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Vakarų pasaulio pajėgumas
Prašo kongreso suteikti galią

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy vakar paprašė 
kongresą leisti jam mažinti mui 
tus prekėms, atvežamoms iš už 
jūrio.

Bowles važiuos j 
Tolimuosius Rytus

WASHINGTONAS.
zidentas Kennedy vakar papra
šė Chester Bowles vizituoti Vi
durio Rytus, Afriką, pietinę A- 
ziją ir Tolimuosius Rytus. Ke
lionėje prezidento Kennedžio pa 
tarėjas išbūtų nuo š. m. vasa
rio 8 iki kovo 19 dienos.

Jis nori, kad muitai būtų su
mažinti bent pusiau 80 procen
tų įvairių reikmenų; čia įeitų 
automobiliai, įvairios mašinos, 
elektros reikmenys ir kt.

“Jungtinės Amerikos Valsty
bės ir Europos Ekonominė Ben 
druomenė (bendroji rinka) pa
gamins du kartu daugiau reik- 

Pre- Į menų nei komunistų blokas ir 
mes turime du kartu didesnę 
perkamąją jėgą. Mes norime nu 
griauti sienas, o ne jas statyti. 
Markso žodžiai, kad kapitaliz
mas žlugs, jau atgyvena savo 
amžių”, — pabrėžė JAV prezi
dentas.

Armijos tyrinėjimo įstaigos viršininkas lt. gen. Arthur G. Trudeau 
kalba laikraštininkams, prieš eidamas liudyti senato ginkluotos 
tarnybos pakomisijai apie “pažabojimą” karių, sakant jiems kal
bas. Generolas pareiškė senatoriams, kad valstybės departamentas 
ir neišvardintas cenzorius įsakė jam pakeisti antikomunistines 
kalbas ir jis buvęs nustebęs pareikštais “nuotykiais”. (UPI)

Popiežius Jonas XXIII 
pagerbė naujus 

kankinius

didžiausioje prabangoje
Pastatytos šauniausios vilos

VATIKANAS. — Popiežius 
Jonas XXIII sausio 17 dieną 
Vatikane bendroje audiencijoje 
priėmė gausius lankytojus ir 
ta proga pasakė jaudinantį žo
dį pasaulio tikintiesiems apie 
devyniolika misionierių kanki
nių mirtį, žiauriausiai nužudytų 
Afrikoje, Kongo valstybėje.

Kaip žinoma, š. m. sausio 1 
dieną komunistuojančių karių 
dalinys Kongoloje, šiaurinėje 
Katangos provincijos srityje, I 
užėmęs vieną misijų katalikų ! 
mokyklą, žiauriausiai nužudė 19 
katalikų misionierių mokyklos 
auklėtinių akivaizdoje.

BERLYNAS. — Į šiaurės ry- 
jtus nuo Berlyno, Bernau aps
krityje, Vokietijos, sovietų zo
noje, Neuwandlitzo mieste, ko
munistų pareigūnams pastaty
ta 20 ištaigių (patogių) vilų 
rajonas.

Kiekviena vila kainavo dau
giau kaip 400,000 markių, kai 
tuo tarpu darbininkams stato
miems butams skiriama tik vos 
20,000 markių.

Visas raudonųjų vadų rajo
nas apsuptas 2 metrų aukščio 
mūro siena, kad liaudis negalė
tų pažvelgti į tą raudonųjų ro
jų, kuriame be šaunių vilų yra 
dar specialūs klubai, krautu-

vės. Sporto aikštės bei kiti įren
gimai skirti tik “vargšeliams” 
proletarų vadams.

T R U M P‘A I
— Sovietų Sąjungos gynybos 

ministeris maršalas Malinovski 
pareiškė, jog slėptuvės prieš a- 
tommes ir vandenilio bombas 
yra niekas daugiau kaip karstai 
ir kapinės iš anksto paruoštos. 
Sovietų Sąjungos maršalas pa
sigyrė, jog jos raketos galėtų 
nušluoti Jungtines Amerikos 
Valstybes. ‘

Septy-

77 įžymieji užgyre 
Kennedžio politikę

NEW YORKAS.
niasdešimt septyni žymūs ame
rikiečiai vadai, įskaitant Mrs. 
Eleonor Roosevelt ir Walter 
Reuther, užgyrė prezidento Ken 
nedžio politiką Konge, šis 
gyrimas tilpo “New Yorke 
mes” ištisame puslapyje.

uz- 
Ti

Specialistai gydytojai 
misijose

WUERZBURGAS, Vokietija. 
— Wuerzburgo misijų Medici
nos institutas nuo 1948 iki 1961 
metų jau parengė ir pasiuntė 
į misijas 56 specialistus gydy
tojus ir 37 ligonių slaugytojus. 
Visi minėti instituto parengti 
specialistai yra įsipareigoję de
šimt metų dirbti misijose.

Chrušcevas saugus 
valdžios viršūnėje
Sako du JAV ekspertai

WASHINGTONAS. —

ITALIJOS VIDAUS MINISTERIS PERSPĖJO
DĖL KOMUNISTU GRĖSMĖS

Reikšmingi Scelbos žodžiai

ROMA. — Italijos vidaus rei- pą ne tik gyvenime, bet ir gal- 
kalų ministeris Scelba, savo kai 
boję šiom dienom Catanijoje, 
atidarant naują studijų centrą, 
aiškiai ir atvirai pabrėžė komu 
nizmo pavojų krikščionių civili-
zacijai.

Scelba kalbėjo:
— Moderniame mūsų laikų pa 

šaulyje viešpataujančiai reiškia 
si komunizmas. Jis yra ne tik 
politinė organizacija, bet ir di
džiausia mūsų laikų erezija, ku
ri visomis jėgomis stengiasi su
naikinti krikščionybę visoje jos 
plotmėje. Pirmiausia jis sten
giasi užgniaužti laisvės princi-

vosenoje...

Per paskutinius 40 metų ko
munistai išplėtė savo galią dau 
gelyje kraštų, pavergdami dau 
giau bilijoną žmonių. Tiesa, Ki 
nija nepriklausė krikščionių pa
sauliui, bet Rusija pasigrobė 
sau nemaža grynai katalikiškų 
kraštų, kaip Vengriją, Lenkiją 
ir kitus kraštus. Jų pastangas 
sunaikinti krikščionybę galima 
atremti tik vieningu frontu 
prieš bedievybės ideologiją, ge
rai suprantant krikščionių dok
triną ir ją gyvenime nuosekliai 
vykdant.

JAV ir Sov. Sąjunga 

atnaujins pasikalbėji

mus Berlyno 
klausimu

Du 
valstybės departamento pareigu 
nai sausio 24 dieną senato už
sienio reikalų komisijai pareiš
kė ,nors skilimas tarp raudo
nosios Kinijos ir Rusijos didė
jąs, bet dabar nesą grėsmės 
rusų premjerui Nikitai Chruš- 
čevui iškristi iš valdžios viršū
nių.

Šis įvertinimas dabartinės 
Kremliaus situacijos buvo pa
teiktas slaptame komisijos po
sėdyje. Posėdyje kalbėjo valsty
bės sekretoriaus pagalbininkas 
Fcy D. Kohler, kurio rankose 
yra europiečių reikalai, ir Char- 
les E Bohlen .ilgalaikis Rusijos 
re’kalų ekspertas, dabar specia
lus valstybės sekretoriaus Rus- 
ko patarėjas.

— Komunistų karinės jėgos 
stiprėja Laose. Iš Šiaurės Viet
namo vakar komunistų kariniai 
daliniai įsibrovė į Laosą šiaurės 
vakaruose.

JAV keturių punktų planas 

sutvarkyti Kubų
PUNTA DĖL ESTE, Urugva mimus trūkumus iš vakarų pus- 

jus. — Jungtinės Amerikos Vai 
stybės, norėdamos užkirsti ke
lią komunizmui Lotynų Ameri
koje, vakar kreipėsi į kitas a- 
rnerikiečių valstybes, pateikda
mos keturių punktų atkirčio 
planą išgelbėti vakarų pusrutu
lį nuo pasaulinio raudonųjų už- 
puclimo.

Valstybės sekretorius Dean 
Rusk pasiūlė: tarpamerikinėje 
užsienio reikalų konferencijoje 
apsvarstyti Kubos komunizmo 
giesmę ir, kad Amerikoms rei
kalingas skydas apginti demo
kratijos plėtotę, jei norima įgy- 
■» endinti sąjunginę pažangos 
pre gramą ir pašalinti ekono- vakarų pusrutulyje.

rutulio (hemisferos).

KALENDORIUS

Sausio 26 d.: šv. Polikarpas, 
Rimantas, Šarkė.

Sausio 27 d.: šv. Jonas Auk
saburnis, Auksuolis.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 30 laipsnių; rytoj — da
linai apsiniaukę, truputį šal
čiau.

Saulė teka 7:09, leidžias 4:57.

MASKVA. — JAV ambasa
dorius Llewellyn Thompson va
kar buvo pasiruošęs kitai kon
ferencijai su Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministerių Gro 
myko apsvarstyti Berlyno klau 
simą.

Tai būtų trečias dviejų vyrų 
posėdis. Thompson yra paskir
tas kaip vakariečių atstovas su 
žinoti, ar yra galimybės dery
boms su Sovietų Sąjunga.

Rusk kvietė devyniolika 
merikiečių respublikų priimti 
šiuos dalykus:

1. Paskelbti, jog Castro 
munizmas nesuderinamas 
tarpamerikine sistema.

2. Išjungti Havanos vyriau
sybę iš dalyvavimo Amerikos 
Valstybių organizacijoje.

3. Nutraukti ir dabar ribotą 
prekybą su Kuba.

4. Išjudinti individualinius bei 
bendruomeninius gynybos veik

| snius prieš įvairios formos po
litinę ir netiesioginę agresiją

a-

ko-
su

Macmillan atvyks į JAV
WASHINGTONAS. — Baltie- kė, jog Kennedy labai džiaugia- 

ji Rūirai užvakar pranešė, kad 
prezidentas Kennedy ir britų mi 
nisteris pirmininkas Macmillan, 
be abejonės, susitiks, Britani
jos vadei atvykus į šį kraštą 
sekantį pavasarį.

f

Macmillan pasakys kalbą A- 
merikos laikraščių leidėjų są
jungos metiniuose pietuose 
New Yorke balandžio 26 dieną.

Pierre Salinger, Baltųjų Rū
mų spaudos sekretorius, pareiš

Sachalino į-

Daug sniego Sachalino 
apylinkėje

LONDONAS.
lankoje, 600 mylių šiaurėje nuo
Japonijos, per dvi dienas iškri
to devynios pėdos sniego. Kai 
kurie gyventojai buvo priversti 
nulipti iš antrojo aukšto per 
balki nūs, norėdami patekti gat
vėn. Tai Rusijos žinių agentu- liniam viršininkui tėvui Pran-

Šventasis Tėvas, kalbėdamas 
audiencijoje apie tą liūdniausią 
žinią, kuri tik šiomis dienomis 
pasiekė Romą ir pasaulio viešu- 

i mą, išreiškė savo giliausią liū- 
I desį ir rkausmą. Šventasis Tė
vas kalinėjo: “Yra nepaprastai 
skaudu, kad po tiek amžių, žmo > 
nija vis dar tebegyvena taip 1 
kaip Aacmo laikais: brolis žu
do Molį, Kainas užmuša Abe
lį. šiuo atveju Abelis yra šie 
19 katalikų misionierių, Šven
tosios Dvasios kongregacijos 
kunigų. Jie atvyko į Afriką, pa
likę savo tėviškes ,savo šeimas, 
pasiaukodami savo brolių, Af
rikos gyventoju gerovei ir E- 
vangelijos skelbimui. Ar galima 
tad norėti, kad taip skaudaus 
fakto akivaizdoje, katalikybės 
Tėvas tylėtų? Tai Kristaus Vi
karo suris čia kalba! Ašaros 
liejasi tik pagalvojus apie šį 
baisų įvykį. Tai yra paties Kris 
taus žodžių patvirtinimas. Jis 
juk sakė: “Eikite, neškite E- 
vangelijos žodį — tiesos, mei
lės. teisingumo žodį visoms tau
toms! Bet žinokite — kaip ma
ne jie persekiojo, taip persekios 
ir jus! Jus kaltins teisme, jus 
žudys! bet kas tai iškentės ma 
no vardan, nusipelnys sau am
žiną palaimą.

Ta proga Šv. Tėvas savo gi
liausią užuojautą išreiškė ir te
legramoje, kurią pasiuntė nužu 
dytų misionierių — šventosios 
Dvasios kongregacijos genera-

Nepaprastas stovis
GUATEMALA. — Guatema- 

los vyriausybė vakar paskelbė 
krašte nepaprastą stovį 30 die
nų, nužudžius slaptosios polici- 

| 
i
jos viršininką.

Prancūzai nenori išeiti 
iš Bizertos

PARYŽIUS. — Prancūzų už
sienio reikalų ministeris de Mur 
ville, kalbėdamas vakar parla
mente, pareiškė, kad Prancūzi
jos kariniai daliniai turi pasilik
ti Bizertos laivyno ir aviacijos 
bazėje, Tunsijoje, nes būtų la
bai reikalinga vieta, jei laisva
sis pasaulis turės save apginti.

Darbo žmones Bažnyčia gina 
kaip savo akį

Darbininkų klaidintojai ir priešai

ROMA. — Popiežius Jonas 
XXIII šiomis dienomis parašė 
laišką. Vokietijos vyskupams. 
Šv. Tėvas laiške tarp kitko su 
skausmu apgailestauja sunkią 
Bažnyčios ir tikinčiųjų padėtų 
komunistų valdomoje Rytų Vo
kietijoje.

Komunistai visą gyvenimą 
stengiasi persunkti ateizmo nuo 
dais, — rašo Šv. Tėvas. — Jie 
mėgina iš žmonių širdžių išplėš
ti maldingumą ir tikėjimą į Die
vą. Tačiau katalikai, nepaisant 
persekiojimų, yra išlaikę savo

ra Tass pranešė sausio 24 d.

Oras būsiąs palankus 
skristi Glenn į orbitą
CAPE CANAVERAL, Fla. — 

Jungtinės Amerikos Valstybės 
vakar iššovė raketą “Minute - 
man”, kuri nuskriejo 3,200 my
lių, pasiekdama numatytą vie
tą.

Iš tos pačios bazės vakar pra 
nešta, kad rytoj būsiąs paian- 

pulk.

ciškui Griffin, pavesdamas juos 
Dievo gailestingumui ir pats 
karštai už juos melsdamasis.

— Misionierius, išgelbėtas bri 
tų karininko, vakar atvyko į 
Leopoldvillę, Konge, iš Kongo- 

llos miesto, Katangos provinci
jos, vienintelis išlikęs gyvas bai 
šių žudynių metu, kurias įvyk
dė Gizengos kareiviai. Pasak jo 
pranešimo, ne 19 misionierių 
buvo nužudyta, bet 22 ir Kon- 

I gola visai sugriauta.

tikėjimą. Dar daugiau, — pa
brėžia Jonas XXIII laiške Vo
kietijos vyskupams, — tikinti a- 
ji savo tikėjimą herojiškai gi
na, kunigai atlieka savo parei
gas su nepaprastu uolumu ir 
išmintimi, nepaisant nuolat sta 
tomų kliūčių.

Toliau popiežius išreiškia sa
vo skausmą dėl to, kad praėju
siais metais komunistinė valdžia 
uždraudė Rytų Vokietijos vys
kupams dalyvauti episkopato 
konferencijoje Fuldoje. Kitiems 
vyskupams neleidžiama lankyti 
savo vyskupijos parapijų.

Laišką baigdamas, Jonas XX 
III primena ,kad darbo žmo
nes Bažnyčia taip saugoja ir gi
na, kaip savo akį. Tie, kurie 
klaidingais pažadais nori ati
traukti darbininkus nuo Bažny
čios, tie yra jų klaidintojai ir 

I priešai.

Kas daugiau gundo

t

CASTRIZMAS AR BILIJONAI?
STASYS DAUNYS

kus oras astronautui 
Glenn skristi į orbitą.

si, kad Macmillan priėmė kvie
timą.

“Žinoma, bus sudarytas pla
nas abiem susitikti, ministeriui 
pirmininkui atvykus į šį kraš
tą, — pasakė Salinger. Bet jis 
pridėjo: nežinia, kur kada abu 
valstybininkai susitiks.

Abu vadai tarėsi Bermudoje 
praėjusį gruodžio mėnesį.

Nauja šviesa
NEW YORKAS. — Be'l 

lefonų kompanija vakar prane
šė, jog ji išradusi naują bū
dą pagaminti šviesą. Energija 
įvaroma į rabi ir safiro brang
akmenius ir jie patiekia bespal
vę šviesą. Ši šviesa gali būti
kontroliuojama: ji gali spir.du- ei jai prieš 
liuoti siauriau ir plačiau.

te-

Urugvajuje vykstanti Amen- se visi Amerikos kraštai Cast- 
kos Valstybių organizacijos 
(OAS) užsienių reikalų ministe 
rių konferencija vaizdžiai rodo, 
jog ir vakariniame pusrutulyje 
kaimyninis solidarumas ir suta
rimas nėra reikiamai tvirtas. 
Didesnieji ir mažesnieji JAV 
kaimynai iš vakarinio pusrutu
lio pastebimai stipriau priešina 
si JAV siekimams, vertina tik 
JAV pinigus, bet ne idėjas ir 
siūlymus. Jau pirmą konferen
cijos dieną išryškėjo, kad JAV 
nesurinks reikiamos dviejų treč 
dalių daugumos stipriai rezoliu-

Kubos diktatorių
Castro pravesti, kurios rėmuo-

ro režimui pritaikytų kietas dip 
lomatines, ekonomines ir socia
lines sankcijas. Argentina, Bra 
zilija, Meksika ir kai kurie ki
ti mažesnieji kraštai pasiprie
šino kietam ir veiksmingam 
Castro pasmerkimui. Tų kraštų 
vyriausybės gal ir neturi sim
patijų komunistiniam Castro re 
žimui, bėt jos negali nematyti 
visuomenės nuotaikų, kur cast- 
rizmas jau yra gilias šaknis į- 
leidęs. Argentina ir Brazilija, 
kaip didžiosios Pietų Amerikos 
valstybės, siekia didesnio sava
rankiškumo, didesnės įtakos A- 

I merikos Valstybių organizaci-

joje. Pietų Amerikos valstybės 
betgi sutaria, jog konferencijos 
nepasisekimas ir tos organiza
cijos subraškėjimas būtų tra
giškas, kai JAV siūlomieji pini
gai tėra antros ar trečios ei
lės reikalas. Abi pusės savo rei
kalavimus sušvelnino ir dėl ko
munistinės infiltracijos diktato
rius Fidel Castro liks pasmerk
tas, išmestas iš Amerikos Vals
tybių organizacijos, bet sank
cijos nebebus tokio kietumo, ko 
kio siekė JAV. Sutarta, jog 
akcija nebus nukreipta prieš 
Kubą, bet tik prieš Castro ir 
jo komunistinį režimą.

(Nukelta į 6 psl.)
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KREPŠINIO PIRMENYBĖS Augius, Kroli, Vasys, Burkaus- 
kas, Kucinas (Aro).

If
Sausio 27—28 d., Detroite, 

įvyks Vidurinių Vakarų Spor
to apygardos vyrų krepšinio 
pirmenybės. Moterų krepšinio 
pirmenybės buvo atidėtos vė
lesniam laikui. Visos rungty-; 
nės vyks St. Andrews High 
School salėje, kampas Wagner 
ir Larkins gatvių. Pirmenybių 
pradžia sausio 27 d., 9:30 v. r. 
Dalyvių vietinis registravimas 
atliekamas 8 vai. r.

Laimėtojas neaiškus
Kadangi komandos vykstan

čios į Detroitą bus nepilno są
stato, laimėtoją sunku iš anks
to pramatyti.

simo pirmenybės. Dalyvauja . 
Clevelando Žaibas, Detroito ’ 
Kovas, Chicagos Aras, ASK j 

. Lituanica, Neris ir Jūra.
Sausio 31 d., 8 vai. v. Ga-1 
ge parke Neris - Office! 
Tap (Gage p. vyrų lygoje). į 

Tinklinis: sausio 27—28 d., Bal-[ 
timorėje, AAU Rytų Apy-; 
gardos tinklinio pirmenybės. 
Dalyvaus Clevelando Žaibo 
moterų tinklinio komanda.

S>i važiavimas: sausio 27—28
d., Detroite, Vidurinių Vaka-i 
rų Sporto Apygardos klubų I 
atstovų suvažiavimas.

(Nukelta j 6 psl.)
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• Redakcija dirba kasdien 
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• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

šie-
i

LITUANICA - SCHWABEN I
I

Praėjusį sekmadienį LFK 
Lituanica turėjo nusileisti grei
tesniems ir agresingiau sužai- 
dusiems Schwaben futbolinin
kams. Pirmose žaidimo minu
tėse Lituanica keletą kartų pa
vojingai atakavo Schwaben 
vartus, bet įvartis nebuvo at
siektas. Schvvaben mūsų lėto
kai žaidusiam gynimui buvo 
per staigūs ir be ypatingų pa
stangų ir didesnio Lituanicos

Clevelando Žaibo tinklinio komanda. Nuotraukoje trūksta E. Va- 
dapolienės ir komandos vadovo R. Babicko.

Dalyviai
Dėl įvairių priežasčių, 

met pirmenybėse dalyvaus tik 
šešios komandos. Visi Vid. Va
karų Apygardos klubai siun-Į 
čia į pirmenybes tik po vieną 
atstovą. Oficialiai užsiregist- _ 7*“v, ,» . , , pasipriešinimo jau pirmame ke-ravo dalyvauti sekančios ko
mandos : Clevelando Žaibas, 
Detroito Kovas, A. S. K. Litu
anica, Jūra, Neris ir Aras 
visos iš Chicagos.

Pirmenybių lentelė
Pagal ištrauktus burtus, pir

mose rungtynėse susitiks Det
roito Kovas su Chicagos Litu
anica. Antrose rungtynėse su
sitiks du Chicagos klubai Ne
ris ir Aras. Clevelando Žaibas 
ir Chicagos Jūra buvo išskirti, 
kad nesusitiktų pirmajame ra
te, nes šios dvi komandos bu
vo 1961-mų metų apygardinių 
pirmenybių finalistai. Žaibas 
žais su pirmųjų rungtynių nu
galėtoju ir Jūra susitiks su ant
rųjų rungtynių laimėtoju. Taip 
pat bus pravestas ir paguodos 
ratas, kurio laimėtojas susitiks 
dėl ketvirtos vietos su trečios 
vietos pralaimėtoju.

Truks “žvaigždžių”

ne- 
at-

vietą, žaibietės nugalėjo pajė- gų neužteko ir Lituanica lai- 
gią Chicagos Zephyrs komandą, mėjo 61:58. 
bet vėliau pralaimėjo prieš La- 
kers ir Rebels (abi šios ko
mandos taip pat iš Chicagos). I

Žaibo tinklinio komanda šia
me sezone yra dalyvavusi jau 
trijuose “invitational”
ruošė. Kanadoje, Ontario Vo- 
lleyball Association ruoštame 
turnyre Toronte, iš aštuonių 
komandų Žaibas paėmė ketvir-' 
tą vietą. Scranton Pennsylvani- 
joje, USVBA—AAU turnyre, 
iš devynių 
paėmė net 
ti kelionė 
Apygardos 
ruošiamas
je. Šiose varžybose žaibietės ti
kisi paimti 
rąją vietą, 
sėkmės.

Pačiame 
šešetukas stovi pirmoje vieto

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

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

D61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-15 >2 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. Ofiso PR 6-7800. Namą 925-7697

VID. VAKARŲ SPORTO 
APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS

Pirmenybių data yra kiek 
palanki studentams, kurie 
sto vau ja kolegijų bei gimnazi
jų komandas, nes jie Detroite 
įvyksiančiose pirmenybėse ne
galės dalyvauti. Pirmenybėse 
nesimatys daug mūsų pažįsta
mų krepšininkų, kurių pasiges 
ne tik žiūrovai, bet ir atskiri 
klubai. Turimomis žiniomis ne
galės dalyvauti Varnas, Valai
tis, Žvinakis, Benevich, Šim
kus (visi Neries), Modestavi- 
čius (Žaibo), Skaisgiris (Ko
vo), Buzniak, Stukus, Kaunas 
(Lituanicos), Molis (Jūros),

l linyje įmušė du įvarčius.
Antrame kėlinyje dar sten

gėsi kovoti, tačiau trečias 
įvartis galutinai atėmė viltį dar 
tikėtų lygiųjų. H. Jenigo įmuš- 

’ tas įvartis tik sušvelnino pa
sekmę 3:1, bet rungtynės jau 
buvo pralaimėtos. Iki paskuti
nės minutės Lituanica dar vis 
stengėsi “pradurti” Schwaben 
vartus, tačiau vis nesėkmingai.

Pralaimėjus prieš Schwaben,
Lituanica iš pirmos vietos kri
to į ketvirtą. Sekantį sekma
dienį Lituanica žais su dabar 
pirmoje vietoje stovinčia uk
rainiečių Lions komanda.

Žiūrovai pageidautų Litua
nicos žaidime matyti daugiau I je iš septynių pajėgiausių Cle- 
ugnies ir mažiau J-------- ~~ —'—J ’---------5-
I’avyz., buvome įpratę J. Žu- mąjį varžybų ratą baigė be 
kavską matyti daug agresy- pralaimėjimų.
vcsnį, H. Jenigą greitesnį. Tik
H. Gavėnia ir M. Mikalauskas 
visad kovingi ir veržlūs. Ap
šaudant priešo vartus iš dides
nio nuotolio, manytume, kad 
būtų ir geresnės pasekmės.

. Ypač vertėtų išnaudoti H. Je
nigo tikslų ir stiprų smūgį.

Vid. Vakarų Sporto Apygar- 
turny- dos suvažiavimas šaukiamas 

sausio 27—28 d. Detroite apy
gardinių vyrų krepšinio pirme
nybių proga.

Suvažiavimo programa
a)Pareigų perdavimas nau

jai apygardos vadovybei,
komandų žaibietės 

trečią vietą. Sekan- 
bus į AAU Rytų 

(South Atlantic) 
varžybas Baltimorė-

J

*

%

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTUS 
°858 West 63rd St.

kasdien 10—12 vai. ir 7-—9 
šeštadieniais 10—1 vai. Trečia-

v.Vai.- 
vak.
dien. uždaryta. Ritu laiku ‘ susitarus. 

Ofiso telefonas PR 8-3229
Rez. telef. \VAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670
b) apygardos vadovo prane- valandos pagal susitarimą Jei ne

šimas apie praėjusios kadenci-' atsiliepia, skambinti mi 3-0001,
jos veiklą,

c) revizijos komisijos pra
nešimas,

d) pranešimas apie Visuoti
nio ŠALFASS-go's suvažiavimo 
darbus ir nutarimus ir jų dis
kutavimas,
e) apygardos veiklos gairių 

aptarimas ateičiai,
f) įvairūs einamieji reikalai, 

nuovargio, velando komandų. Žaibas pir- sumanymai ir t t.
Suvažiavime pilna balsavimo 

t°ise gali dalyvauti sporto klu
bų atstovai. Atstovų skaičius 
pagal ŠALFASS-gos statutą.

pirmąją arba ant-
Joms linkime daug

Clevelande žaibo
I

Žaibo tinklininkes treniruoja 
gabus mūsų tinklininkas R. Ba- 

I bickas.
II LITUANICA - ARAS 61:58

i

ŽAIBAS CHICAGOJE

j

Sausio 21 d. Marąuette par
ko vyrų lygoje susitiko abi da
lyvaujančios lietuvių krepšinio 
komandos — A. S. K. Lituani
ca ir Aras. Virš 200 žiūrovų 
stebėjo rungtynes.

Pirmam kėlinyje Aro Gali- 
naičio, Dočkaus ir Skly gerais 
metimais Aras vedė 34:30. Bet 
antras kėlinys buvo palankes
nis Lituanicai. Gražiais Buz-

Clevelando Žaibo moterų 
tinklinio komanda sausio 20— 
21 d. lankėsi Chicagoje. Žaibie- 
tės dalyvavo USVBA ir AAU 
turnyre, į kurį buvo sukvies
tos pajėgiausios komandos iš niako ir Germano prasiverži- 
JAV Vid. Vakarų ir Kanados, mais Lituanica pajėgė persva- 
Viso dalyvavo 10 komandų, rą išlyginti ir likus 3 min. žais- 
Žaibo moterys iškovojo ketvir- j ti, Lituanica vedė 5 taškų skir
tą vietą. Pakeliui į ketvirtą tumu. Paskutinių Aro pastan-

3148 West nsrd Street 
: PRospect 8-1717 
3241 West 66th Place 

: REpubiic 7-78G8

Telefonas: GRovchell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofisas:
Tel.

Rezid.: 
Tel.

Dr. Š. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

l nuo 7 iki 8.

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

(Lietuvis goJytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Pirmad., antrad.. ketvirtad. tr 1 

p. p., 6:30-8:30 
—4 vai., trečiad. j

I

Vai.: r- 
penktad. nuo 1—4 
vai. vak. šeštad. 1 
uždaryta.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th St. Cicero

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

Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

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. AVAlbrook 5-3048

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

i

pagal ŠALFASS-gos statutą. DR. C. K. BOBELIS
Atstovus skiria klubo valdyba. Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
Dalyvaujant suvažiavime ma- ^el- 6-1795 arba 695-0533 Elgin 

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

Valandos pagal susitarimą

t

Dalyvaujant suvažiavime ma
žiau atstovų negu klubo kon
tingentas, dalyvaujantieji at
stovai gali būti klubo valdybos 
įgalioti turėti papildomus bal
sus. Taip pat gali dalyvauti 
apygardos k-to nariai bei ki
tokį pareigūnai, pavieniai spor
to darbuotojai, pakviesti ar ap
robuoti apygardos k-to.

I 

I

Futbolas: sausio 28 d., Chica
goje, Chicago Armory, Litu
anica - Lions.

Krepšinis: sausio 27—28 d., 
Detroite, Vidurinių Vakarų 
Sporto Apygardos vyrų krep-

fei. ofho HE 4-5849, 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~eč„ š.ešt. pagal sutartį, 
sekm. uždar>ta.

DR, IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGIJ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenne 
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 vai. p. p.
Ofice tel. RE 7-1168 

Res. tel. VVAlbrook 5-3765
j

SPORTO KALENDORIUS Tel. ofiso HE 4-5758; Res. Hl 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 ▼.; 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SU8ITARIM4

1*1. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
r.

i

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — Vidaus Ligos 
5159 So. Damen Avenue 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

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

Treč. ir sekmad. tik susitarus.
♦

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2743 Vest 69th Street

Spec. ORTHOPEDINES I.FGOS
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. REpubiic 7-2290.

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

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

DR, J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd 8t 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

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

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

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd.

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

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai 

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

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 tr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

PILNO MENESIO DIVIDENDAI MOKAMI UŽ PINIGUS ĮNEŠTUS

Į TAUPYMO SĄSKAITAS PRIEŠ 16 MENESIO DIENĄ.

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

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

2737 VVEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus 
TeL GRovehiU 6-3409

CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street 

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

P

Turtas $80,000,000.00
JUSTIN MACK1EWICH, Chalrnun of tho Boarrf

Atsargos Fondas $7,500,000.00
JUSTIN MACKIEWICH Jr„ Pmident

TREE PARDNO

VALANDOS: KaMffen. įkaitant Uitadlanj nuo 9 valanoos ryto Iki 4 valandos po Mot*. Korvirtadtentob nuo 9 vaL 
ryto iki B valando* vakaro. Trečiadieniai* vizai neatidaroma.

\.\ i ).\ I
FEDERA1

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISIM AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ

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

LIGOS
5-2670. 
Jei ne-
3-0001.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 West 71st Street 
(71-oa ir Campbeil Avė, kampas) 

Vai.: kasdien 1—3 ir 8—b vai. vak 
šeštadieniais 1-4 p. p. 
aVsIHaJIenlala nMarvta

DR. A. 6ARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
šeštad. nuo 12:30 Iki 2:30 vai. p. .p 
Trečiad. Ir kitu laiku tik susitarus 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
f IprovvVM* rvvHmo r>atrq1 ■noDortr.

▼ak..

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
■ Specialybė — vidaus Ilgos

2454 VVest 71st Street
1 (71-os Ir Campbeil Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
šeštad.; 9 v. r. — 2 P p.

Trečiadieniais uždaryta.

i

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ EIGOS 

5430 So. Kedzie Avenne
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną. išskyrus trečiadieni.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHERURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. HL 

Telef. offiso: Pl'llman 5-6766 
Namu: BEverly 8-3946

Prlėm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt.
1-4 v. p. p.. treč,adlenl — uždaryta.

>f!K. tel. Hl 1-7007.
Ssmu-rcz. tel. l*Kus|>cct 8-9081

OR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOK tA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 UCKt 63 Street
Vai : Pirmad. fr ketv. nuo z: So 
4:30; antr. ir penkt. nuo 5 Iki 
šešt nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik 
suaitarua. „ į

Tel. ofisu 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. 
Trečiad. uždaryta.

P. P

Iki 
8;

Perskaitę “Draugą duoki 

’ wf;pm< OAsiskaitvti

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

CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Stree« 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTetrt! 
LIGOS

-'alandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 1-4 vai. pop*«< 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais-Ir susitarus.

A

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6659 

Rez. 6600 So. Arteslan Avenue
Vai. 11 v ryto Iki 1 v p.p.. 6-7 viv.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-0967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto, kasdien.
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Kas teigiamo JAV

UŽSIENIO POLITIKOJE

Prezidento Kennedy vyriau
sybės opozicija (respubliko
nai) nieko gero neranda jos 
vedamoj užsienio politikoje. 
Vadinamoji opozicinė spauda 
irgi nuolat ir piktokai ją puo
la. Nesigailima ir mūsų dien
raščio skiltyse paplakti prez. 
Kennedy tais atvejais, kai jis 
yra nuolaidus Sovietams ar jų 
pakalikams. Tačiau mes nesi
gailime vietos ir tam, kad nu
šviestų prezidento ir jo vyriau 
sybės gerus ir teigiamus dar
bus bei žygius santykiuose su 
užsieniu.

Gali būti permažokai buvo 
atkreiptas dėmesys į preziden
to pasisakymus šio mėnesio 
viduryje, kai jisai darė Kon
gresui pranešimą apie padėtį 
tautoje, t y. Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Tada jo bu
vo labai gerai pasisakyta vi
sais tais klausimais, kurie šian 
dien ir Amerikai, ir visam lais 
vajam pasauliui yra labai ak
tualūs.

“Laisvų ir nepriklausomų 
valstybių taikinga pasaulio 
bendruomenė laisva pasirinkti 
sau ateitį ir nuosavą sistemą”, 
— kalbėjo prezidentas. Tai e- 
sąs “pagrindinis mūsų užsie
nio pol'tikos tikslas”.

Kas gi galėtų nesutikti su 
šiuo tiksiu? Jis visiems laisvę 
mylintiems žmonėms, visoms 
laisvoms ir laisvės siekiančioms 
tautoms yra priimtinas.

Kad tasai tikslas būtų gali
ma pasiekti, prezidentas nu
rodė ir kai kurias priemones, 
būtent:

1. Ugdyti Jungtinių Ameri
kos Valstybių moralines ir fi
zines jėgas.

2. Stiprinti vieningas Atlan
to bendruomenės jėgas.

3. Sustiprinimas santykių su 
Lotynų Amerikos valstybėmis.

4. Parama naujoms ir nau
jai atsikuriančioms valstybėms 
ir Jungtinių Tautų palaiky
mas.

Trumpai kalbant, tokie yra 
mūsų dabartinės vyriausybės 
užsieninės politikos dėsniai. 
Ners jie gal ir nedaug tesis
kiria nuo buvusiųjų vyriausy
bių politikos, tačiau kažkaip 
aiškiau yra išryškinami.

*
Šie keli JAV užsieninės po

liškos elementai “veda laisvų 
ir nepriklausomų valstybių pa 
šaulį į taiką” — pasisakoma. 
Žinoma, gal geriau būtų pasa
kyti truputį kitaip: turėtų ves 
ti. Tie keli elementai esą ke
lias į dabartinę gerovę ir vizi
ja ateičiai. Laisvų ir nepriklau 
somų tautų bendruomenė tu
rėsianti apjungti pietus ir šiau 
rę, rytus ir vakarus į vieną 
didžią žmonių šeimą, laisvą 
nuo neapykantos ir baimių, 
kas drasko dabartinį mūsų pa 
šaulį. Tasai tikslas nebūsiąs 
pasektas šiandien ar rytoj. O 

Spaudoje ir gyvenime

NEPASIKEITĖ VATIKANO SANTYKIAI
SU MASKVA

Įtakingas Italijos jėzuitų žur
nalas “La Civilta Cattolica” pir
majame šių mėtų numeryje ko
mentuoja Chruščevo sveikinimus 
popiežiui Jonui XXIII jo 80 me
tų amžiaus proga. Žurnalas pir
miausia primena, kaip tie sveiki- j 
nimai buvo įteikti ir koks buvo 
šv. Tėvo atsakymas. Sveikinimus 
šv. Tėvui Chruščevo vardu perda
vė sovietų ambasadorius prie Ita
lijos valdžios Kozirevas per apaš
tališkąjį nuncijų Italijoj arkivysk. 
Grano. Sekančią dieną nuncijus 
buvo įgaliotas tuo pačiu keliu 
duoti tokį atsakymą: “Jo Švente
nybė popiežius Jonas XXIII dė
koja už linkėjimus ir iš savo pu
sės taip pat visai rusų tautai iš
reiškia linkėjimą, kad, remiantis 
sėkmingais žmonių broliškumo su- 
sitarinjaia, augtų ir stiprėtų visuo
tinė taika, šv. Tėvas šiuo tikslu 
nesiliauja meldęsis.”

Iš šio pasikeitimo trumpomis 
telegramomis italų komunistinė 
spauda tuoj padarė didžiausią sen
saciją. Kai kurių laikraščių fan- I 
tazija pasiekė net to, kad pradėjo Į 
kalbėti apie galimybes sudaryti I

gal iš viso mes savo gyveni
mo dienomis tokio pasaulio ne 
sulauksime, tačiau tai būsiąs 
didžiausias šio mūsų amžiaus 
siekimas.

Atrodytų, kad negyvenama 
vien tik dabartim, bet žiūrima 
ir į tolimesnę ateitį. Ir, supran 
tama, kiekviena valstybė, ypač 
tokia galybė, kokia šiandien 
yra Jungtinės Amerikos Vals
tybės, ir ateičiai privalo turėti 
tinkamą programą.

¥

Reiktų manyti, kad toje pro 
gramoje yra ne tik naujai su
kurtų ir kuriamų Afrikos ir 
Azijos valstybių ir valstybėlių 
moralinis ir medžiaginis rėmi
mas. bet ir komunistų paverg
ėjų tautų išlaisvinimas. Juk 
tikrai tuščia būtų kalbėti apie 
laisvų ir nepriklausomų tau
tų oendruomenę, apie taikin
gą joje sugyvenimą, jei Sovie
tų Rusija ir komunistinė Ki
nija pasiliktų didelėmis kolonia 
linėmis galybėmis, jei jose ne 
pasikeistų politinė, ekonominė 
ir z o-dalinė santvarka, jei joms 
būtų palikta ir toliau terori
zuoti ir naikinti jų vergijoje 
esančias tautas.

Reikia manyti, kad dabarti
nės užsienio politikos vairuoto 
jai ir ateities planuotojai labai 
gar v. i žino, kad nesukuriant 
pasaulyje teisingos taikos, ne
bus ir pastovios taikos. Tei
singos taikos negalės būti, jei 
kad ir kelios tautos, mylin
čios laisvę ir jos siekiančios, 
pasiliks kitiems vergauti.

Turint galvoje, kad prezi
dentas Kennedy keliais atve
jais yra suminėjęs sovietinį 
kolonializmą, yra minėjęs ir 
Lietuvos bei kitų Pabaltijo vai 
stybių pavergimą, norime bū
ti optimistais ir tikėti, kad 
prez. Kennedy darbų progra
moje yra įtrauktas ir Lietuvos 
laisvinimas. Šį mūsų teigimą 
sustiprina ir tasai faktas, kad 
prez’dento paskirtas ambasa
doms Jungtinėms Tautoms 
Adlai Stevensonas, jau keliais 
atvejais Jungtinių Tautų asam 
b’.Ajos sesijoje yra kalbėjęs 
prieš sovietinį kolonializmą 
(net ir atitinkamą memoran
dumą įteikęs), ir labai efektin 
gai minėjęs Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos vardus.

Tad, negalima sakyti, kad 
JAV neturi užsieninės progra
mos. Ją turi ir ji nėra bloga. 
Amerikos visuomenė privalo 
padėti ją vykdyti. Mes gi iš 
savo pusės turime veikti ir 
veikti atviromis akimis, kad 
toje programoje būtų ir Lietu 
vos išlaisvinimas, ir taip pat 
kiekviena tinkama proga rei
kia priminti, kad Lietuvos rei
kalai būtų keliami visur, kur 
yra ar bus svarstomi “taikin
gos laisvų ir nepriklausomų 
tautų bendruomenės” reikalai.

konkordatą tarp Maskvos ir Vati
kano.

— Deja, — pastebi “La Civilta 
Cattolica”, — nei Chruščevo svei
kinimai popiežiui, nei iš to pada
ryta propaganda nė kiek nepakei
tė faktų. Ne mūsų reikalas čia 
kalbėti apie Maskvos intencijas, — 
rašo toliau žurnalas, — bet tie, 
kurie Chruščevo sveikinimus pa
laikė tik grynai sovietų propa
gandiniu manevru, turėjo labai 
daug pagrindo. Visos aplinkybės 
kalba už tai, kad ne Vatikanas, o 
komunistiniai šaltiniai pirmieji pa
skelbė žinią, duodami jai labai 
tendencingą aiškinimą; žinia kaip 
tik sutapo su kai kuriais iš Vengri 
jos ir iš Čekoslovakijos atėjusiais 
pasiūlymais tam tikromis sąlygo
mis peržiūrėti kardinolo Mindsze.i- 
ty ir arkivysk. Beran padėtį; ži
nia labai pavėluotai buvo paskelb
ta sovietinėje spaudoje ir t. t.

Kaip ten bebūtų, — rašo toliau 
“La Civilta Cattolica”, — Chruš- 
čevo sveikinimai popiežiui neatne
šė jokio padėties pasikeitimo, kaip 
jokio pasikeitimo neatnešė kiti pa
našūs sovietų gestai... Priešingai,

Chruščevo vieta kaltinamųjų suole
Smerkė nacių nusikaltimus, o kaip su sovietų? Įrodomoji medžiaga pačių sovietų rankose.. 

Atominius sprogdinimus slėpė nuo gyventojų.

V. ALSEIKA, Vokietija

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. sausio mėn. 26 3

Skurdas darbo žmonėms 

Lietuvoje

tik 
vo- 
pa-

Maskva darė atominių bom
bų bandymus. Jau kiek nu
ščiuvo ir visi protestai Krem
liaus adresu. Tačiau pasaulis 
dar ilgesnį laiką negalės nu
rimti, ir vis dar girdėsime ne
rimo apimtus balsus apie rei
kalą gelbėti žmonijos ateitį. Vis galės prisiminti 1961 
daugiau atsiranda nuomonių, buvusios Berlyno krizės, 
kad sovietus su Chruščevu giai kaip šių dienų gyventojai 
priešaky tenka sodinti į kalti- vargiai prisimena 20 amž. pra- 
namųjų suolą. Kremlius prade- džioje buvusią Agadiro krizę, 
damas kaltinti ne tik kaip žiau 
raus genocido vykdytojas, bet 
ir kaip pasikėsintojas prieš 
žmonijos ateitį.

Žmogus, daug rašąs kaip 
apie žmonijos ateitį, ne tik 
kiečių bet ir anglo-saksų
šaulyje laikas nuo laiko patei
kiąs nuostabias ateities gyve
nimo vizijas yra vokietis Ro- 
bert Jungk. Tai, ką jis yra pa
skelbęs ryšium su pastaraisiais kančių dokumentų, 
atominiais bandomaisiais sprog kai Kremliui atrodė patogu, tuo 
dinimais, nėra tušti žodžiai.

Jis primena tuos laikus, kai 
dar Europoje siautėjo rudasis 
hakenkreutzas ir kai užsieniuo 
se buvo surengtos parodomo
sios bylos, turėjusios tikslą vie 
šai pasmerkti nacių vykdytus 
nusikaltimus prieš žmonišku
mą. Dabar kyla nauja mintis 
— ar nevertėtų kuriame nors 
ne totalitariniais metodais val
domame krašte (javz. D. Brita
nijoje) surengti panašią bylą 
ir joje pasmerkti sovietinius 
vadovus, savo atominiais ban
dymais pasmerkusius mirčiai 
šimtus tūkstančių 
kūdikių?

negimusių

se dokumentuose buvo nušvies
ta baisi atsakomybė už atomi
nės jėgos panaudojimą. Klau
simas — kas bus rašoma šiuose 
dokumentuose?

Apsukamos galvos taikos 
mylėtojams...

Tie “taikos institutai” nėra 
vieninteliai, kuriems tenka atsi
durti nepatogioje padėtyje, ties 
Novaja Zemlia ir kitur sprogus 
galingoms atomo bomboms. 
1961 m. vykdyti atominiai spro- aiškės, ar sovietams teks sumo- 
gimai sukėlė maišatį ne tik ko- keti brangią kainą, būtent pasi- 
munistų valdomuose kraštuose, tikėjimo kainą. Vis dėl to dar 
bet ir jiems prijaučiančiose ša- turės praslinkti keli dešimtme-

Ateities vaikai sumokės
Už maždaug 50 ar 60 metų 

pasaulyje atsiras aukos tų 20- 
30 atominių sprogdinimų ir tos 
aukos apmokės šių dienų kar
tos nusikaltimus. Publicistas 
aiškiai nurodo — dėl sprogdi-. 
nimų padarinių gims negyvi ar 
sužaloti tūkstančiai vaikų Nor-

kaip tik šiomis dienomis sovietinė 
spauda iš naujo užpuola Vatikaną 
ir paskutinę šv. Tėvo socialinę en
cikliką “Mater et Magistrą”.

Vatikano atsakymas į sovietinio 
diktatoriaus sveikinimus, — bai
gia komentarą žurnalas, — labai 

daug ką pasako savo kiekvienu 
gerai apgalvotu žodžiu. Jis rodo 
šv. Tėvo susirūpinimą kiekvienam 
atsakingam asmeniui šią pavojin
gą valandą priminti jo pareigą, 
kad būtų užtikrinta tikroji, teisin
gumu pagrįsta taika, už kurią po
piežius nesiliauja kovojęs ir mel
dęsis.

| JUOZAS KRALIKAUSKAS |
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Tudiaminas praeina pro kapinių kaukurą netoli 
Spenglos vingio, kur pakrantėje daug baltų akmenė
lių. šereikio pelenų ir kaulelių rieškučios užkastos 
šiame kalnelyje. Ar seniai, rodos, atbėgdavo vaikutis 
čia žaisti baltavidurėm kriauklėm ir šiais akmenė
liais...

Tudiaminas skina brūzgyną pakilesnioje vietoje. 
Žingsnis po žingsnio. Rauna kelmiokus, traukalioja 
šaknis, nurenka akmenis.

Taip, mąsto dirbdamas, Šereikis čia kur nors 
arti girioje. Tėvų tėvai šitame senmiškyje. Barzdoti 
senoliai šitame žaliajame. Šnekink — atsakys nebent 
iš kur slankos balsu, nebent dudučiu...

Taip, guodžiasi betriūsdamas, tik dievai težino, 
kodėl turi kas atsitikti. Su dievų valia, anot lydušo- 
nio, viskas buvo, yra ir bus...

4.

Prijoja kareiva Eigela ant bėro ašvo, žvangant 
žalvario žvangučiui prie kamanų, išsagstytų blizgan
čiom plokštelėm.

„Dirbsi?” — kietu balsu prakalbina stiprios su
dėties Eigela.

“Dirbmi,” — atsako žemdirbys, kurio trinytinė 
palaidinė siekia kelius.

„Reikia man šnekėti šuo tavimi, Tudiamine,” —1 
raitelis spinksi tamsiai rudom akim.

„Tai šneki,” — Tudiaminas laukia turtuolio žo
džių.

vegijoje, Švedijoje, Indijoje, 
Japonijoje, Anglijoje, Vokieti
joje, žinoma, ir Rusijoje bei 
Kinijoje (pridursime — ir Lie
tuvoje...). Sakykime, tai galės 
įvykti 2021 metais ir, kas keis
čiausia, tais metais niekas ne- 

metais 
iy-

lyse. Tas sąmyšis lygintinas su 
1939 m. Stalino ir Ribentropo 
pasirašyta sutartimi

Būdinga yra tai, kad šios 
“bombinės diplomatijos” pada
riniai per menkai buvo įvertin
ti ir pačių sovietų. Jų laikraš
čiai, radijas ir televizija labai 
siaurai informavo savo skaity
tojus, klausytojus ir žiūrovus 
apie atominius bandymus. Net 

ir Chruščevienė pas ją buvu
siems “taikos žygio” dalyviams 
pripažino, kad mes, girdi, “apie 
tokius dalykus mažai žinome”...

Dar neišnaikinome idiotų...
Žymi britų radiobiologė prof. 

Pirie numato išleisti knygą, ku
rioje įvairių kraštų specialistai 
pasisakytų, kaip jie vaizduojasi 
savojo krašto likimą atominio 
karo atveju. Sovietų rašytojų 
s-gos pirmininkas profesorei at
sakė, kad jis iš viso negali įsi
vaizduoti, jog Sovietų Sąjunga 
galėtų būti sunaikinta tokio ka
ro atveju. Tai prieštarauja so-’ 
vietinio gen. štabo Taienskio sa
vo metu paskelbtoms ateities 
vizijoms. Kai prof. Pirie tokius 
išvedžiojimus parodė sovietų 
rašytojui Ilja Erenbur^ui, šis 
atsakė įsidėmėtinais žodžiais: 
“Nors mes, tiesa, suskubome iš
naikinti kapitalistus, tačiau ne
suskubome atsikratyti visų 
idiotų...”

Per ateinančius mėnesius pa-

Jei šiandien prasidėtų tokia 
byla prieš “nusikaltėlius žmo
nijos ateičiai”, tai įrodomoji me
džiaga būtų gausiai surinkta 
kaip tik iš tų žmonių, kurie bū
tų pasodinti į kaltinamųjų suolą. 
Štai, Vienoje veikia tokia komu
nistų inspiruojama “tarptauti
nė taikos taryba” ir ji drauge 
su “taikos institutu” yra pa
skelbusi visą seriją daug pasa- 

Tuo metu,

i

Radio bendrovės Columbia Broadcasting System direktorius Frank Stanton ir jo teisinis patarėjas 
Thomas Fisher (kairėje) kalba vyriausybės susižinojimo komisijoj FCC apie numatomą progra
mos kontrolę, kurią galinti padaryti vyriausybė. Dešinėj adm. Burke sakosi sutinkąs su buv. prez. 
Eisenhowerio mintimis, kad kariškiai turi vengti vesti savo atskirą politiką, bet pasisakyti griež
tai prieš komunizmą jiems n-eturi būti uždrausta. ' (UPI)
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Gyventojai varomi i
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Sovietus sekdama, komparti
ja ir Lietuvoj įvedė klases. Vi
somis pirmenybėmis naudojasi 
kompartijos vadovybė, jos tal
kininkai dirbą propagandos sri
tyje — vaidilos, rašytojai, mu
zikai, saviveiklininkai, moksli
ninkai, valstybės ramsčiai ir į- 
monų vadovai. Proletarijato 
valstybėje kuklesnėmis pirme
nybėmis naudojasi darbininkai 
ir labiausia prispausti kolchozi- 
ninkai, nes jie turėtų badauti, 
jei ne nuomojami sklypeliai.

Aukščiausios tarybos suvažia
vime A. Drobnys šneka: “Mes 
pagrįstai didžiuojamės puikiais 
respublikos darbo žmonių laimė 
jimais visose gyvenimo srity
se”. Darbo žmonės kai ką su
kūrė, bet jų darbo vaisiais nau
dojasi kompartijos dėlės ir Mas 
kva. Kas sovietuose — valsty
binio kapitalizmo šalyje — yra 
didžiausias darbininkų ir kol- 
chozininkų engėja? Kompartija.

čiai, kol būsianti sumokėta bio
loginė sovietinių nusikaltimų 
kaina. Tuo metu visi kaltinin
kai, sėdį Kremliaus sienose, jau 
bus išmirę natūralia mirtimi. 
Dėlto šiandien ir statomas klau 
simas -ar neverta, kad jie da
bar atsakytų už savo nusikalti
mus?

Jiedu vienu du pamiškėje.
Petingas Eigela delsia, lyg neapsispręsdamas, ku

riuo lankstu geriausiai būtų pradėti.
„Veizdi, bitjuli,” — ir Eigela, žodis po žodžio 

apylanka priėjęs, pareikalauja grąžinti skolą. Girdi, 
skolintis rangus, o atsiteisti nenori.

Tudiaminas nustemba ir apglumsta: kas gi ne
nori? Ale jam dar trumpa ir jis meldžia palūkėti, ne
suimti ūmai už gerklės.

Kietaširdis Eigela prasišiepia: jis gi neaikštauja 
kito nei gerklės, nei skriaudos. Jis tiktai savo ieškąs 
atgal.

Kareiva dairosi — Tudiamino skynyme jau nie
kur nebelikę nei krūmelio, nei kelmelio. Nemažas ir 
gražus kampas. Taip išlyginta, išglostyta, kad nė jo
kio kupstelio.

„Nemeilytumbei, bitjuli, mainyti?”
„Kan mainyti?” — dar labiau susirūpina ir ap- 

smurgsta žemdirbys.
Eigela pasiūlo mainais kitoje vietoje dvigubai 

tiek reto bruzgynėlio: priedo — nereikėtų skolos 
grąžinti. Esą, bičiuli, būtų lygmala lyga — be jokios 
katro skriaudos.

„Esi žmuo be širdies!” — pasipiktina Tudiami
nas, atatūpsčias atžengdamas žemėtom kojom. „Geisi 
savenspi mana laukelin, kareiva? Turi tiek daug. 
Neigi dar vis negana?”

Eigela vėl prasišiepia:
„Palieki man žinati, ar man gana.”
„Atimtumbei mana laukan? Mana žemen?” — iš

plėstomis akimis baisėjasi Tudiaminas, sparčiai al
suodamas.

„Ai kas gi atimsti? Mainai.”
„Vai didi skriauda būtun! Vai atleisti negalėt- 

ja!” — Tudiamino akyse parausta kraujo siūleliai.
Eigela nudilbina akis į žemę. Tarytum laukia, už 

katrą pati žemė pasisakys.
„Šitas laukelis mana. Sūnuoi priedera paveldėti. 

Gaudižaduoi paliksiuo,” — savo žemės lopinėlį gina 
laukininkas, mėlynom akim žiūrėdamas į turčiaus ru
dąsias.

Žemdirbys Tudiaminas čia gyvena nuo seniau 
negu kareiva Eigela. Jau Tudiamino tėvas šias vie
tas nužiūrėjo, skynė ir sausino, sunkiai ir ilgai dirl> 
damas.

Tudiamino veidas prisrūva priekaišto ir panie
kos — kareiva nori išsukti jo dirvą, prakaitu aplais
tytą. Šis Eigela kliaučių ieško ir neteisingai byloja. 
Kaip jam negėda žemės, kurion žiūri? Gobšus sava
naudis, kuriam niekad vis negana.

„Žinai, bitjuli. Medjaga ažuo medjagan, dotas 
ažuo dotan. Arba skala arba ši dirvelė.”

Tudiaminas tyli. Jis tiktai javų augintojas, 
skursna, dargi skolininkas. O prieš jį apkūnus ir įno
ringas kareiva, kuris še beatodairiškai didžiuojasi ant 
bėro ašvo, kojoms balno geležinėse kilpose patogiai 
dykaujant.

Tudiaminas nusisuka ir kulkšnoja namo. Argi ne 
iš teisybės jis sakydavo Uvainei ir Gaudižadui, kad 
ašvo reikia saugotis iš užpakalio, šuns — iš prieš, o 
rėkaus turčiaus — iš visų keturių pusių...

„Vai Varpuli! Vai Žemynėle!” — tamsiai ruda 
ranka pabraukia per varpas. Karpotų pirštų galais 
jaučia akuotus. Rugiuose budi rugiagėlės. Ir aguo
nėlės kadgi svydi liepsnelėmis. Javų augintojui net 
širdis slopsta:

„Žemėpati! Laukpati!”
Parsiradęs į žaliom samanom užėjusią dūminę 

trobelšę, prie akmenų ugniakuro atranda Uvainę, mo
liniame puode bebro mėselę verdančią. Moteriškei nuo 
kosulio niekas nepadeda; net ir karštas medus neil
gam teparamina. Striukė seka bėdą — skundžiasi 
Uvainė: druskelė visai jau baigiasi. .

Tudiaminas nusiima nuo galvos šašbaudą, išgeria 
kaušą vandens ir pasako žinią, kurią parnešė.

Mažo stoto Uvainė apstulbsta. Pravėrusi burną, 
mirkčioja raudonomis nuo amžinų dūmų akimis. Pas
kui atsipeiki iš suakmenėjimo ir dusdama pradeda 
širdauti, kad šunburnis turčius plėšia kąsnį iš burnos. 
Kada beišsimuš iš skurdo? Va, jau ir senatvė ir ligos, 
o tas pikčius atplėšia laukelį. Gi nė piršto tas ujikaa 
nepridėjo prie vietos išskynimo.

(Bus daugiau)

bendras gyvenvietes

VfcTRA

Apie kokį darbo žmonių lai
mėjimą gali būti šnekama?

Prekių trukumas

Vakaruose kiekvienas darbi
ninkas savo uždarbį gali panau
doti, kaip tinkamas. “Proletari
jato” sukurtoje ir vadovaujamo
je valstybinio kapitalizmo vals
tybėje darbininkija gali įsigyti 
tik reikmenų, kurias valstybė 
pateikia rinkai. Ji gali išnaudo
ti dirbančius. Komunistinė vals
tybė yra visuotinis monopoliniu 
kas, o monopolio savininku yra 
kompartija. Aišku, ji šneka a- 
pie darbininkijos gerovę, nors 
kiekviename žingsnyje nusuka 
nuo darbininko, o ypač kolcho- 
zininko.

Štai, A. Drobnys tvirtina, kad 
iš kompartijos malonės šiais me 
tais gyventojams daugiau par
duos cukraus, miltų, mėsos, 
sviesto, pieno ir nugriebto pie
no. šiomis pirmenybėmis galės 
pasinaudoti miestelėnai, kurių 
tarpe įskaitytini rusai ir kom- 
partiečiai. Jie gauna ir didesnius 
atlyginimus, todėl ir šiaip gali 
pirkti nesivaržydami.

Statybos trūkumai

Visi pranešėjai daug laiko 
skyrė statybos klausimams.
šiais metais statys 23 mokyk
las, 16 bendrabučių, ligonines 
ir tik ketvirtadalį butų, nes tris 
ketvirtadalius statys pavieniai 
savininkai, kuriems valstybė pa 
sižadėjo parūpinti statybos me- ' 
džiagų. Ar ji parūpins nepatep
ta7

Jei prekių gamyklos paleidžia 
į apyvartą žemos rūšies ar net * 
vartojimui netinkamas prekes, 
statybose, K. Meškausko žo- 
dž;.as, darbai užtęsiami, pasta
tyti namai, nežiūrint, kam jie 
bebūtų skirti, pasižymi netikslin 
gu planavimu ir dideliais  ̂staty
bos trūkumais.

Pasakiškiausių statybos trū
kumų aprašymų galima užtikti 
kompartijos spaudoje, kuri vis 
tik teparodo tik dalį tikrovės.

(Nukelta j 4 psL)
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KELIONĘ UŽBAIGUS
A. a. pulkininkas Kostas Žukas

KAZYS ALIŠAUSKAS

Iš Clevelando atėjo žinia, 
kad sausio 21—22 naktį mirė 
pulk. Kostas Žukas. Mirė su
laukęs 77 metų amžiaus. Tai 
buvo vienas iš ryškesnių kari
ninkų Laisvės kovų metu 1919 
—20 m. Buvo krašto apsaugos 
ministeris 1920—1921 m., t. y. 
tuo laiku, kai vyko sunkios 
kovos su lenkais.

Varginga jaunystė
Velionis gimė 1884 m. gruo

džio 17 d. Kaune. Pradžios 
mokslą išėjo Kaune, 1896 m. 
drauge su tėvais persikėlė į 
Obelius. Prisiglaudė prie baž
nyčios ir patarnaudavo mi
šioms. Vėliau, Obelių vikarui 
tarpininkaujant, buvo priimtas 
į Obelių gelžkelio stotį mokytis 
telegrafo. Telegrafo amato ga
na greitai pramoko, bet tarny
bos negalėjo gauti, nes buvo 
per jaunas ir katalikas — ne 
pravoslavas.

1899 m. išvyko į Sibirą dar
bo ieškoti, tebūdamas tik 15 
metų. Sibiro gelžkelio tarnybo
je buvo tarnautojų trūkumas, 
tad ten nežiūrėjo nei luomo, 
nei tikybos, nei amžiaus. Sibire 
tarnavo ir mokėsi privačiai. 
1906 m. grįžo į Lietuvą, rude
nį buvo pašauktas į kariuome
nę. 1907 m. stojo į Vilniaus 
pėstininkų karo mokyklą, ku
rią baigė per 3 metus. Baigęs 
karo mokyklą tolimesnei karo 
tarnybai buvo paskirtas į 121 
pėst. pulką Charkove. Pradžio
je ėjo pulko ryšių viršininko 
pareigas, 1914 m. buvo paskir
tas divizijos štabo ryšių vir
šininku. Šiose pareigose išbuvo 
per visą karą iki bolševikų re
voliucijos.

pagy-
Žukui.
krašto apsaugos 
vyr. karo vado 
sunku. Jis pats

Prisikėlimas — Jono Subačiaus skulptūra Prisikėlimo ir į dangų 
įžengimo bažnyčioje, Rego Park, N.Y.

.

MŪSŲ KOLONIJOSE
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Linden, N. J. me dalyt auti. Bus priimtos re
zoliucijos.

Miesto meras Vasario 16 d. . T ™ , , , „ ,. ... ALi Lindeno skyr. s. m. vai
minėjime dybą sudaro: V. Tursa — pirmi-

Lietuvių Tautinis Meno ansamb 
lis.

Lietuviškoji visuomenė kvie- 
' čiama gausiai į šį minėjimą at
vykti. J. A. Stikliorius

ALT Lindeno skyr. valdyba, ninkas, S Samatas — vicepirm. ;
susitarusi su visais Lindeno lie- S. Vaičiūnas — sekr., J. Ka- 
tuv’škų organizacijų atstovais, sauskas — ižd. ir S. Ramonas 
rucšia vasario 25 d. 3 vai. p. p.1— valdybos narys. 
Lietuvių Laisvės Parko salėje, 
340 Mitchell avė., Vasario 16 d. Philadelphia, Pa, 
minėjimą. Pagrindinę kalbą pa- : r
sakys Vliko atstovas dr. Anta- Į 
nas Skėrys. Taip pat dalyvaus 
ir tars žodį Lindeno miesto me-

1 ras W llliam Hurst ir miesto ta
rybos p-kas J. Krueger. Invo- 
ka< i ją kalbės kun. P. Totoraitis, 
e tr. mpą religinio pobūdžio kai

Hartford, Conn.
Gabi lietuvaitė

V.

Kalbės adv. J. Smetona
Philadelphijos lietuviškųjų 

ganizacijų sudarytas komitetas 
rengia Vasario 16 d. minėjimą, 
vasario 18 d. 3 vai. p.p Lietu-

Danutė Šliogerytė, 9 m. lai- 
j i mėjo premiją 15 dol., parašiusi 

i pasaką “Karalaitei dovanotos 
akys” “Eglutės” skelbtam kon
kurse, kurio mecenatu yra kun.

1 dr. J. Prunskis.
I

or 1

vasario 18 d. 3 vai. p.p Lietu- TELEVISION CO.
, -v r • vi / t i *512 W. 47th St, FR 6-1998vių Muzikalinio Klubo (Lithua- -pv radijai, hi-fi. vėsintuvai 
nian Music Hali) patalpose, ^ardavimai-taisymai Sek, uždaryta

sitraukė iš ministerio pareigų. 
Tuo pat pasitraukimu atsisakė 
ir nuo vyriausio karo vado pa-

to, tekdavo girdėti vien 
rimų pulk. K.

Eiti drauge 
muusterio ir 
pare’gas buvo
prisij a žmo, kad pavargdavo ir 
ieškojo išeities.

Klausimas buvo išspręstas, 
ir 1920 m. rugpiūčio mėn. bu
vo paskirtas “Armijos vadu” 
pulk. K. Ladyga, pasižymėjęs 
karininkas kovoje su bolševi
kais ir bermontininkais. K. La
dyga paskirtas pulk. K. Žuko 
pasiūlymu. Vyr. karo vado pa
reigose ir toliau pasiliko pulk. 
K. Žukas.

Tuo laiku pietų - rytų Lietu- reigų Lietuvoje. Tai buvo pas- 
voje, Vilniuje ir apie Vilnių kutinysis vyr. karo vadas. Dau- 
vyko dideli įvykiai. Vyko jud- giaus vyr. karo vadas nebuvo 
rus karas rusų - bolševikų su skiriamas. Buvo skiriamas tik 
lenkais. Lietuva 1920 m. lie
pos 12 d. jau buvo pasirašiusi 
taikos, sutartį su bolševikais 
Maskvoje, tad paskelbė neutra
litetą. Pulk. K. Žukas dėjo pa
stangas ir buvo įsitikinęs, kad 
neutralitetą Lietuvai pavyks 
pilnumoje išlaikyti. Šiuo reika
lu kariuomenei davinėjo griež
tus įsakymus, pavyzdžiui: “ 
sus perėjūnus į mūsų pusę nu
ginkluotu, išvengus ginkluoto 
susirėmimo”. Kariuomenė vyk
dė šį sunkų uždavinį. Mūsų bu
vo mažai, tuo tarpu lenkų ir 
bolševikų veikė didelės kariuo
menės masės. Perėjūnų buvo 
labai daug, vienus pavykdavo 
nuginkluoti, kiti nepasiduodavo.

Vykstant kovoms su lenkais apygardos) štabo viršininku, 
prie Seinų ir Augustavo miš- 1926 m. pradžioje išėjo į at- 
kuose, pulk. K. Žukas tikėjosi, sargą. Apsigyveno A. Pane-

kariuomenės vadas arba vy
riausio štabo viršininku, kurie 

Į tvarkė kariuomenės mokymo 
Į

Nepriklausomybės kovose
Grįžo į Lietuvą 1918 m. pa

vasarį ir apsigyveno Raseiniuo
se. Kuriantis Lietuvos valsty
bei, 1918 m. pabaigoje buvo 
pirmuoju Raseinių milicijos va
du. Šiose pareigose išbuvo iki 
1919 m. vasario mėnesio. Va
sario 7—8 d. atvyko į Kauną 
ir įstojo į Lietuvos kariuome
nę. Buvo paskirtas į pėstininkų 
pulką. Pulke pradžioje ėjo ry
šių viršininko pareigas, netru
kus buvo paskirtas I-jo atsar
gos bataliono vadu Mariampo- 
lėje. Pasireiškė ne tik karinėje, 
bet ir visuomeninėje veikloje. 
Laikraštyje “Lietuvoj” rašė 
trumpus, bet įdomius straips
nius. Gynė ne tik karinius, bet 
ir visuomeninius bei valstybi
nius reikalus. Jam rūpėjo stip
ri, gerai organizuota Lietuva, 
pajėgi kovoti dėl savo laisvės. 
Šiuo keliu eidamas, atkreipė 
Visuomeninių veikėjų dėmesį. 
Ruošiantis rinkimams į Stei
giamąjį Seimą 1920 m. pradžio
je, dr. K. Grinius pasiūlė K. 
Žukui kandidatuoti į Steigia
mąjį Seimą Valstiečių Liaudi
ninkų sąraše. K. Žukas sutiko 
ir buvo išrinktas į Steigiamąjį 
Seimą. Nuo 1920 m. birželio 
19 d. iki 1921 m. balandžio 7 
d. buvo krašto apsaugos minis
teris, 8-tasis iš eilės. Susidėju
sių aplinkybių dėka jam teko 
ypatinga darbo našta šiose pa
reigose. Gen. S. Žukauskas jau 
nebebuvo vyriausiu karo vadu, 
šias pareigas perėmė gen. Gal
vydis - Bikauskas, kuris išbu
vo šiose pareigose nepilną mė
nesį. 1920 m. liepos 7 d. pulk 
K. Žukas perėmė ir vyriausio 
karo vado pareigas. Būdamas 
kr. aps. ministerių ir vyriausiu 
karo vadu, pulk. K. Žukas stip
riai palaikė drausmę ir tvarką 
kariuomenėje. Už nusižengimus 
bei nusikaltimus prigriebdavo 
visus, kaip generolus ir pulki
ninkus, taip ir eilinius. Kitaip 
ir būti negalėjo, visi tai supra-

pensijos, politine ir visuomeni
ne veikla, nors įdomavosi, bet 
vengdavo viešai pasireikšti. 
Kol veikė Aukštieji karininkų 
kursai (1922—1928 m.), pulk. 
K. Žukas buvo
skaitė paskaitas: Karinę peda
gogiką ir karinę psichologiją. 
Buvo laikomas šios srities ge
ru žinovu. Jo paskaitų san-

bei pasiruošimo karui reikalus, trauka buvo atspausdinta “Mū- 
mokslų

lektoriumi ir

sų Žinyne”, karinių 
žurnale Lietuvoje.Lietuvą atstatant

Pasitraukęs iš ministerio pa
reigų, pulk. K. Žukas norėjo 
grįžti į Mariampolę ir vadovau- 

vi- j ti 10 pėst. pulkui, bet genero
lo Katche kviečiamas sutiko 

'būti generalinio štabo viršinin- 
| ko padėjėju. Šiose pareigose 
; išbuvo iki 1922 m. pradžios.
Kovo mėn. buvo paskirtas IV 
pasienio divizijos vadu. Gyveno 
Alytuje. Ši divizija buvo išfor-! 
muota, ir pulk. K. Žukas buvo knygą parašęs, pradėjo dau- 
paskirtas II-os divizijos (karo

Svetimuose kraštuose
1944 m. pasitraukė iš Lietu

vos ir 1949 m. iš vakarų Vo
kietijos atvyko į JAV. Gyven
damas Clevelande, parašė 
“Žvilgsnis į Praeitį, žmogaus 
ir kario atsiminimai”, 1959 m. 
Pirmasis šios knygos sakinys 
— “Mano gyvenimo kelias ar- _ 
tinasi prie galo”. Ir tikrai, šią

bą pasakys kun. J. Pragulbic- 2715 East Alleghany Avė. Mi- ” 
kas. j nėjime pagrindinę kalbą pasa-

Meninėje programoje pasiro- kys svečias iš Clevelando, adv. j 
dys sol. Irena Stankūnaitė, J. Julius Smetona, o meninę pro- 
Stankūnas, jauni muzikos ta- gramą išpildys Leono Kaulinio 
lentai broliai Prižgintai, Linde- 
no lietuvių šeštadieninės mo
kyklas vaikų choras, vedamas 
I. Stankūnaitės, mokyklos tau
tinių šokių grupė, vadovauja
ma D. Vaičiūnaitės, deklamuo
to ja B. Vaičiūnaitė ir kt.

ALT L’ndeno skyr. valdyba 
kviečia v:sus Lindeno ir apy
linkės lietuvius gausiai minėji-

vadovaujamas Philadelphijos

TERRA
3237 W. «3rd St., Chicago 26, I1L 

Tel. 434-4660.
Kristalas, porcelanas (china) si
dabras, gintaras, aukso ir kitokios 
brangenybes, etc., etc. Kainos nu
pigintos, pasirinkimas —- čbidelis.'

HEALTHY FOOD RESTAURANT

Chicago 8, Illinois Į]

ARIE CROYVN THEATER
McCormick Place

23>rd St. & So. Lake Shore Dr.
FRI., JAN. 12 thru SUN., JAN. 28 

8:30 — Sunday 
3 p.m.

Mon.

S Ban

LIETUVIŲ VALGYKLA 
3236 South Halsted Street

Tel.: DAnube 6-9837
J. ir Pr. Bičiūnas

į kad mums pavyks išlaikyti Sei
nus ir kitas lietuviškas vieto-

: ves šioje srityje. Kai 1920 m. 
spalio 7 d. Suvalkuose buvo pa
sirašyta sutartis su lenkais, 
pulk. K. Žukas nesitikėjo, kad 
lenkai šią sutartį taip greitai 
sulaužys. Po šių nesėkmių pulk. 
K. Žukas buvo atsargesnis, ap
dairesnis, gan pesimistiškai nu
siteikęs, bet dirbo su dar di
desne energija ir kitus skati
no dirbti.

Mūsų kariuomenės laimėji
mai prie Širvintų ir Giedrai
čių šiek tiek pataisė nuotaiką 
visuomenėje ir kariuomenėje. 
Į kariuomenės vadovavimą - 
operatyvinius reikalus pulk. K. 
Žukas mažai tesikišo. Yra ži
nomi tik du aktyvesni pasireiš
kimai: vienas rugsėjo mėn., ka
da jis buvo atvykęs į karo 
veiksmų lauką prie Seinų ir 
antras lapkričio mėn. — išvy
ka į Kėdainius, kai teko gau
dyti prasiveržusią pro 

i frontą lenkų kavalerijos 
j dą. Karo veiksmams, 
pulk. K. Žukui krašto
gos ministerių, vadovavo ar
mijų vadai: pradžioje buvo 
pulk. K. Ladyga, vėliau gen. 
S. Žukauskas.

Kovoms su lenkais pasibai
gus, 1921 m. balandžio 7 d. pa-

mūsų 
briga- 
besant 
apsau-

I

munėje. Gyveno iš gaunamos

g;au sirginėti, negaluoti. Mirė 
palipdamas žmoną ir kitus ar
timus gimines.

Tebūna jam lengva ši drau
ginga, bet svetima žemelė.

SKURDAS DARBO ŽMONĖMS
'Atkelta IS 3 pusi.)

Kolchozininkai varomi į 
bendrąsias gyvenvietes

Ekonominės komisijos pirmi
ninkas pranešime nurodo: “Išli
pusi mūsų respublikoje vienkie 
mių sistema nesiderina su stam 
biu socialistiniu žemės ūkiu ir 
yra didelė kliūtis jo gamybai 
vystyti. Tačiau vienkiemių sis
tema likviduojama respublikoje 
labai lėtai”. Daugelyje rajonų 
tik po kelias šeimas persikėlė 
į bendrąsias gyvenvietes. Pra
nešėjas kaltina deputatus ir ki
tas kompartijos organizacijas, 
kad jie nepajėgę kolchozinin- 
1 ams išaiškinti apie valstybės 
teikiamas lengvatas persikelian- 
tiems į bendrąsias gyvenvietes. 
Šiais metais kolchozininkų sta
tyba prilyginta visuomeninei 
statybai. Kolchozininkai žymiai 
didesne sparta bus genami į ben 
drąsias gyvenvietes. Dabar jie, 
jei bus pastatyti butai, jau 
galės nevykimo pateisinti.

Ko siekia kompartija?

Ji siekia kolchozininkus,

PARAMA

I 
l

Company 
of 
50

-

ne-

GRAND 
OPENING

rių yra du trečdaliai lietuvių 
tautos, kietai suimti į rankas. 
Vienkiemiuose gyventojai gali 
naudotis didesne asmenine lais
ve. Juos sunftfau sekti ir tvar
kyti. Pi opagandininkams neleng 
va juos komunizmui palenkti.

Bendrosios gyvenvietės turi
| savo privalumus ,nes greitesnis 
patarnavimas ,lengvesnis susi
siekimas ir susižinojimas, piges
nis elektros įvedimas ir patogu
mas mokykliniam jaunimui. Ka
da gi galės tais patogumais nau 
dotis? Kompartija siekia ne šių 
privalumų, bet visuotinio lietu- 

jvių tautos pajungimo ir juose 
iš Maskvos atneštojo komuniz
mo įskiepijimo.

r

I

I I

r

ku- v

t

with The Orchestra of the

TABANAN PALACE GAMELAN 
I. KETUT MARIOaand I. GUSTĮ RAKA 

A Paul Sril.rd Production
Sponsored by American National Theatre & Ai. ulinę

SEATS NOW! at McCormick Box 
Office. Lower level $4.00, 3.00,
2.00; Upper level $3.00, 2.00 (tax 
included). FOR MAIL ORDERS 
send proper remittance to Arie 
Crown Theatre, McCormick Place, 
Chicago 16, with self-addressed 
stamped envelope for retur n of 
tickets.

____________________________________  I

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS R T ŠIKS FOTOGRAFUOS 
HUSU SPECIALYBE.
PRECIN PHOTO STUDIO

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

EDVARDAS l'US, sav.

GRANTWORKS
’ ALYVA, ANGLYS

Sąžiningas patarnavimas.
Geriausios rūšies Anglys ir 

Alyva.

1546 So. 49 CtH Cicero 50, III.
OLympic 2-9311

Adomas Bemadišius

4
įturrvun

r
y

MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

2515 West 69th Street Telef. RE 7-1731

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

ASBACH U R AL, 80 proof brandy .... 5th $4.79
MAPOLEOM French brandy . . . . . . . . . . . . . . 5th $3.35
COEUR De French Liqueur. . . . . . . . . . . . . . 5th $2.98
CHATEAU Antoine Champagne .... 5fh $1.98
AMBASSADOR Vermoufh 5t.h 980
BORDEAUI, Prane. 1951 Vinį. Vynas 5th 980

Sausio mėn. 26, 27, 28 dienomis

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

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

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

2 Sv. $1.15
$1.19 

$12.89

CHEBRATION
■■

Taupytojams nemokamai
Laike sausio ir vasario mėne
sių, šis gražus 10—puodukų 
“Collector's Corner” kavos in
das su šildytuvu bus jūsų do
vana, kada atidarysite taupy
mo sąskaitų padedami 
ar daugiau, arba jei tų sumų
pridėsite prie savo dabartinės 
sąskaitos. Viena dovana šeimai 
ir jūsų sąskaita turi būti pa
didėjusi mažiausiai $500 suma» 
šių dviejų mėnesių laikotarpy
je. Jei Jums patogiau, taupy
kite prisiųsdami paštu. Mes 
prisiusime Jums dovanų. •

šis Stereo High Fidelity Console General Electric... AM- 
FM-Pat<-fono Kombinacija... bus mūsų didžioji dovana— 
Grand Prize. Bet kas gali laimėti. Nėra "varžybų”... 
nieko daugiau kaip tik užsiregistruoti. Kiti prizai bus 
Tranzistorinis Radijas, Automatinis Kavos Virdulis, ir- 
"Snooz-Alarm" Žadinamasis laikrodis. Traukimas jvyks 
1962 m. sausio 30 d. Laimėtojams nereikės čia būti. 
Jiems bus pranešta laišku

MOKAME UZ
INVESTAVIMO S.J-TAS

DIVIDENDAI 
išmokami 

kas mėty ketvirtį 
visoms sąskaitoms

KOVO 31, BIRŽELIO 30, 
RUGSĖJO 30, GRUOD. 31
VAL.; Pirm. 9 v. r. iki 8 
v. v.; antr., ketv., penkt. 9 
v. r. iki 5 v. v.; šešt. 9 v. r: 
iki 1 p. p. Treč. uždaryta.

JUOZAS F. GRIBAUSKAS, V.vkd. Sekretorius

ST. ANTHONY 
SAVINGS -1™ 

and l oan Association

1147 So 4f)th Court Cicero 50. lllinois City 24? 4395 Sutnu 656 633f
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ALTO SKYRIAUS ATSTOVŲ

SUSIRINKIMAS

4

Sausio 7 d. Šv. Jurgio liet, 
parapijos salėje įvyko Amerikos 
Lietuvių Tarybos Cievelando sk. 
atstovų susirinkimas, kurį ati
darė sk. pirm. K. Žiedonis. Pir
mininkavo Nagevičienė, sekret. 
Akelaitis.

Skyriaus pirm. K. Žiedonis 
davė trumpais bruožais ką sky
riaus valdyba yra veikusi ir 
kokie darbai artimiausioj atei
ty turi būti atlikti.

Susirinkę atstovai teigiamai 
pasisakė dėl nuveiktų darbų ir 
patiekė sugestijų dėl Vasario 
16 šventes minėjimo. Cievelan
do ateitininkai, Ateities klubas, 
praeitais metais surinko iš sa
vo narių 500 dol. Prašo Atei
ties klubą ir šiais metais tokio 
žygio, o* taip pat kitas draugi
jas pasekti Ateities klubo pa
vyzdžiu.

Susirinkimas praėjo gyvoj ir 
darbingoj nuotaikoj. Pasi
džiaugta kad iš liet, parapijų 
klebonų — kun. B. Ivanausko
ir kun.- J. Andziulaičio susilauk 
ta šiltos'paramos ir nuoširdaus 
bendradarbiavimo. Atstovai pa
sižadėjo1 dėti pastangas kad 
Vasario 16 šventės minėjimo 
diena kitų parengimų nebūtų 
ir minėjime lietuviai gausiai 
dalyvautu. Numatyta prašyti 
senatorių Young, kad jis rem
tų Lietuvos klausimo iškėlimą 
JAV senate.

L. Žvirkalnis

tel. 531-2089, L. 
tel. 371-5940, J. 
tel. MU 1-9143.

Leknickas — 
Dobrovolskis

Valdyba

CLEVELANDO VYRŲ 
OKTETO KONCERTAS

Jaunesniosios skautės, laimėjusios lietuviškų eilėraščių rinkime pir
mąsias vietas. Iš k. R. Jokubaitytė — 1 v., E. Žygaitė — 2 v„ ir 
Kavaliūnaitė — 3 v. (Nuotr. J. Garlos)

RALFO VICEPIRMININKAS 
KREIPIASI

Cievelando Vyrų Okteto me
tinis Koncertas, įvyks vasario 
3 d. 6.30 v. v., Slovėnų audito
rijos salėje, 6417 St. Clair Avė.

Oktetui vadovauja Rytas Ba
bickas. Savo programoje okte
tas turi labai įvairių dainų. Di
delė dalis iš jų yra oktetui ar- 
anžiruotos pačio vadovo R. Ba
bicko ir pasižymi savo origi
nalia interpretacija.

Nemaža dalį okteto repertua
ro sudaro populiariosios ir pra
moginės dainos, kitaip tariant, 
tai yra lengvesnio žanro daly
kėliai. Šalia originaliai harmo
nizuotų lietuviškų dainų, girdė
sime populiariųjų operečių me- 

į lodijų, bei oktetui pritaikintų 
klasikinės muzikos dalykėlių, veiksmo žiūrovų daugumai ne- 
Šalia egzotiškų ispaniškų rit- tilpo į galvą, kaip Balys Sruo

ga tokią pigią, neestetišką, nie- 
I ko nesakančią komediją galėjo 
' iš viso parašyti. Vargiai ją ga- j 
j Įima pavadinti ir -komedija, nes 
joje nėra juoko, nėra scenų ir 

i situacijų, kurios iššauktų už
tarnauto juoko iš gausios pub
likos. šlykšti girtuoklio gyve
nimo ištrauka su nuolatiniais

galėjo nusileisti į neaiškių gy
ventojų lygį ir suvaidinti ne
dėkingas roles.

Nedėkingas vaidmuo teko ir 
naujajam režisoriui Vytautui 
Matulioniui, kuris pirmą kartą 
po baigimo dramos studijas su
lipdė šią komediją.

I Nevienas eidamas iš vaidini
mo guodėsi, kad tokių veikalų 
lietuviškas teatras daugiau ne
matys. Jei jau neturime ir ne
galima pastatyti lietuviškų ,gal 
verčiau verstis iš svetimųjų kai 
bų, bet scenoje rodyti, kad tik 
jis lietuvio autoriaus ir dar tu- Į 
rinčio garsų vardą, tikrai ne
vi rt a.

Nereikėtų klaidinti publikos 
ir pakirsti žiūrovų pasitikėjimą 
gražias tradicijas turinčiam lie 
tuviškam teatrui.

Ii
i
I MIRĖ PULK. KOSTAS ŽUKAS
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t Brangūs mano tautiečiai — 
lietuviaįį įgyvenantieji laisvaja
me krašte, Clevelande, mano 
paskutinis prašymas. Kadangi 
norėtas tikslas Šv. Kalėdų pro
ga nepasisekė, prašau visų mū
sų sergančiųjų džiova Vokieti
joje vardu, padėkite man su
telkti norimą sumą, kad atei
nančiųjų Šv. Velykų dieną ga
lėtume juos pragiedrinti auka. 

Aš jau išėjęs į pensiją ir 
pridėdamas savąją didesnę au
ką kreipiuos į jūs, padėkime 
tiems, kuriems ir mažoji pagal
ba taip reikalinga. Paskiri as
menys ir organizacijos aukas 
teikite man asmeniškai.

Aleksas Banys, 
Balto 68 s. vicepirm.

Sausio 20 d. Cleveland Nerin
gos tunto tuntininkė Mirga Kižie- 
nė perdavė pareigas naujai tunti 
ninkei Aurelijai Balašaitienei.

Nuotr. J. Garlos

f

Į 
mų, netruks ir šiandien popu
liarių šlagerių.

Vienu žodžiu, oktetas pateiks 
nuotaikingą programą. Nėra 
abejonės, kad mūsų publika yra 
pasiilgusi ir lengvesnio žanro 
muzikos. Oktetas yra vienas iš 
nedaugelio lietuviškų vienetų, 
galįs tai pateikti.

Koncertą rengia Cievelando 
L. S. K. Žaibo tėvų - rėmėjų 
komitetas. Po koncerto bus tik
rai jaukūs ir įvairūs šokiai, 
grojant populiariajai Neolitua- 
nų kapelai.

Veiks skaniai pagamintų val
gių bufetas.

Bilietus galima įsigyti Bal
tijos Prekybos namuose (Bal- 
tic Trading House) ir pas ok
teto narius, LSK Žaibo valdy
bos ir tėvų-rėmėjų k-to narius 
ir platintojus.

KOMEDIJA BE JUOKO

giško galvojimo ir didelio pat
riotiškumo. Ir išėjęs pensijon 
a. a. Žukas dirbo L. Bendruo
menėje, dirbo Liet. Dem. gru
pių sambūry, platino Liet, en
ciklopediją, skaitydavo paskai
tų ir galutinai užbaigė savo ver 
tingą atsiminimų knygą “Žvilgs 
nis į praeitį”. Būdamas visuo
menininko tipo žmogus, dirbo 
visur, kur buvo kviečiamas ir 
kur bendrieji lietuvių reikalai 
vertė. Ilgus metus rinko Vasa
rio gimnazijai per būrelius pi
nigus. Rašė spaudoje.

Nors visko gyvenime netekęs 
ir senatvėje atsidūręs svetima
me krašte, niekada nesiskundė 
ir nedejavo. Visada giedrios nuo

1 taikos ir šviežių minčių. Ir šias 
eilutes rašantysis dažnai susi
tikdavo su velioniu ir didžiuo
davosi jo proto šviesumu.

A. a. Kostas Žukas jau savo 
gražioje senatvėje buvo giliai 
ir nuoširdžiai religingas. Šv. 
Jurgio bažnyčioje vykstančios 
pamaldos ne tik sekmadieniais 

(Nukelta į 6 psl.)

M OV ING
Apdraustas perkraustymas ii 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

&

$3.98

t

C|/|P’CSE LF wl\lr VSERVICECievelando lietuvius vėl ap- i 
gaubė liūdna žinia. Šį pirmadie- Į 
nį, sausio 22 d. iš gyvųjų tar- 
po išsiskyrė ne eilinis lietuvis. 

I Visą savo gyvenimą pašventęs 
I Lietuvos reikalui, sulaukęs gra i 
zaus 77 m. amžiaus, vėžio nu-;

I :
I kankintas amžinybėn iškeliavo ■ 
buvęs Lietuvos krašto apsaugos I 

j ministeris pulk. Kostas Žukas.
Šviesios atminties velionis jau 

keleri metai sirguliavo, bet pa
kėlęs operaciją, vėl atsigauda
vo, vėl ateidavo į lietuviškuo
sius subuvimus, pasiklausyti, pa

•sisakyti ir pasikalbėti su pažįs- 
I taniaisiais ir draugais. O jų a. a. 
Kostas turėjo daug. Jį dauge
lis mėgo dėl tiesaus žodžio, lo- Į

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

JANUARY — SAUSIO 25, 26, 27 D. D.

EXSHAW 80 PROOF FRENCH 
COGNAC

kukli ir plojimams ir entuziaz
mui, kurio paprastai netrūks
ta premjerose ir dar labiau lie
tuviškų autorių veikaluose.

Ši premjera dar kartą paro
dė, koks turi būti lietuviškų 
scenos veikalų badas, kad jau 
reikia ir tokią “komediją” vilk
ti į lietuvišką sceną, kurią pub
lika mėgsta ir gausiai lankosi. 

: minu įsirauna su nuolatiniais Tokie “veikalai” nieko gero ne- 
išgėrimais, mėginimais pasikar • duoda nei žiūrovui, nei vaidin- 

; ti, necenzūruotais, dviprasmis- tojui - aktoriui. Mūsų jaunimas 
į kais žodžiais ir kelių aukštų sekęs “Uošvę” tikrai susidarė 
keiksmažodžiais, atrodančiais, prastą vaizdą to krašto, apie 
kad autorius norėjo ir ruskius kurį mes dažnai taip idealizuo- 
šiame. mene pralenkti, atrodo tai kalbame. Laimė, betgi, iš 
bū< ų pagrindinė komedijos min kitos pusės, kad jaunimo netaip 
lis. Juoktis iš girtuoklėlio, mė- . daug ir šį “šedeyrą” matė, 
ginusio gauti sau už žmoną jau į Vaidintojai - mėgėjai sunkiai 
nutę mergaitę, juoktis iš jo dau 
žymosi daboklėje, juoktis iš jo 

Iišprotėjusio jodinėjimo ant šiuo 
tos, juoktis iš girto ir pagirio- 
jančio mimikos ir draskymosi, 
iucktis iš lengvabūdiško klebo
ne sutuoktuvių davimo priva
čiuose namuose bei palaimini- 

, mais, tikrai nėra ko. Ir neste
bėtina, kad publika buvo labai

T E L E V I Z I J jTsT
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už 
dirDtuvSs darbų — $10.00 ir dalys 

Pigios paveiksimas lempos.
J. MIGLINAS

2549 W. 69th St. U a. PR 6-1063

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

VANDER WAGEN
ANGLYS

s? ¥ \ •
ĮSinc/air 
& HEATING a 
X OIL /

h

e?

NAPOLEON BRAND OF FRENCH BRANDY or 
POPULAR BRAND OF 10 YR. OLD

PORTUGAL BRANDY Fifth $3.39
Fifth $4.98ROPHI THREE STAR COGNAC

ŪKAUS ALCOUOL 19U PKUUI
n. s. f $4.89

RICCA DONNA IMPORTED VERMOUTH
Dry or Sweet 30 oz. Bottle $ . 19

COEUR DE FRANCE IMPORTED LIQUEURS 
CHERRY, CREME DE CAFE, 
BLACKBERRY Fifth $2.98

IMPORTED GERMAN WINES 1960 VINTAGE 
RUEDESHEIMER, MAY WINE, LIEBFRAU- 
MILCH, OPPENHEIMER, MOSEL- 
BLUMCHEN Fifth .89c

NEW YORK STATĖ CHAMPAGNE 
PINK CHAMPAGNE, SPARKLING
BURGUNDY Fifth $-g,98

fa; KRON - BBANNVIN OR ANDERSON O. P.A.
® DIPORTED AQUAVIT Fifth $3.98
ĮįJ RON CANITA PUERTO RICAN KUM
& Lite or Gold Fifth $2.98

LIETUVIŲ VISUOMENĖS 
DĖMESIUI

' I
Vasario 16 šventės minėjimas 

Clevelande rengiamas vasario" 
11 d., sekmadienį. Iškilmingos 
pamaldos už žuvusius ir kovo
jančius dėl Lietuvos laisvės 10 i 
vai. bus Panelės Šv. Nesiliau
jančios Pagalbos bažnyčioj, pa
maldų metu giedos Čiurlionio 
ansamblis, vad. muz. Mikuls
kio, ir 10:30 vai. Šv. Jurgio, 
kurioje pamaldų metu giedos 
tos parapijos bažnytinis cho
ras, vad. muz Prano Ambrazo. I

Iškilmingas minėjimas 4 vai. 
po pietų Panelės Šv. Nesiliau
jančios Pagalbos liet, parapijos 
naujoje salėje. Kalbas 
min. Juozas Kajeckas 
Stephen M. Young.

Meninę dalį išpildys Čiurlio- niekur nebuvo pastatyta. Kome 
i dijos nedėkingus vaidmenis at
liko I. Stasaitė, O. Kalvaitienė, 
A. Vasiliauskas, A. Pautienis, 
A. Kazėrienė, J. Kalvaitis ir J. 
Vencius. Pastatymas, režisūra 
ir dekoracijos Vytauto Matulio
nio. Rež. asistentas V. čeičys. 
Lietuvių kalbos priežiūra VI. 
Braziulio, šviesos ir garsiniai 
efektai J. Kalvaičio.

ši k< mediją mėgino nukelti 
į 1934 metų Lietuvą, į Dvikar- 
tienės sodelį. Buzos kambarį bei 
gretimą gatvę ir policijos nuo
vados daboklę.

Nuo pat uždangos pakilimo 
iki jos nuleidimo po trečiojo i

pasakys 
ir šen.

Alyva, anglys, kūrenimo uistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLLTEHRE OIL CO.
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

W ^BCCWCaS°’ m‘

I

Pereitą šeštadienį clevelan- 
diečiai sekė Vlado Braziulio va
dovaujamosios dramos studijos 
premjerą. Arti keturių šimtų 
žiūrovų atvyko pamatyti Balio 
Sruogos trijų veiksmų komedi
jos “Uošvės”, kuri anksčiau dar

nio ansamblis, vad. muz. Al. 
Mikulskio. Bažnyčioje ir salėje 
organizacijos prašomos daly
vauti su vėliavomis.

Lietuvos vadavimo reikalams 
— Amerikos Lietuvių Tarybai 
bus renkamos aukos vokeliais. 
Vokeliai bus dalinami įeinant 
į salė ir salėje surenkami. Bus 
parengta ir pateikta rezoliucija. I

Bus pagaminta užkandžių. Po 
minėjimo bus proga pasidalin
ti mintimis ir gražiai praleisti 
vakarą. Patariame kvietimus 
į iškilmingą minėjimą įsigyti 
iš anksto, nes suolai bus nume- 

.▼ ruoti. Pakvietimai gaunami pas 
valdybos narius. K. Žiedonis —

SINCLAIR ALYVA
4552 West 63rd St. POrtstnouth 7-8020

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotų bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotų automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantijų

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

VACYS MOTO R SALES
6516 S. Westem Avenue, Chicago 36, III.

Telef. WAIbrook 5-5121
Z

■ ' 1 " " 1 y ‘ ........ «įĮw— 1MUTUAL.3Xa/ SAVINGS
GALITE UŽSISAKYTI 

VAISTUS SAU AR SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

skonį“,
Viską perka pas Lieponį!

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!
AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicag® 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Prej.-Tel. VI rginia 7-7747

Savings Insured to $10,000 by F.S.LLC.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Kazimierae Kareckas, K. Ph., vais
tinės savininkas ir C. U gi an skis, 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

■<

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaf.tlnS)

5000 West 16th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

?

LIETIMU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Westem, PRospect 8-5S75

Vedljaa I. LIEPOMS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30, kitom dienom nlo 9 iki 6 v. v 
Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5. 

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidara tik 
0211 South Westem Avė. krautuvė

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prea.

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

INSUR1D
V* !•

Naujas aukštas dividendas numatoma
mokėti ant investavimo fiąn^n^tg nuo Vasario mta. 1
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio Ir liepos mėn. 1 d.
wai lunoc pirmad. ir ketv.......................... » ▼. r. iki s p. p.V ALANDUS, antrad. ir PENKTAD.................» v. r. Iki S p. p.

ŠEŠTAD. » v. r. Iki IX v. d. Trečiad. uidaryta.
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Castrizmas ar bilijonai?

jta JAV įtakos stiprinimu Pietų 
Amerikos kraštuose. Pi.jdfen*

• tas Kcrncdy pagarsino 20 bll- 
jjtmų programą Pietų Amerrkis 
kraštams. Jau šią vasarą tam 
reikalui iš kongreso bus pap-

i rašyta 3 bilijonų. Žadami pini-

(Atkelta iš 1 psl.)
JAV neapdairumo vaisius

Diktatorius Fidel Castro į vai 
džią įsiveržė ne be JAV neap
dairumo. Pradžioje jis buvo svei 
kinamas, lankėsi JAV, buvo 
paneigtas jo įtarinėjimas esant | vilioja vyriausybes, castriz
komun’stu. Castro pradėtas va
dinti diktatorium, komunistu, 
kai pradėjo nacionalizuoti Ame
rikos piliečiams priklausoma? 
milijonines nuosavybes. Eisen- 
howeiię užsiminė apie Monroe 
doktrinos pritaikymą, ką vėliau 
pakartojo ir Kennedy, betgi vė 
liau toji doktrina buvo užmirš-

iras gundo minias.

ta ir palikta gulėti archyvuose. įr-' SRėja, 
Sekė aiplomatinių santykių nu 
traukimas ir tragiškai pasibai
gusi invazija.

Po nelaimingos invazijos pra 
dėta ieškoti kitų priemonių Cas 
tro spaudimui. Rasta, jog ge
riausia diktatorių Castro spau.:- 

- ti sutartinai per Amerikos Val
stybių organizaciją. Susirūpin-

m., 
na-

Mergaitė Kathy Miller, 3 
pusnuogė su šunimi išklydo iš 
mų ir kai buvo surasta mylios 
nuotoly nuo tėvų namų Corte Ma
dera, Calif., nebegalėjo atminti 
savo vardo. Jos tėvai buvo su
rasti iš šuns leidimo numerio, ka
bančio ant jo kaklo. (UPI)

MARQUETTE PARKO CENTRE
2-jų butų mūras. 2 po 6 kamb. Nauja $100,000 L2__

Mūr. garažas. Naujas gazu šildymas. Į Taverna ir liuksus butas. Mūro 
“ mas su nuostuolių parduoda 

j $57,800. 
s Visai geras niūras. 5 butai ir 
nis. Vertas mokėti $14,900.

Pajamos Bridgeporte. 4 butų po 
4 kamb. mūras. $14,500.

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

Savininkas palieka 7 kambarių. 10 
metų rezidenciją. Garažai ir priedai. 
$20,500.

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

Bridgeporte geras tvirtas mūras, 6 
butai po 4, atskiri gazu šildymai, 
$3,500 nuomos, vertas $25,800.

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

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

Gage Parke. 2-jų butų mūras. Ga
zu šildymas. Modern. viduj. $20,800. 

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

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

REAL ESTATE REAL ESTATE B E A L ESTATE

likerių prekyba.
na- 

už
Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 

Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21.000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16,900.

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

13 butų mūrinis, tvirtas. $15,000 
metinių pajamų. Mažas įmokėjimas 
ir labai žema kaina.

Turime daug ir įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

$73,000 mūras, 6 butai, labai gra
žūs. Maąuette p.

$55,000 mūrinis, 4 butai po 5, 4 
garažai, geros pajamos. M. parke.

$42,800 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.

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

$10,000 įmokėti, 4 m. mūrinis,
virš $400 į 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.

$15,500 medinis, 2 po 4, Brighton 
2 blokai nuo mokyklos.

PILDOME IV AIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSAS

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

$65,000 mūrinis Rooming House. 
milžiniškos pajamos, savininkas duo
da morgičių.

Nauji 10 ir H luitų namai, labai 
puiki vieta, kaina — 8 kart pajamos.

$46,000 liuksusinė 3 metų 6 kamb. 
rezidencija, priešais Marąuette parką.

$41,500 naujas mūrinis 2 po 6, 40 
p. lotas, atsk. šild. gazu. pastogė.

$25,000 medinis 2 po 5, Beverly 
Hills rajone, lotas 100x285. skubiai.

$10,500 naujas 3 mieg. mūrinis ar
ti mūsų įstaigos, gazo šild. ,.

$30.700 mūrinis 2 po 5 su daug 
priedų, naujas šild., puiki- vieta.

$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 už 3 lotus Gage p. 
$6,500 lotas 31 p. M. parke.

Platus lotas. Prie ©at parko. $29,700.
2- jų aukštų mūr. rezidencija. Pu i- !

ki 8 metų statyba. Garažas. Prie 
parko. $17,900.

• kamb. 5 metų mūras, garažas, į 
vakarus nuo parko, tuoj apleis. 
$29,700.

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

ft butų mūras ir $7,200 nuomos 
atiduoda žemiau savikainos. Įmokėti 
$15.000.

Tuščias lotas Gage parke, platus 
tinka 2 butų namui $12,500.

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.

Bargenas. 2-jų butų namas. 8 ir
3 kamb. Gera vieta. $14,600.

3- jų butų mūras ant kampo. Mū
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28.600.
1J4 aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24,800.

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

‘ ĮSTAIGA

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

*

Valstybės sekretorius Dean 
Rusk dabartinėje konferencijo
je tikina, jei Castro nebus pas
merktas, kongresas gali neskir 
t' žalumų pinigų, kurie Pietų 
Amerikos kraštams būtini. Čia

, kad žadami bilijonai 
daugiau ar mažiau turi ryšį su 
Castro nugalėjimu. JAV pozi
ciją kietai remia mažesnieji Vi
durio Amerikos kraštai, kurie ■ 
ne tik siekia dar tampresnio1 
ekonominio ir politinio bendra
darbiavimo su JAV, bet bijo lyno policininkai saugo tunelį, 
castrizmo įsigalėjimo jų valdo- kuriuo užvakar pabėgo 28 vo- 
muose kraštuose, kuris vėliau kiečiai į Vakarų Berlyną, 
prasiveržtų sukilimais ir vyriau 
sybių nuvertimais. Dabar Cast 
ro šalininkų sukeltos riaušės 
Venecueloj, Bolivijoj ir demoną 
tracijos Urugvajuje yra vaizdus 
įspėjamasis skambutis.

Amei kos spaudos politiniai 
apžvalgiiū-kai teigia, jei kon
ferencija sutartų kažką švel
niau už Castro pasmerkimą, pa 
dėtis pasidarytų tragiška. Ji bū 
tų sf audi JA V, bet lygiai skau
di ir Amerikos Valstybių or
ganizacijai ir vakarinio pusru
tulio kaimyniniam solidarumui. 
Greičiausiai Castro liks pasmer 
ktas, bet kompromisiniu suta
rimu, o kompromisinės priemo
nės dažnai nepakankamai veiks 
mingos kovoje prieš diktato
rius, dargi komunistinės rūšies 

’ diktatorius.

i

30 policininkų saugo 
tunelį

BERLYNAS. — 30 Rytų Ber

— Britanijos amatų unijos 
kongreso (T.U.C.) vadai sausio 
24 dieną nutarė vėl priimti E- 
lektros amatų uniją su jos 240, 

j 000 narių į kongresą. Šioje uni- 
Įjoje seniau vyravo komunistai. 
Unija buvo išmesta iš T.U.C. 
kongreso, kuris yra lygus AFL 
-CIO.

biz-

2 f

CLEVELAN]o: ŽINIOS
(Atkelta iš 5 psl. j 

buvo retai velionies užmiršta
mos.

Mirtis pakirto dar vieną mū
sų Tautos veteranų, kurie statė 
ii kūrė Lietuvą. Jo žemiškuo
sius paalikus priglaudė svetin
goji Amerikos žemė. Lietuviams 
jis pasiliks simbolis tų vyrų, 
kurie savo gimtajai šaliai dirbo 
ir aukojosi.

Liude darni kartu su pasiliku
sia žmona Bronislava ir gimi
nėmis, meldžiame Aukščiausią
jį “Amžiną atilsį duok jam, 
Viešpatie”.

į

ninė programa. Į pobūvį bičiu
liai kviečia savo draugus ir pa
žįstamus. Norį dalyvauti vaka
rienėje prašoma kreiptis į L. 
Fronto bičiulių valdybos narius 
J. Žiiionį, VI. Palubinską ir J. 
Mikonį ar sambūrio narius.

Mūsų kolonijos gyventojai 
Stasys Orantas ir Antanas Jo
naitis po sunkių operacijų sveik 
sta.

Buvęs Pirmosios L. B. Cle
velando apylinkės pirm. Jonas 
Virbalis atsigulė ligoninėn svei 
katos sustiprinimui. V. R.

l

J. P. MUUOLIS 
KANDIDATUOS

Žinomas nuoširdus lietuvis 
ir politikas Joseph P. Mull-Mu- 
liolis, turįs savo apdraudos ir 
namų pardavimo įstaigą, daly-

i SPORTAS

dė Kinijos komunistų laivas. 
‘Tai užvakar pranešė laivyno 
saugumo įstaiga.

— Vakarų Vokietijos minis- 
jterių kabinetas sausio 24 dieną 
p? tvirtino 13 bilijonų 385 mil. 
dolerių biudžetą šiems kalendo
riniams metams, padidintas 11 
procentų, negu buvo pirmykš
tis biudžetas. Parlamentas pat
virtins biudžetą sekantį balan
džio mėnesį.

— Ispanija prašo Jungtinių 
Amerik s Valstybių kontroliuo- 

; jamų raketų naikintuvų, 10,000 
tonų hcl’kopterių nešėją ir nau-

— Japonijos žvejų laivą,, vei- jausiu karo laivų sustiprinti jos 
kusį Geltonojoje jūroje, apšau- laivyną.

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

p., I

PRIE MARQUETTE PARKO

5 butų mūrinis Gage Parke. Vi
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 §.u 2 butais. Biznis iš- 
I dirbtas per ilgus metus. Gera 
i klientūra. Gazu šild. Gage Parke. 
Tik $27,250.

6 kamb. mūrinis. 4 mieg. kamb. 
i 10 m. senumo. Alyva šildymas.
Garažas. Marąųętte Parke. Su vi- 

| sais patogumais. Kaina tikrai pri- 
j einama.

|I
I
!

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

IO ACRE RANCHEROS
Eąuivalent to 40 Townsite Lots

ONLY $269.00 Per Acre — CASH OR TERMS

Average 1960 Nov. 7• mperature 73 Degrees, Scottsdale, Ariz.

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

Please Reserve For Me:
10 Acre Ranchero—$295.00 down—$50.00 per mo.
2 % Acre Estate—*
10% discount for 

Enclosed is my check 
opening payment for 
Payment for aereage 
commercial sites ( 
no obligation ( ).
NAME ...............................

ADDRESS .....................
CITY .................................

$95.00 down—$25.00 per mo. 
Cash. — -
or 
a

(
).

J< I
money order for $................................   .as 'my
Land Savings Account ( ) or Full.

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

ZONE ..............  . ŠTATE

CUT THIS COUPON AND MAIL TODAY!

PROPOSED RATE 
ON INVESTMENT 
ACCOUNTS

t

z
3

Mūr. 5 Ir 6 kamb., garažas. $2O,»OO.
Mūr. 5 apart., $450 pajamų, pigiai.

Virš 200 namų pardavime, tad vi
sų išvardinti neįmanoma.

Patikrinkite ir rasite sau tinkamą.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVE. LA 3-3384

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

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

NAUJAS MUR. BUNGALOVV
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

'Brighton Pk. Gazo šiluma. Apsauga 
nuo potvynio 2 auto garaž. $20,000.
LIKERIŲ IR 5LVISTO KRAUTUVE 

ant 
su-

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ĮSTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel PRospect 8-2233

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

3 BUTŲ MED. — 
Prie 67-os ir Damen. 

tralinė karšto vandens 
ma. 2 auto garažas.

H BLOKO NUO PARKO
7 metų 2x4% kamb. mūr. 

ąuette Pk. 2 šildymo 
$42,000.

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

2735 West 7lst Street
TeL VVAIbrook 5-6015

816,500
Nauja 

alyvos
cen- 
Šilu-

Mar-
sistemos.

$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. 51 st St. WA . 5-5030
MARQUETTE PARKE

8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2. maš. 
garažas. $21,500.

Pelningas, švarus, 8 butų, 2-jų 
aukštų kampinis. $66.500.

_6 metų, 3 mieg. medinis. • Pilnas 
I rūsys. 30 p. sklypas. Gera vieta. 
| $14,200.

3 moderniški butai (2 po 5 kamb. 
kamb. ir 4 kamb.), ir graži krau- 

j tuvė; tinka bet kokiam bizniui. Ar
ti judraus Western ir 71-os gatvių 

i kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
i pigus.

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

I. S T 0 N K U S, R. E. 
2617 W. 71 st St

HE 6-1517 arba PR 8-1595
MARQUETTE PAKELE

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 kambariu, 
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 AVE.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTORS
▼ t-

(Atkelta iš 2 pusi)
NAUJAS SPORTO RĖMĖJAS

L. Rudis, Westem Auto
Rebuilders savininkas, kurio

i garažas yra prie Kedzie ir 7
vaus gegužės mėn. pirminiuose Highway, paaukojo L. S. K.!
rinkimuose 23 distrikte kaip de Aro krepšininkams $90. Nors
mokratų kandidatas į JAV kon- L. Rudis yra Amerikoje gimęs 
gresmanus. Šio distrikto kon- ; lietuvis, bet neužmiršta ir mū- j 
gresmano respublikono Minchell Į sų sportininkų, 
kadencija baigiasi šį rucfenį. Iš 
demokratų pirmuosiuose rinki
muose rungsis gal net trys kan 
didatai. Joseph P. Muliolis, at
rodo, turi daug šansų laimėti, 
nes už jo kandidatūrą pasisa-

> kys nemaža žinomų demokratų 
politikų ir eventualiai spauda. 
23-čiame distrikte gyvena labai 
maža lietuvių, todėl lietuvių bal 
sai čia maža ką tegalės nulemti.

NEMES PADANGEI
Sausio 14 d. Neries jaunutės 

tinklininkės ir jaunučiai krep
šininkai turėjo išvyką į Cicero, 
kur su Vyskupo Valančiaus 
knopps sporto grupėmis turėjo 
diaug škas rungtynes. Neries 
tinklininkės laimėjo tinklinio 
ža d'mą, o krepšininkai turėjo 
nusileisti daug pranašesniems 
šeimininkams.

1962 m. sausio 15 d. Neries 
klubo valdyba turėjo posėdį, 
kuriame aptarė artimuosius 
reikalus, tai yra krepšinio ko
mandos kelionę į Detroitą ir t 
t. Taip pat Neries valdyboje 
įvyko pasikeitimai. Pirmininko 
pareigas perėmė Zig. Degutis,

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki
Antrad. „ 9 iki
Trečiadieniais uždaryta 

nuo 9 iki
9 iki 
9 iki

Ketvirt. 
Penktad. „ 
šėštadiend. „

4
4

8
6
1

TRUMPAI
Vytautas ir Eglė Mulioliai 

džiaugiasi antruoju naujagimiu 
kūdikiu - sūnumi. Jaunoji šeima 
jau augina dukrelę. Eglė Mulio- 
lienė, dailininkė dažnai skonin
gai iliustruoja vaikų laikraštė
lį Eglutę. Daug kartų jaunieji
skaitytojai džiaugėsi jos pieš- vicepirm. A. Maskoliūnas, sekr. Į 
tais laikraštėlio viršeliais. D. Maskoliūnaitė, ižd. K. Pū-

LF bičiuliai vasario 10 d. ren- dymaitis, reikalų vedėjas Zig- 
gia pobūvį-vakarienę čiurlionie- mas Žiupsnys 
čių namuose. Pobūvy bus me-, Korespondentas

Savmp
AND LOAN ASSOCIATION

SiSO South Halsted Street • Chicago 8 • CLifiside IMOį

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

4259 So* Maplewood Ave.
i Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Turime pardavimui įvairiausių 
namų bei biznių visur. Be to labai 

i tvarkingai, gerai ir greitai pildome

INCOME TAX

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas 8č Co. 
BUILDERS 

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-3792

n

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: 1 
PRospect 8-2013

7403 SO. VVESTERN AVE. į
Chicago 36, Illinois

A.ABALLROOFIMG'
Įsteigta prieš 48 metus

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

LA 1-6047, RO 2-8778
♦♦»♦♦♦♦«♦♦♦»«♦««

ŠILDYMAS

JUOZAS ŽEMAITIS
LR VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (furnaeee 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki S metu lšsi- 
mokijimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL $-0412

IŠNUOMOJAMA — FOR RENY

Išnuomojamas kambarys vyrui. 
5420 S. Kenneth Ave.

Tel. 582-0778

Išnuomojami ofisai gydytojams. 
2557 W. 69th St 

J & J PHARMACY

Išnuom. 1 kamb. 2-me aukšte ir
2 kamb. 3-me aukšte. Su baldais. 

4620 S. Wood St.

Išnuom. naujai įrengtas, moder- 
: nūs mieg. kambarys. Atskira vo
nia. Tel. GR 6-0623 nuo 9 iki 7 
v. v., arba 585-4439, po 7 v. vak.

HELP VVANTED MOTERYS

Reikalinga patyrusi moteris vai
kų priežiūrai 5 dienas savaitėje, 
Brighton Parke. Tel. CL 4-7836.

PARDAVIMUI

Parduodama automatinė Bendix 
skalbiamoji, “spin dry”. Geram 
stovy. Išvyksta į Floridą, turi par
duoti PO 7-8985.

Parduodamas 1959 OLDSMOBILE 
“88” Dynamic automobilis. Pilnai 
įrengtas. Labai gerai užlaikytas. 
Tel. PR 8-3799, po 6 v. v., šeštad. 
ir sekm. visą dieną.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE1 
nes Hg plačiausiai skaitoma* liet', 
tių dienraštis. Gi skelbimu kainos

aiema prieinamos.

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

7304 So. Rockweli Street 
j Tel. GRovehili 6-7875

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME ĮVAIRIUS RE ZIOENCINIU8 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PA8TATU8. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSI] PAGEIDAVIMĄ

REpubuc 7-8949
2301 W. 69th St, Chicago

,, V I K D O“
HEATING SERVICE

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

4444 S. WESTERN AVE.. Chi
cago. OL, VI 7-3447 —D. Žu
kauskas.

REAL ESTATE

Parduodamas naujas mūr. 6 bu- 
I tų namas. “Built-in” orkaitės ir 
krosnys alumin. sieteliai, “coin 

' washer” — skalbiamosios ir džio- 
i vinamosios mašinos, air-condi- 

tioners. Daug priedų, 3 blokai nuo 
IC, krautuvių ir mokyklų. Brutto 
pajamų 59,720. Geras pirkinys už 
$62,000. Riverdale. Mrs. Campbell, 
VI 9-500 arba VI 1-1738.

t

1
— REZIDENCINIAI,* —
E KOMERCINIAI,
— MEDICINOS IR

= KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street
HE 4-7482 436 - 5153

• PASKOLOS ’ 
Gyvenami namai Biznio, in-

į dustrijos bei ofisų pastatai. 
įįTatp pat įvairūs pastatų re- 
Vmontal

li_ STAŠAITIS I Statybos Kontraktorius 
•048 SO. SAVVYER AVE.NUE 

CHICAGO 2S, ILL.
Namų TeL PR 8-8378

“NIDA” BUILDERS
MATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISU3 NAMU 
PATAISYMUS PAGAL J O SU 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-20S4 Chicago. UL

v
V. ŠIMKUS

Statybos ir Remonto Darbai
2618 VVEST 7 Ist STREET

1 Tel. PR 8-4288 ir TE S-3531

J
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LB APYGARDOS SUVAŽIAVIMO 
PROGA

Kad Lietuvių Bendruomenė 
kasdieną stiprėja ir bujoja, kiek 
vienam, sekančiam lietuvišką 
gyvenimą, aišku. Atlikti darbai 
bado akis net ir didžiausiam 
skeptikui. 1961 metais įvykdy
ti Tarybos rinkimai matė dides
nį balsavusių skaičių, negu 

V prieš trejetą metų. Tai didelis 
Eendruomenės laimėjimas.

Tikslas ar priemonės?
Tik gražiomis ir kultūringo

mis priemonėmis siekiamas tik 
slas save pateisina. Pavyzdžiai 
kalba patys. Jeigu komunizmas 
išžudė dešimtis milijonų žmo
nių, siekdamas savo tikslo, tai 
jį mėgina teisinti tik pats ko
munizmas.

Piršte pirštųsi išvada: šian
dien doleris turėtų būti mums 
ne tikslas, o tik priemonė. Prie 
monė pakenčiamai įsikurti ir 
ugdyti tikslą — lietuvos laisvės 
bylos rėmimą ir lietuvybės' tęs
tinumą.

z Ar taip labai sunki ta parei- 
* ga? Prisipažinti save esant lie

tuvių tautos nariu, garbingos 
ir didžios Lietuvos sūnumi ar 
dukra."

Panelė Helen Harlow laiko dėžę 
saldainių, gautų jos 105 gimtadie
nio proga Hollywoode. Šalia jos 
aktorė Stefanie Powers. Harlow 
yra gimusi 1857 m., atsimena prez. 

i New 
. Helen buvo baleto šokėja 

1 ir aktorė. (UPI)
---------------------------------------------------------------------- -———.
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Mes visi lietuviai

liks, kas buvęs. Čia, mums drau 
giškoje Amerikoje, atskirų tau
tybių asmenys kai kada trum
pai klausimą sprendžia.

Aš esu amerikonas.
Tai — dėl sąvokų neskyrimo. 

Žinoma, jis yra amerikonas, jei 
gu turi Amerikos pilietybę. Ar
ba yra amerikonas plačiąja pra 
sme. Ta prasme mes visi esame 
amerikonai. Prasme, kad čia gy 
vename, sudarydami amerikonų 
tautą, įeidami į jos gyventojų 
skaičių.

Tautos vienybė
Lietuvių Bendruomenės uždą 

vinys — visus lietuvius suburti, Linkolną, kai jis lankėsi 
padaryti aktyviais savo tautos Yor^e; 
žmonėmis. Faktiškai, kiekvienas 
lietuvis yra tos lietuviškosios 
bendruomenės dalis. Bet labai 
dažnai jis yra pasyvus. O tą 
pasyvumą reikia nugalėti. Nu-

e i

štą vandenį, tokio vandens — 
mėginę prisipilti į kaliošus. Idė
ja — buvusi nebloga, tik neil
gam.

Tie, kurie praktikuoja karštą

LANGŲ VALYTOJAI 
KALĖJIME

Chicagos policija suėmė du

Sausio ir vasario mėnesiais,
— visada šalta ne tik Toron
te, bet ir Chicagoje. Apie čika- 
giškius šalčius, mes, torontie- 
čiai sužinome iš spaudos ir ra
dijo. Taigi visi persiorganizuo- vandenį pilti į kaliošus, esą, pri 
jam į taip vadinamas defenzi- 
vines formacijas prieš šaltį.

Gal būčiau nieko ir nerašęs 
apie gynybas, jeigu čia toron
tiškis “The Telegram” kolum- 
nistas, Wessely Hicks, nebūtų 
pasiūlęs keletos receptų, kaip 
apsiginti nuo šalčių. Pirmiau
sia — jis pataria studijuoti es
kimų taktiką.

Patys eskimai, kaip žinoma, 
gyvena snieginiuose namuose, 
eskimiškai vadinamuose “ig
lūs”. Tie namai, be abejonės, 
neturi centrinių šildymų. Į klau 
simą — kodėl? — reikėtų at
sakyti, kad centrinis šildymas
— ištirpintų patį namą.

Taigi, tokioj aplinkumoj —

valo žingsniuoti labai sparčiai, 
kad vanduo nespėtų užšalti ka
liošuose. Įėjus į kambarį su to
kiais radiatoriškais kaliošais, sa 
vaime aišku, jau bus išvengta 
vandens užšalimo.

Kiti gi — mokslininkai, esą, 
įtemptai bedirbą su eksperimen
tu dėl maitinimosi šaltomis die
nomis. Jų galvojimu, jeigu šal
čių metu kas pajėgtų suvalgyti 
labai didelį kiekį šaltos košės- 
ledų (ice cream) — tam turėtų 

Įbūti šilta. Kodėl? Gi, va, for
mulė: suvalgytasis “aiskrimas”, 
esąs, viduriuose padarytų tem
peratūrą žemiau nulio, tokiu at
veju — esančioje išorinė tem
peratūra — atrodytų šilta ar-

I

valkiotas pasakymas — vieny- miesto centro dangoraižių lan- reikia jau ieškoti kitokių prie- ba _  net karšta.
bėję galybė, — bet tikslus. Be gų valyto jus, kurie dienos me- monių šilumai palaikyti — ne 
vienybės mes mirsime. Ypatin- tu nužiūrėjo, o nakties metu centrinio šildymo.
gai svarbu išeiti iš tų pasyviųjų iš 16-to aukšto Stevens pasta-

i eilių ir tapti aktyviais savo tau to pavogė $25,000 vertės kaili- 
; tos vaikais. _ ! niūkų ir $600 pinigais.

i GIRDĖJIMO PRIETAISAS
Chicagoje Zenith radijo kor

poracija išvystė girdėjimo apa
ratą, sveriantį tiktai penkta
dalį vienos uncijos.

Apygardos suvažiavimas
Chicagos apygarda yra di

džiausia ir veikliausia visoje 
Amerikoje. Norint pakelti lie-
įtuviškąjį judėjimą, privalu Ben 
druomenės valdybų tarpe telkti 
dirbančius ir norinčius dirbti.
Sekmadienį, sausio 28 dieną, yra silpna. Su kiek didesne au- 
LB Chicagos apygardos šuva- ka pasireiškė vietos ALT sky- 
žiavime bus renkama dvejiems rius, E. Chicagos L. Bendruo- 
metams apygardos valdyba. Di menės skyrius ir keletas pavie-

Anot mūsų minėto Wessely, 
eskimuose šilumą palaiko dido
ki žvėrių kailių kailiniai, o — 
ir maistas. Jie valgą tokią žvė
rienos mėsą, kurios niekas ne
žino, iš kokio žvėries ir iš ku
rios to žvėries dalies. Tas patie 
kalas
sas, o ir kalorijų — turįs neap- ■ 
skaičiuojamai. Kaip jis atrodo? ■ 
Gi — tarytum amerikoniška 
kramtomoji guma, tik šis patie 
kalas — labai primenąs dvira
čio padangos gabalą.

tai eskimų delikate-

I /
Lygiai kaip iš gaidžio niekad ’ 

nepasidarys povas, nors gal ir 
labai norėtų išskėsti savo uode
gą ir pasirodyti, kaip iš Jenko 
niekad nesulauksim vokiečio ar 
prancūzo, nors jis ir gyventų 
svetimuose kraštuose, taip ir 
lietuvis, ar jis nori ar nenori,
niekad nepavirs į rusą, vengrą dėsnis apylinkių atstovų skai- nių asmenų. Norintieji padėti 
ar kokios kitos tautybės asme- čius įgalins šią svarbią visiems gali aukas siųsti dr. J. Paukš- 
nį. Nors jis būtų iškeliavęs ki- gyvybę geriau išspręsti. į čio vardu 4122 Drummond St.,
tan kraštan, vis tiek jis pasi- J. Vaičiūnas E. Chicago, Ind.

MŪSŲ KOLONIJOSE
• E. CJiicago, Ind.

GENOCIDO PARODA
Sausio 21 d. East Chicagos 

lietuvių šv. Pranciškaus para
pijos salėje buvo surengta ko
munistų vykdomo genocido pa
roda, skirta išimtinai lietuviškų 
laikraščių korespondentams ir 
žurnalistams. Į parodą atsilan
kė Vaičiūnas (Draugo), Petrulis 
(Dirva), V. Butėnas (Darbinin
kais), A. Valentinas (Dirva), S. 
Daunys (Į Laisvę), V. Kačins
kas (Laisvoji Lietuva), A. An
tanaitis, (Naujienos) ir J. Vai
delis (Tėviškės Žiburiai).

Parodą surengė specialus tam ! 
tikslui susidaręs komitetas, su
sidedąs iš pirmininko dr. J. 
Paukštelio, sekretoriaus V. Ma- 
kiejaus ir iždininko A. Paukšte 
lienės.

Paroda susideda iš dviejų 
šimtų paveikslų, sugrupuotų į 
30 lentų. Įžangoje parodoma 
Hitlerio su Stalinu susitarimas 
ir sovietinės Rusijos sudarytų 
sutarčių sulaužymas. Toliau at
skleidžiamas Pabaltijos tautų 
pavergimas, Bolševikų vykdomi
žiaurufnai Lietuvoje, įvairiose ginusia prie jos dirba ir auko- 
Lietuvos vietose įvykdytos ma-| 
sinės žudynės. Minėtoji paroda ] 
apima ir dabartinius politinius 3 
įvykius (Kuboj, Berlyne), Chru, 
ščevo melagingus viešus pareiš
kimus ir komunistinio kolonia
lizmo užmačius. Paroda nėra/ 
galutinai atbaigta. Ji papildo- Į 
ma vis naujais eksponatais.

Genocido parodos tikslas yra., 
parodyti Bolševikų vykdomus 
žiaurumus, palaipsniui įsąmo
ninti JAV visuomenę, kad su 
komunistais koegzistencija nė
ra įmanoma, nes jie nepaiso nei 
teisės, nei teisingumo, o vien j 
tyko kuo daugiausia pasaulio 
tautų sukaustyti savo vergijos 
pančiais.

Parodo® proga atsilankančius 
žiūrovus paraginta rašytis ant 
laiškų, remiančių Kuchel — 
Lipscomb rezoliuciją. Tuo būdu 
yra jau pasiųsta per 2,500 laiš
kų JAV prezidentui ir valsty
bės sekretoriui. j v.

f

Ši genocido paroda yra į- 
kurta 1961 m. ir pirmą kartą, 
pakviesti East Chicagos apylin-i 
kės amerikiečių laikraščių at
stovai birželio 18 d. Šv. Pran
ciškaus parapijos salėje. Birže
lio 25 d. paroda buvo perkelta 
Kenoshon, Wisc., lietuvių para
pijos salėn. Publikos prisirinko 
pilna salė. Spalio 1 d. minėtoji 
paroda perkelta Chicagon Da- 

Į riaus - Girėno legionierių salėn. 
j Parodą aplankė apie 500 žmo- 
j nių. Toliau ši paroda pakarto
ta E. Chicagos lietuvių salėje 
Šv. Vardo brolijos nariams, 
spalio 14 d. E. Chicagos ukrai-1 
mečiams, 1962 m. sausio 14 d. 
E. Chicagos Šv. Stanislavo pa
rapijos salėje lenkams, kur pa
rodą aplankė per 1,000 žiūrovų. 
Artimoj ateity Genocido paro
dą kviečiasi Gary ColumbusVy 
čiai, vengrai, lenkai, Šv. Ksave
ro kolegija ir E. Chicagos le
gionieriai.

Genocido parodos sukūrimas 
ir transportas į įvairias vieto
ves pareikalauja daug darbo va 
landų, energijos ir pinigo. Dau-

i

I

*

♦

jasi minėtasis komitetas. Jie 
patys sukrovė į šią parodą ne 
maža pinigo. Piniginė parama

J

E. Chicago, Ind.
Genocido paroda veikia Ame 

rikos Lietuvių Bendruomenės 
žinioje. P. C.

- M

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

DR. ALEKSANDRUI ROMĖNUI 
ir šeimai, mirus mylimai motinai a. a. Marijai 
Roženienei, reiškiame gilią užuojautą.

Pranas ir Beneta Cicėnai

»

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO C 
MR. N E L S 0 N f

SAVININKO <

SAINT CASIMIR ( 
MONUMENT CO. < 
3914 West lllth Street C

Didžiausias Paminklams .Planų W 
Pasirinkimai Visame Mieste V

Telef. — CEdarcrest 3*6335 <
Vienas blokas nuo kapinių - . wDeja, pagal šitą eksperimen-! 

tą — taipogi dar nesą gauta 
patikimų žinių, nes tie, kurie 
mėgino tokiu būdu nuo šalčio 
apsiginti, dabartiniu laiku gulį 
lovose su begalinėm slogom ir 
negali viešumoj pasirodyti.

Taigi, taip ligi šiol ir nepa
vykę surasti labai sėkmingų 
priemonių nuo šalčio. Gaila.

Pr. Al.

1

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio ikfpenk- 
Tas pats Hicks — duoda ir Itadienio 10 iki ll vai. ryto, šeštadie-

r niais ir sekmadieniais nuo 8 ikikitų patarimų — jau mūsų (ne 9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad.
17 vstl vak

eskimų) sąlygose šilumai pa- • VISOS PROGRAMOS Iš W0PA 
laikyti. Esą, tuo atveju daryta *" — ’ '
visokių eksperimentų. Siaučiant 
šalčiams, kai kas mėginę šilu
mą palaikyti įsivertę po pus- 
kaušį karštų anglių į kišenes. 
Deja, eksperimentas — buvęs 
užskaitytas nepasisekusiu. j

Kiti gi, pamėgdžiodami cent
rinio šildymo radiatoriuose kar

I 
I

MOVI NG
F. KASPARAS 

Vietoje ar toli — patyrusių 
sąžiningas, švarus patarnavimas 
TO 8-1262 Cicero, Illinois

J. F. LIDEIKIS
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 ER NAKTĮ

f

MYKOLAS WELLS
Gyveno 2503 W. 45th St.

Mirė sausio 23 d., 1962,3:45 
v. r., sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje Kilo iš Vil
niaus karšto.

Amerikoje išgyveno 40 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (Baužytė: pag-al 
pirmą, vyrą. Kasulis), pusse
serė Emilija Barauskas, jos vy
ras Antanas, pusseserės vaikai: 
Algirdas Vencklauskas, jo žmo
na Colleen ir Mindaugas Venc
klauskas, kiti giminės, draugai 
ir pažjstami.

Prikalusė American Legion 
Omaha Post No. 1.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Ca
lifornia Avė.

Laidotuvės jvyks šešt., sausio 
27 d., iš koplyčios 8.30 vai.

* ryto bus atlydėtas j 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 ši ošę laidotuvėse.

Nuliūdus žmona.
i Laidot. direkt. Petras Bieliū

nas. Tel. LA 3-3572.

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.

DR. JUOZUI SKRINSKAI
EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS

Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 
krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėlos 

į ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
‘ kapus Jūsų artimųjų.
Į 3942 W. 111 th St., PR 9-1355 ir 9-1356

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 71 si St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ir jo šeimai, mirus mylimam tėveliui

a. t a. JURGIUI SKRINSKAI, 

reiškiame gilią užuojautą.

V. ir M. Apanial, 
M. J. ir R. Apanavičiai 
M. ir J. Mikoniai

Laidotuvių Direktoriai

EIKA&EYANS
UU sa WBSTKBN AVK 

w v “ >
TRIS MODIRNlBKOa 

air-condiTiono KOPLiaoe

PULK. JONUI VINTARTUI mirus, 

jo dukrai Dr. Aldonai Labokienei ir jos šei 
mai reiškia nuoširdžią užuojautą

MAfofOMB VERTA
REpubHa T-UM

Lietuvos Dukterų Draugija

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

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 
Amerikos 
Marąuette

Current Dividend up to 4%%

ir skolinkite pinigus 
Lietuvių Sostinėje — 
Parko apylinkės centre.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Chicago 36, Illinois GRovehill 6-75756245 South Westem Avenue,

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1008

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2314 W. 28rd PLACE Tel. Virginia 7-6672
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X Jonas Charžauskas, gyv. 
Šv. šeimos viloj, Holy Family 
Vilią, Orland Park, UI., prane
ša, kad jo sesuo Salomėja Jur- 
gutavičienė, gyv. Lietuvoj, ieš
ko Amerikoj gyvenančios Julės 
Šimkaitės - Bukučauskienės. Ži
nantieji prašomi pranešti Char 
žauskui.

KAI MOKAMA TVARKYTI
Atidaryti nauji Šv. Antano Taupymo ir Skolinimo 

bendrovės rūmai

X Marąuette Parko, Bridge- 
porto, Brighton Parko, Cicero, 
East Chicagos ir kitos Liet. 
Bendruomenės apylinkės praė
jusį sekmadienį buvo sušaukę 
susirinkimus, kurie buvo gau
sūs. Išrinkta valdybos, revizijos 
komisijos ir atstovai į apygar
dos suvažiavimą, kuris įvyks 
sausio 28 d., sekmadienį Balio 
Pakšto salėj, 2800 S. California 
Avė., Atstovų registracija pra
sidės 10:30 vai., o 11 vai. įvyks 
suvažiavimo atidarymas ir pa
gal darbotvarkę tęsiamas dar
bas. Atstovai prašomi nesivė- 
luoti ir į suvažiavimą atvykti 
dar prieš 11 valandą.

X Prezidento Antano Smeto
nos 18 metų mirties sukaktu
vių proga, Šv. Kazimiero vie
nuolyno motinėlė M. Imacula- 
ta užprašė šv. mišias tėvų jė
zuitų koplyčioje, kurias atnaša
vo kun. J. Vaišnys, SJ.

X šv. Vardo d-ja ruošia sau 
šio 28 d. 3 v. p. p. žaidimų po
pietę Šv. 
rap. salėj.

X Inž.
šeštadienį 
mai savo

Petro ir Povilo pa-

X A. L. 
sausio 28 
vai. p. p.

Montessori dr-ja 
d., sekmadienį, 3:30 
rengia pokalbį vaikų

Lietuviai jau ne kartą yra pa 
rodę sugebėjimo vesti didžiau
sias įstaigas, o dar daugiau 
sugebėjimo mažas įstaigas iš
auginti. Tokios mintys kyla ap
lankius naujuosius Šv. Antano
Taupymo ir Skolinimo bendro
vės pastatus Cicero mieste, šios 
įstaigos sekret. yra Juozas Gri

auklėjimo klausimais. Pokalbis ■ bauskas, per eilę metų suma- 
bute, niai išauginęs šią įstaigą į ga

na pajėgią bendrovę. Direkto
rių tarybą sudaro 9 direktoriai, 
prez. yra Pov. Putrimas.

Jauniškienės I
stato

yra |
I

įvyks O. 
8521 So. Komensky St.

X Aidos operai, kurią 
Chicagos Lietuvių Opera,
daromos naujos dekoracijos tra 
diciniame stiliuje. Bilietai ope
ros spektakliams jau gaunami 
pas platintojus įprastose vieto
se.

Naujų rūmų atidarymas

Bendrovė šįmet švenčia 40 
metų sukaktį ir toks jau gra-

aplankė visų lietuviškų laikraš
čių, 11 bankų ir beveik visų 
taupomųjų įstaigų atstovai. Ap 
silankė taip pat Cicero miesto 
asesorius Kimbarkas, miesto ta
rybos pirm. Jaston, Miesto ko
lektorius Kral, patikėtinis Lo- 
renzini, daug prekybininkų ir 
nekilnojamo turto pardavėjų 
Atidarymo metu Vyčių choras, 
vadov. F. Strolios, padainavo 
keletą lietuviškų dainų, buvo 
svečių gražiai sutiktas ir turė
jo padainuoti virš programos.
Atidarymo metu, kuris tęsėsi 
visą popietę ir vakarą, buvo 
svečiai vaišinami ir susidarė 
graži, jauki nuotaika. Rūmus

st. Anthony Savings and Loan Ass’n. tarnautojos ir bendradar
bės. Sėdi iš kaires: E. Laurin, S. Scepavičienė, J. Gribauskienė, 
S. Putrimienė, M. VVhite, B. Varpucen. Stovi: L. Stakienė, V. Su- 
tienė, O. Zailskienė ir J. šabrinskaitė.

V. A. Račkausko nuotrauka

Chicagoj ir apylinkėse
žus sutepimas, kad tos sukak- jau anksčiau pašventinęs prel.
ties proga pastatyti beveik nau 
ji bendrovės namai. Buvusio neX Olgos Bironaitės ir Narci

zo Kreivėno jungtuvės įvyksta namelio vietoj šiandien
šį šeštadienį. Jaunasis yra Ci- stovi puikūs dviejų aukštų stik-
cero gyventojas, o jaunoji at
vykusi prieš kiek laiko iš Ar
gentinos. Jungtuvės įvyks Cice
ro Šv. Antano par. bažnyčioje.

X VVest Side ALB apylinkės 
susirinkimas įvyks šeštadienį, 
sausio 27 d. Tremties kampo 
užeigos patalpose, 2259 So. 
Westem Avė. Bus renkama apy 
linkės valdyba bei atstovai į

lo ir granito pastatas, puošiąs 
i Cicero apylinkę. Tų rūmų iškil-

Albavičius yra išvykęs, tačiau 
svečių terpe dalyvavo tėvų ma
rijonų, tėvų jėzuitų atstovai ir 
eilė kitų kunigų.

Švęs visus metus
Bendrovė švęsdama 40 metų

CHICAGOJE
SIDABRINIS NOVENOS 

JUBILIEJUS
Sopulingosios Dievo Motinos 

novena, pradėta prieš 25 metus 
j to paties vardo bazilikoj, Jack- 
son ir Albany, rytoj 8 v. v. bus 
ypatingomis pamaldomis prave
sta, vadovaujant Chicagos ar
kivyskupui augziliarui Bernard 
Sheil, kuris pasakys pritaikin
tą pamokslą. Noveną pradėjo ir 
baziliką veda vienuoliai servi- 
tai.

t

f

vi. Stropus praėjusį apygardos suvažiavimą, 
atšventė gana links- 
gimtadienį. Kaip ži- raštininkas, atvyksta iš Brazi- 

nome, Stropus yra aktyvus ir lįjog į New Yorką, o vėliau į 
energingas Chicagos Lietuvių Chicagą nuolatiniam apsigyve- 
Operos valdyboje, chore ir ki- nimui. Jam bilietą nupirko kun. 
tur, todėl nenuostabu, kad jį g. Sugintas per Wide World 
pasveikinti susirinko daugiau- Tours kelionių agentūrą, kurios 
šiai iš dainos mylėtojų, kaip prezidentas yra Vladas Rask- 
sol. J. Vaznelis su žmona, sol. 
D. Stankaitytė, Vyt. Radžius, 
sol. Vai. Liorentas su žmona,
R. V. Momkai, V. V. Kupcike- 
vičiai, V. Juškai, L. Kinderiai,
S. S. Džiugai, dail. Trinkūnas 
ir kiti. Operos valdybos pirm. 2 vai. p. p., Jaunimo

Šeimos su vaikais prašomos bi- 
vardu iškelda- litais pasirūpinti iš anksto, 

kad nebūtų spūsties prie kasos 
vaidinimo dieną ir nereiktų dėl 
publikos vėluoti spektaklio.

(Pr.)
X Nepamirškite, jog ateinan- 

28 d. 10 v. ryto, Tėvų Jėzuitų savaitė — “Ateities” Savai- 
koplyčioje, ruošiamas keturne- į te- Supratęs šio žurnalo paskir- 
dėlis, bus atnašaujamos šv. Mi- U, Chicagos Stud. At-kai susi- 
šios. Giminės, draugai ir pažį- riš su kiekvienu Chicagos At- 
stami prašomi atsilankyti ku, tikslu pasikalbėti, tuo pačiu

Sidzikauskų ir Kaunu šeimos sutaupant pašto ženklą tiems,

V. Radžius pasveikino visų 
susirinkusiųjų
mas Vlado darbštumą bei parei 
gingumą, o taip pat linkėda
mas jam ir toliau nepavargti.

X Už a. a. Reginos Sidzikau- 
kienės sielą sekmadienį, sausio

(Pr.)

X Klemensas Juraitis. laik-

Rasčauskas.

I

Šv. Antano Taupymo ir Paskolų perstatytų ir dvigubai padidintų 
puošnių rūmų dedikavimo (sausio 24 d.) iškilmėse. Iš kairės: 
Povilas ir Sofija Putrimai, Draugo red. Leonardas Šimutis ir Juo
zas ir Joana Gribauskai. P. Putrimas yra šios stiprios finansinės 
organizacijos pirmininkas, Juozas Gribauskas — vykdomasis sek
retorius ir generalinis jos reikalų vedėjas.

Vyt. A. Račkausko nuotrauka

MELUOSE PARK, ILL., 
KOLONIJOJ

Lietuviškosios mokyklos 
vakaras

Šiais metais sukanka 10 m., 
kaip mūsų kolonijoj įsisteigė 
ALB-nės lituanistinė šeštadieni 
nė mokykla. Prie steigimo daug 
prisidėjo senesnėsės išeivijos lie 
tuvis, įžymus vietos lietuviškų 
organizacijų veikėjas Petras

IŠDEGĖ BATERIJA
James Johnson be girdėjimo 

aparato nieko negirdi. Kai iš
seka aparato baterijos irgi nie
ko negirdi. Tai paaiškėjo, kai 
Chicagos policija jį sučiupo prie 
išdaužyto tavernos lango mies
to centre. Johnson negirdėjo, 
kai pradėjo skambėti užtaisy- 

i tas nuo vagių aliarmas.
JEI AMERIKA NEPADĖS, 
KOMUNIZMAS NUGALĖS 
Jeigu J. A. Valstybės nesu

stabdys komunistų plėtimosi 
pietų rytinėje Azijoje, žlugs In
dija, Japonija, Indonezija ir 
Australija. Kun. Raymond Ja- 
ger pareiškė tokią nuomonę Chi 
cagos laikraštininkams. Kun. 
Jager yra artimas Vietnamo 
prezidento Ngo Diem draugas 
ir toje šalyje veda dvi aukštes
nes mokyklas, spaudos biurą ir 
laikraštį. Rytuose gyvena 31 

[ metus. ■ i.' ~ ■

h

i

NEŠVĘS SEKMADIENIUS
Illinois aukščiausias teismas 

nusprendė, kad įstatymas, drau 
džiąs pardavinėti automobilius 
sekmadieniais, yra priešingas 
valstybės konstitucijai-. Tuo lai
mėjo Jim Moran, Courtesy Mo

tradicinis mokyklos vakaras, 
mokyklos parėmimo tikslu. Pra 
džia 6 v. v. Programoje daly
vaus Vaičeliūnienės vadovauja
ma Bridgeporto Moksleivių Tau 
tinio ansamblio kanklininkių 
grupė, Melrose Parko mokiniai (tor kompanijos prezidentas, ku- 
atliks mok. A. Milmantienės su ris sako, kad iš 41 mil. 
kurtą istorinį vaizdelį “Iš pra- pardavimų metų bėgyje penkta 
eities tavo sūnūs te stiprybę se dalis įvyksta sekmadieniais, 
mia” ir kt. Gros A. Ramonio 
orkestras. Įėjimas—auka, moks 

Bus
“St. Anthony Ho- vaišės ir šiaip įvairių pramogų.

Labai gražu, kad į šį vakarą

X Į “Dvylika Brolių Juodvar
niais Lakstančių” premjerą bi
lietus bus galima gauti šį sek
madienį, sausio 28 d. nuo 11 iki 
~ k Centre m^n?as atidarymas įvyko tre

čiadienį ir te proga juos apžiū
rėjo šimtai įvairių svečių.

Bendrovės vedėjas J. Gribau
skas pažymėjo, kad tokių pa
talpų praplėtimas buvo jau bū- |500 dol., jau paleidžiama šau
tinas įstaigai augant, nes šian- šio 31 d. Toliau kiekvieną mė- 
dien bendrovė turi 24 mil. dol. nesį bus 
Dėl patalpų mažumo susidary
davo daug nepatogumų klien
tams Šalia pastato nupirkti 
du namai, kurių vietoj įrengta 
erdvi automobilių statymo aik
štė. Patys rūmai gražūs, erd
vūs, modernios architektūros 

' pavyzdys. Tiek pirmame, tiek 
į antrame aukšte įrengti puikūs 
kambariai, skoningai apstatyti 
naujais baldais. Visa sudaro iš-

I

sukaktį, ją švęs visus metus ir 
ta proga kas mėnesį bus duo
damos vertingos įėjimo dova
nos. Pirmoji dovana radijo ir 
patefono kombinacija, verte

dol.

PAKILS NUOSAVYBĖS MO
KESČIAI

Chicagoje šiais metais nuosa
vybės mokesčiai sieks 85-136 už 
$100. Pernai reikėjo mokėti 
$4.668 už $100. Reiškia mokes
čiai pakils maždaug 10 procen
tų.

CICERO BENDRUOMENĖ 
TURI NAUJĄ VALDYBĄ

Cicero apylinkės lietuviai sau 
šio 21 d. išrinko 1952 m. L. B- 
nės valdybą, į kurią įeina trys 
nauji ir keturi praėjusių metų 
valdybos nariai.

Naujai išrinkti buvo J. Bobi- 
nienė (švietimo reikalams) di
dele balsų persvara, S. Ingau- 
nis (iždininkas) ir J. Vasaitis
(vicepirmininkas). Perrinkti bu Metrikis ir kt. 
vo A. Juškevičius (pirm.), G.' Mokykla išsilaiko iš tėvų ap- 
Ročkienė (sekret.), K. Dočkus 1 sidėto mokesčio, vietos ALB- 
(parengimų vadovas) ir V. Za-!nės apylinkės ir mokyklos rė- 
latorius (informacijos vedėjas).! mėjų būrelio paramos ir paren- 

Susirinkusieji apie 30, ilgiau-! girnų.
šiai diskutavo mokyklų klausi- į Gi šiais metais sausio 27 d. 

:mu. [Veteranų salėj (16th ir Hirsch
“Tas klausimas turi būti pa- Avė, Melrose Parke) rengiamas 

statytas visu frontu,” kalbėjo Į 
prel. M. Krupavičius, PLB stei- i 
gėjas. Jis pritarė Z. Juškevičie
nės minčiai steigti lietuviškus 
darželius.

“Darželis yra lietuvybės šak 
nis. Bendruomenė turi viską pa 
daryti, ką ji gali,” — tęsė pre
latas.

I Dr. F* Kaunas ragino lietu
vius aktyviai dalyvauti Šv. 
Antano parapijos mokyklos tė
vų organizuojamoje, angliškai leiviams — nemokamai, 
vadinamoje ‘Z.. Z__Z.___j
me and School Association”. I T ' ’ o " , Z Z * "____ „

— Tos organizacijos susirin- pakvietimais kviečia visus lietu 
kimuose nebūna beveik nė vie- tuvius patys šios mokyklos mo
no “dipuko”, — skundėsi dak- kiniai, skelbdami šūkį: 
taras, — o ji yra labai svarbi garbė 
mokyklos administravime. bet didi gėda savosios gerai ne 

J. Švedas, pirmininkavęs su- mokėti”. Reikia tikėtis, kad vi- 
sirinkimui, pasiūlė įvesti pridė- suomenė lietuviškojo jaunimo 
tinį nario mokestį, skirtą vien balsą išgirs ir parems savo at- į 
tik mokyklos reikalams. Tik jis 
mano, kad tuo klausimu turėtų 
veikti centriniai Bendruomenės 
organai.

Pirmininkas Juškevičius pa
sakė, kad per praeitus metus 
apylinkės valdyba mokyklai da
vė 325 dol.

“Niekad neatsakėm mokyklai 
nei vieno pageidavimo, nei vie
no prašymo. Kiek prašė, tiek 

[davėm”.
Dėkodamas parapijos klebo

nui prel. I. Albavičiui, Juškevi
čius, pareiškė, kad “aš tikrai 
jaučiau iš jo (prelato) pusės 
Bendruomenei didelį nuoširdu
mą ir jos rėmimą”.

Iš buvusio ‘iždininko Dočkaus 
pranešimo paaiškėjo, kad apy
linkė 1961 m. turėjo $2,483.66 
pajamų ir $1,823.29 išlaidų. Ban 
ke yra 660.37 dol.

Susirinkimas taip pat išrinko 
24 atstovus į JAV LB Chica
gos apygardos suvažiavimą sau 
šio 28-tą B. Pakšto salėje.

Cicero apylinkei priklauso 
256 nariai. Iš jų maždaug 200 
susimokėjo $2 nario mokestį 
pereitais metais, iždininko tei
gimu. V. Z.

---------- —---- -------------- —- 
tina, kad bendrovės vedėjas tūriniai reikalai. Kai viskas ge- 
nuoširdžiai remia visus lietu
viškus reikalus ir lietuvių kul
tūros bei panašiems reikalams 
yra paaukojęs tūkstančius. Lietu 
viai turi tikrai ne tik didžiuotis, 
bet ir džiaugtis, savo bendrove 
ir jos vedėju, nes iš to laimi 

[ne tik ekonominiai, bet ir kul-

“Didi
svetima kalba kalbėti,

skiriamos vertingos 
dovanos, gi padėję santaupas 
dovanų savu keliu taip pat 
gaus. Vaikai už 10 dol. sąskai
tą bus taip pat apdovanoti.

Taupytojai iš įvairių valstybių
Taupytojų daugiau kaip 

trečdalis yra lietuviai. Pažymė
tina, kad taupytojų yra iš visų 
Amerikos vietų ir kitų valsty
bių. Taupytojų yra iš JAV 18 

taigingą ir jaukų įspūdį. Įdo- Į valstybių ir taip pat iš užsienio 
mu, kad įstaigoje yra dail. V. 1 ® valstybių, net iš Italijos. Pa

sitaiko, kad paskolų prašo net 
iš Pietų Amerikos. Įstaigos tar
nautojai beveik visi kalba lietu
viškai. čia rasime lietuvių visų 

| generacijų atstovus. Čia dirba 
i vyčių veikėja Irena Rakaitis, 
bendrovės viceprezidentė, vyčių 

jo veikėja EI. Laurin, apdraudų 
mišios bus atlaikytos skyriaus vedėja, akt. EI. Rukui

bartinė valdyba pavedė nenuil
stamam veikėjui St. Vidmantui 

[iš anksto sudaryti sutinkančių 
kandidatų sąrašą ir tai patiek
ti susirinkimui. Vasario 16 mi
nėjimas, kuris turi įvykti Ve
teranų salėje, ir B-nės susirin
kimo data netrukus bus paskel 
bta, kai tik paaiškės patalpų 
reikalas. Js.

silankymu jų kilnius siekimus.
Iš bendruomenės veiklos

Tuoj po Vasario 16 minėjimo 
įvyks vietos ALB-nės apylinkės 

; metinis susirinkimas. Į naująją 
valdybą kandidatus siūlyti, da

kurie neužsimokėję prenumera
tas. (Pr.)X Inžinierių Balius.

puošniausių Chicagos lietu
vių visuomenės balių jau čia 
pat (vasario 3 d., 7:30 v. v. 
Drake Hotel).

Turį užsakę bilietus prašome 
juos atsiimti iki š. mėn. 29 d.

Esant dideliam pareikalavi
mui nutarta dar sudaryti kele
tas staliukų pirmutinėse eilėse. 
Tad norintieji dar gauti staliu
kus po 10 asmenų, arba gauti 
pavienius bilietus kviečiami iki 
š. mėn. 29 d. užeiti pas “Dai- i Kubiliaus, SJ, “Įtaka šių die
ną TV”, 3321 S. Halsted st. ar- nų filozofijos į rytojaus žmo- 
ba į “Marginiai”, 2511 W. 69th 
st. (Pr.)

Vienas
iš X Kaip ir kiekvienais metais, 

taip ir šįmet Stud. At-kų drau
govė gavėnios metu ruošia se
minarą, paskaitų ciklą. Pagrin
dinė seminaro tema — Jauną
ją kartą liečiančios problemos; 
pagrindinė užduotis — šią temą į 
pagvildenti susiėjus vyresniem 
ir jaunesniem. Kviečiami pla-, 
čioji visuomenė bei visas aka-», 
deminis jaunimas. Pirmoji pa-, 
skaita — kovo 10 d. Tėvo J.

Petravičiaus, ir dail. J. Pautie- 
niaus ir kitų dailininkų kūrinių, 
kurie tikrai puošia šaunius rū
mus. Atidarymo proga rūmus

I S ARTI IR TOLI
DIDŽ. BRITANIJOJE

X A. a. Paulinos Jankienės 
(Jankevičienės) 5 metų mir
ties sukaktyje šv. Mišios bus 
atnašaujamos sausio 27 d., 7:30 
vai. ryte Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Pažįstami prašomi daly
vauti. (Pr.)

X Puota Jūros Dugne kas
met sutraukia didelį skaičių 
Chicagos ir apylinkės lietuvių. 
Šiemet ji bus vasario 3 d. Wes- 
tem Ballroom salėje. Atskirus 
staliukus galima rezervuoti 
skambinant telef. LA 3-5499. 

(Pr.)
X Buvusieji Sargybų ir Dar

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

gų, tuo pačiu jaunojo lietuvio 
galvosenos formavimą”. (Pr.)

X Lietuvių Studentų Sąjun
ga — Čikagos skyriaus valdy
ba maloniai kviečia visus stu-, 
dentus atsilankyti į tradicinį* 

[“FINIS SEMESTRI’’ vakarą, 
kuris įvyks š. m. sausio 26 d., 
8 vai. vak. “Phi-Sigma-Phi” pa
talpose 5 West Hubbard avė. 
(Hubbard yra 400 North). šo
kiams gros orkestras. (Pr.)

X už a. a. Pr. Bičiūno sielą, 
minint 30 d. sukaktį nuo 
imirties, i
sausio 27 d., šeštadienį, 9 v. r. žienė eina bendrovės kontrolie- 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioj, riaus pareigas. Taip pat dirba 

(Pr.) skautų veikėja O. Zailskienė ir 
X Už a. a. Pranę Steikūnie- eilė kitų visuomenei žinomų 

nę, prieš metus mirusią Lietu- žmonių, kurių nėra įmanoma iš 
voj, metinės mišios bus atlai- vardinti, kadangi tarnautojų 

.kytos sausio 27 d., šeštadienį, yra 19.
1 8 vai. ryto Tėvų Jėzuitų kop

lyčioj. Gimines, draugus ir pa
žįstamus prašo dalyvauti velio- 
nės artimieji.

i
X Operos Fondo Baliui sta

liukus užsisakyti dar galima 
šiuo tel.: LU 5-8307. Baliaus 
visas pelnas skiriamas komp. 
K. V. Banaičio operos “Jūratė 
ir Kastytis” išleidimo išlai
doms padengti. Koncertinę dalį 
atliks sol. P. Bičkienė ir sol. S. 
Baranauskas. Balius įvyksta šį 
šeštad., sausio 27 d., 8 vai. vak.
Western Ballroom salėje. (Pr.) Į

Numatomi geri metai

Bendrovės vedėjas J. Gribau
skas pažymėjo, kad praeitieji 

(Pr.) metai buvo neblogi, gi ekono-
X Praėjusiais metais Lietu- miškai visiems ateinantieji me- 

voje mirė Elenos Sidzikauskie- tai bus dar geresni. Manoma, 
nės tėvelis Antenas Koženiau- kad skolininkų ir taupytojų di
skas ir Ispanijoj mirė Elenos dės, bendrovės turtas augs ir 
sesers sūnus medikas studentas pati bendrovė plėsis. Pažymė- 

' Kazys Šiaudikis, už juodviejų 
sielas sekmadienį, sausio 28 d. 
11 v. ryto, Tėvų Jėzuitų koply
čioje, bus atnašaujamos šv. Mi
šios. Giminės, draugai ir pažįs
tami prašomi atsilankyti.

Elena, Aldona ir Pranas 
Sidzikauskai

(Pr.)

vėje ir todėl savo knygą pas
merkėm mirti. Pasiūlyti tautie
čiui naujai pasirodžiusią knygą 
laikoma labai nemandagiu el
gesiu. Jei norite būti nemėgia
mas, imkitės lietuviškos knygos 
platinimo darbo. Tėvų nesido- 
mėjimas lietuviška knyga, yra 
vienas pagrindinių nusikaltimų, 
privedęs vaikus prie nutautėji
mo”.

J. A. VALSTYBĖSE

rose rankose, kai mokama tvar 
kyti, kai sumaniai vadovauja
ma, visa gražiai auga ir linkė
tina, įžengusiai į penktą dešim
tį, bendrovei dar daugiau pa
dėti lietuviams, dar sparčiau ir 
efektyviau tvirtėti ir augti.

M. M ura į t is

— “Palik ašaras Maskvoje”, 
inž. Nasvyčio angliškai parašy
tą knygą apie lietuvės Armo- 
nienės išgyventas kančias Sibi
ro darbo vergų stovyklose, de
damos pastangos įteikti kiekvie 
nam Amerikos senatoriui ir 
kongresmanui. Knygos supirki
mui renkamos aukos. Jei lietu
viškoji visuomenė savo auko
mis sumanymą parems, vertin
ga ir sovietų nusikaltimus ro
danti knyga pasieks visus Ame
rikos politikos planuotojus ir

— B. Dau nori e nė Londone lie 
tuvišką spausdintą žodį platina 
jau 12 m. Savo laiške Draugui 
ji nusiskundžia, kad knygų pir
kėjų vis mažėja. B. Daunorienė 
rašo: “Tik didžios nelaimės iš
tikti mes šaukiamės Dievo ir
tik priespaudoje gyveną, ieško- vykdytojus, 
me paguodos savo kalba spaus- Iniciatyvos ėmėsi Kuchel — 
dintame žodyje. Kasdienybė ro- Lipscomb rezoliucijai remti ko
do, kad gyvenamasis laikotar- mitetas. “Palik ašaras Maskvo- 
pis yra nepalankus lietuviškai je” gera dovana 
knygai: mes esame sotūs ir lais amerikiečiui.

kiekvienam
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