Kartą pas juos į svečius at
važiavo jos dėdė. Danutė jam 
pasisakė, kad ji labai norėtų 
mokytis. Dėdė nieko neatsakė, 
tik ją visą laiką stebėjo. Ir 
taip įsitikino, kad ji gabi mer
gaitė. Grįždamas namo į mie
stą paėmė ir Danutę kartu. Ji 
ten galėjo lankyti mokyklą. Da
nutei mokslas sekėsi. Baigus 
mokslą gavo daktarės laipsnį. 
Pasiryžimas ir darbas visas 
kliūtis nugalėjo.

Marija-Zita Girginaitė, 11 m.
TĖVELIS PADĖJO

i-

Į

ŽIEMA

dailininkų yra iš kitų miestų 
atsiuntę savo kūrinius, kaip 
kun. P. Brazauskas iš Eugene, 
Ore., V. Stančikaitė Abraitienė, 
A. Vaikšnoras ir K. Žilinskas iš 
Cleveland, Ohio, S. Smalinskie- 
nė iš Detroit, Mich., D. Buračas 
iš Baltimore. Md., C. Janušas 
iš Richmond Hill, N. Y, T. Pet
raitis iš Elizabeth, N. J. . Kiti 
yra iš Chicagos — P. Kesiūnas, 
J. Mieliulis, J. Pautienius, A. 
Petrikonis, A. Rūkštelė, V. Vai
tekūnas, V. Vijeikis, Ed. Walai- 
tis. Taip pat išstatyti trys pa
veikslai mirusio J. Kaminsko.

Ta pačia proga yra išleistas 
gana gražus leidinys A. L. D. 
s-gos veiklos penkmečiui pami
nėti. Leidiny surašyti dailinin
kai, priklausą sąjungai, bet ne
maža jų dar ir pasigendama.

Paroda yra malonus atsigai
vinimas ir verta didelio visuo
menės dėmesio. P. S.

Mokytoja: — Pasakyk man 
teisybę, kas atliko tavo namų

IŠKRITUS SNIEGUI ŠUNYS 
DINGSTA

Chicagoje gyvulių Anti-Cruel- 
ty draugijos direktorius J. 
Shaffer paaiškino kodėl iškri
tus daug sniego šunys dingsta 
ir nebegrįžta į namus, šunų uos 
lė yra tokia, kad per tirštus 
sniego kluodus negali užuosti 
kelią į namus ir taip prapuola. 
Jis sako: “Toks, mat, šuns gy
venimas”.

A

Našlaitės Dalios autorė Zita 
Girginaitė 1958 m.

aš šalčio — nebijau’...
Vytautas Spačkauskas,

6 sk. mok.

Pirmas sniegas!... 
Kiek daug džiaugsmo!

i Visur balta, ir gražu.
Jau žiemužė atkeliavo,
Ir dienelių bus šaltų.
Pirmas sniegas toks malonus.
Ir po kiemą aš lakstau, 
Šaltis gnaibo man nosytę, 
Bet

*

CHICAGOS ŽINIOS
RAUDONŲJŲ SILPNYBĖ

Wa'(ter Dushnyck, ukratįnų 
žurnalo redaktorius, kalbėda* 
mas Chicagoje 44-tos sukakties 
Ukrainos nepriklausomybės mi
nėjime, pareiškė. “Nėra jokios 
abejonės, kad ukrainiečiai ir ki
ti už geležinės uždangos gyven
tojai sudaro Sovietų Sąjungos 
didelę silpnybę ir sulaiko prem
jerą Chruščevą nuo pasistūmė
jimo pirmyn.” Sovietų Sąjun
goje 45 milijonai ukrainiečių 
niekad neprisiėmė komunistų 
jungo ir dar kovoja dėl laisvės.

KOKIAM KARUI RENGĖSI?
“Jis nešasi rankinę granatą.” 

Chicagos policija gavus tokį 
pranešimą sulaikė Bervvyno gy
ventoją. Jis išdavė kitų penkių 
asmenų vardus. Policija po 10 
valandų iš skirtingų vietovių 
surinko 21 granatą, 12 dėžių 
amunicijos—kulkų, 7 šautuvus 
ir keturias ašarines dujų bom
bas.

SPRAUSMINIS (
AUTOMOBILIS

Greičiausias pasaulyje spraus 
minis automobilis buvo vakar 
išstatytas parodoj Chicagoje. 
Turėdamas 7,000 arklių jėgos 
laivyno Cutlass lėktuvo spraus- 
minį motorą Jis jau yra išvys- 
tęs 242 mylių į vai. greitį.
PIRMAS MOTERIAI DUOTAS

LEIDIMAS
Dorothy Peterson, 32 iš Chi

cagos priemiesčio St. Charles, 
yra pirmutinė moteris Illinois 
valstybėje, išlaikiusi egzaminus 
ir gavus “vandens šulinų” grę
žėjos leidimą.

Redakcijos žodis
šiuo numeriu pradedame 

spausdinti mįsles ir galvosū
kius. Prie jų pažymėti taškai. 
Kas jų, kelių mėnesių laikotar
pyje, surinks daugiausiai, gaus 
dovanėlių knygomis. Atsaky
mus siųsti vienos savaitės lai- 

i kotarpy redaktoriaus vardu. 
Pavėluoti atsakymai neužskai- 
tomi.

Iš Danguolės ir Pijaus Ston- 
čių gauta eilėraštis ir rašinėlis 
apie voveraitę. Geri. Talpinsi
me. Piešinėlis netiks, nes ne tu
šu pieštas. Jei išeis ryškiai ir 
pridėtas fotografijas dėsime.

Vytauto Žygo eilėraštį “Teini 
gimtoji žemė” dėsime vasario 
mėn.
Irenos Regytės eilėraštį “Sau

lutę” taupysime pavasariui.
Alekso Pakalniškio rašinėlį 

“Paminklą karžygiams” dėsime 
vasario mėn.

Jurgos “Kelionę iš Australi
jos” dėsime.

Marijos Zitos Girginaitės ra
šinėlį ir eilėraščius spausdinsi-

KUR TIE TAKSIUKAI?
Chicagos gyventojai ir švilpia 

ir rankomis mosikuoja bandy
dami prisišaukti pravažiuojantį 
taksiuką, bet veltui. Visame 
mieste yra tiktai 4,600 taksių. 
Taksių vairuotojai, įskaitant 
arbatpinigius, už 70 valandų 
savaitės darbą uždirba maž
daug $115.
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ŽIEMA 4
O, kaip baltas sniegas blizga
Ir laukai užkloti,
Noriu bėgti aš į kiemą,
Ten smagiai pažaisti.
O lauke jau daug vaikų

;Su rogutėm laksto,
Mes pažaisim tuo sniegu
Kol nosis nušalsim.

Nijolė Viščiūtė, 4 sk. mok.
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BILETŲ KAINOS: $6.00, $5.00, $1-00, $3.00.
Biletai Chicajjoje gaunami: MARGINIUOSE, 2511 W. 69 St. ir

KARVELIO prekyboje, 3322 So. Halsted St
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SPEKTAKLIAI — 1962 m.:
balandžio mėn. I d., 3:00 vai. po pietų, 
balandžio mėn. 7 d., 8:00 vai. vak., 
balandžio mėn. 15 d., 3:00 vai. po piety.
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