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Išvardino strategines medžiagas, siunčiamas į komunistinį bloką

WASHINGTONAS.
torius Kenneth B. Keating (R., 
N. Y.) vakar teigė, kad Ame
rikos Nato (Šiaurės Atlanto or
ganizacijos) sąjungininkai pri
sideda prie komunizmo augimo, 
leisdami strateginiams gami
niams plaukti į Rusiją ir rau
donąją Kiniją.

Jis pasiūlė planą suvaržyti 
prekybą su komunistiniu blo
ku. *

Keating savo kalboje senate 
išskaičiavo gaminius, kuriuos 
komunistai gavo iš Vakarų pas 
kurinių mėnesių laikotarpyje. Į 
prekių sąrašą įeina buldozeriai, 
tikslūs įrankiai, laivai, trakto
riai ir geležinkelio vagonai.

Keating iškėlė mintį ,kad pre

— Sena- zidentas Kennedy pastumtų j 
šalį pranešimą, paruoštą pre
zidentinės komisijos, nuimti 
draudimą strateginėms mpdžią 
goms į komunistinį bloką.

>

Geležies rūda Kongo 
respublikoje

BRAZZAVILLE, Kongo Res
publika. — Geležies rūdos apie 
100 milijonų tonų sluoksnio su 
rasta šiaurės vakaruose Kongo 
Respublikoje, buvusioje prancū 
zų teritorijoje.

Nutrūko atominė 
konferencija

GENEVA, Šveicarija. —
teminių ginklų bandymo uždrau 
dimo konferencija Genevoje va
kar vėl nutrūko neribotam lai
kui.. Šioje konferencijoje daly
vavo Britanijos, Jungtinių Ame 
rikos Valstybių ir Sovietų Są
jungos atstovai. Su Sovietų Są
junga negalima susikalbėti, nes 
jos atstovai nedaro nuolaidų: 
užsispyrę savo teigia.

Sovietų atstovas Sarapin pa
reiškė, kad, girdi, vakariečiai 
“kalti” dėl šios konferencijos 
suirimo.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės vakar paskolino Pakista- 

I nui 80 milijonų dolerių, kad jam 
pagelbėtų pastatyti elektros jė-

----------------------------------------- j gainę Karachi mieste.

Žvalgybiniai skridimai
STOKHOLMAS, Švedija. —. 

Ryšium su Italijoje nukritusiu 
Bulgarijos lėktuvu, Stokholmo 
dienraštis “Dagens Nyheter” 
primena sovietinės propagan
dos triukšmingai išnaudotą a- 
merikiečių U-2 lėktuvo atvejį.

Toliau laikraštis vedamajame 
nurodo: “Tai nelaimingas at
vejis ir tai nuolat vyksta abie
jose pusėse. Žvalgybiniai skridi
mai sudaro esminę dalį to, ką 
mes vadiname atgrasinimo pu
siausvyra. Tokia galimybė pa
laikyti kontaktą ir turėti infor 
macijų apie priešingos pusės 
stiprumą yra būtina pusiausvy
rai išlaikyti”.

Latviai puolami dėl
„praeities 99

RYGA, okup. Latvija. — Ry- mas už ideologinius nukrypimus 
gos radijo pranešimu, rašyto- kultūrinėje srityje, ypač už pa- 
jas Voldemars Kalpinš, ligšio- sireiškiančias latvių tautinės 
linis Latvijos sovietinio režimo praeities aukštinimo tendenci- 
kultūros ministeris, pašalintas ■ jas. Nors jis savo klaidas pri- 
iš pareigų. Jo vieton paskirtas pažino, jau tada jam buvusi už- 
buv. Rygos operos komisaras dėta griežta partinė bausmė . 
Vladimirs Kaupuz. i KalPinŠ0 atleidimas iš parei

gų patvirtino kiek anksčiau
Pernai rudenį įvykusiame 18-; Stokholmo latvių sluoksniuose 

Latvijos kp suvažiavime V. Kai vyravusį įsitikinimą, jog prieš 
pins buvo smarkiai kritikuoja-! 

----------------------------------------------------------  i

PUNTA DĖL ESTE, Urugva 
jus. — Vakar Punta Dėl Este 
vasarvietėje vėl posėdžiavo A- 
merikos Valstybių organizaci
jos (OAS) užsienio reikalų mi
nisteriai, kaip sutvarkyti dikta
toriaus Fidel Castro Kubos re
žimą.

Dvidešimt Lotynų Amerikos 
ministerių ketina balsuoti:

1. Kuba yra komunistinė vals 
tybė.

2. Komunizmas yra priešin
gas vakarų pusrutuliui (hemis
feros) sistemai.

Jie nebalsuosią, kad OAS nu 
trauktų prekybą su Kuba ir ne- 
bepalaikytų su ja diplomatinių 
santykių.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės neįstengia surinkti 2/3 bal 
sų (14) pravesti rezoliuciją, nu 
traukiančią prekybos ir diplomą 
tinius santykius su Kuba.

— Amerikos Valstybių orga
nizacijos (OAS) užsienio rei
kalų ministeriai vakar sutiko 
principe “pašalinti” Fidel Cast
ro Kubos režimą iš vakarų pus
rutulio šeimos tarybų.

Fidel Castro rėmėjai 
Havanoje

HAVANA, Kuba. — Į Hava- į 
ną suvažiavo iš septyniolikos 
Lotynų Amerikos kraštų komu 
nistų atstovai, kurie remia Fi
del Castro revoliucinį sąjūdį. 
Tie atstovai turi Havanoje su
važiavimą, viskas jiems nemo
kamai. Diktatorius Fidel Cast
ro sekmadienį savo idėjos drau 
gams surengė nepaprastas vai- 

1 šes. __
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— Raudonoji Kinija ir toliau 
kovoja prieš katalikų Bažnyčią. 
Peipingo režimas sako iki šiol 
laimėjęs daug kovų prieš kata
likų Bažnyčią, bet nelaimėjęs 
karo. Kinijos komunistai pra
nešė apie pasibaigusią antrąją 
tautinę “kiniečių patriotų ka
talikų draugijos” konferenciją 
Peipinge.

Ši draugija paskyrė 7 naujus 
“vyskupas”, kurie pažadėję ki
nų Bažnyčią išimti iš Vatikano 
globos ir Bažnyčios reikalus 
tvarkyti nepriklausomai.

— Prezidentas Kennedy su
darė atskirą departamentą mies 
tų reikalams.

— Smuikininkas Fritz Kreis- 
ler, 80 metų, vakar mirė New 
Yorke.

— Alžire, Alžirijoje, vakar su 
sprogdinti rūmai, kur yra pran
cūzų įstaiga, besirūpinanti Al
žirijos ateitimi. Rūmai yra ne
toli JAV konsulato. Sprogdini
mą atliko slaptosios armijos vy 
rai.

— Britanijos vyriausybė nu
sistačiusi pirkti už 12 milijonų 
dolerių Jungtinių Tautų bonų, 
bet ši . vyriausybės žygį turės pa 
tvirtinti parlamentas. Kanada 
pirks J. T. bonų 6V2 milijono 
dol. vertės.

Sovietuose smunka gamyba vy- 
ku-

Gomulka kalbėjo apie 
lietuvio žemes

Lenkijos komunistų partijos vadas Gomulka prisiminė

dvejus metus pradėtoji kova 
prieš ‘tautinį komunizmą” Lat 
vijoje vyksta toliau. (E.)

Blogėja Egipto santy
kiai su Saudi Arabija
KAIRAS, Egiptas. — Jung

tinė Arabų Respublika ruošia
si nutraukti diplomatinius san-
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MASKVA. — Sausio 22 die
ną Sovietų Sąjungos vyriausy
bė paskelbė: “Taikingai santy
kiaudami su Jungtinėmis Ame 
rikos Valstybėmis, mes pasie
kėme naujus laimėjimus.’’

Tačiau Maskvoje gyveną Va
karų stebėtojai ta proga nuro
dė, kad pagal oficialius duome
nis pramonės didėjimas per pas 
taruosius metus smunka. 1959

I

slaptąjį papildomą protokolą prie Molotovo-Ribbentropo tyk:us su Saudl Arabija.
1939 m. pasirašytos sutarties

VARŠUVA. — Lenkijos ko
munistinei “darbo partijai” mi 
nint 20 m. sukaktį, Varšuvoje 
pasakytoje kalboje partijos va
das V. Gomulka dėl 1939 m. 
Lenk'ją ištikusios katastrofos 
apkaltino prieškarinę Lenkijos 
vyriausybę. Jis pirmą kartą pa
minėjo rytų bloko kraštuose vis 
nutylimą slaptąjį papildomą pro 
tokolą prie Molotovo-Ribbentro
po 1939 m. pasirašytos sutar
ties.

Pagal tą protokolą, kaip pa
stebėjo Gomulka, lenkų-vokie- 
čių karo atveju sovietų vyriau
sybė sau priskyrusi Lenkijos 
valdytas ukrainiečių, gudų ir 
lietuvių žemes ir nurodė, kad 
Lenkijos karinio žlugimo atve-

ORAS

SAUSIO 30 d.: šv. Hijacinta, 
šv. Martiną, šv. Nikodemas, 
Banguolė.

Sausio 31 d.: šv. Jonas Bos- 
co, Skirmuntas.

KALENDORIUS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 20 laipsnių; rytoj — 
šalčiau.

Saulė teka 7:05, leidžias 5:02.

ju tas sritis užims sovietų ka
riuomenė. Gomulka ta proga 
kaltinęs ir lenkų rezistencijos 
karinius dalinius, lenkų emigra 
ciją Londone, tačiau pastebėjo, 
kad lenkams liejus kraują gar
bė tenka visiems rezistencijos 
kovotojams ,net ir tiems, ku
rie kla'dmgai buvę vadovaujami 
Londono emigrantų.

Kalbėdamas apie Lenkijos 
sienas, Gomulka pabrėžė, kad 
lietuvių, ukrainiečių ir gudų sri 
tys anapus Curzono sienos “is
toriniu požiūriu niekuomet nėra 
buvusios lenkiškos” ir jos sugrį 
žusios į sovietinių, “motiniškų 
respubhku” glėbį. Lenkai gi at
gavę žemes vakaruose, kurios 
per šimtmečius buvo suvokin- 
tos vok. teutonų ir prūsiškųjų 
junkerių.

Emigrantiniai lenkų sambū
riai tačiau beveik be išimties 
kalba už Lenkiją su iš vokiečių 
atsiimtomis žemėmis ir su ry
tuose po II pasaulinio karo pra 
rastomis. Lietuviams šia pras
me palankesnių balsų tepasiro
dė tik Paryžiuje leidžiamoj 

! “Kultūroj”.

Santykiai tarp abiejų kraš
tų pradėjo blogėti, Sirijai at
siskyrus nuo Jungtinės Arabų 
Respublikos praėjusį rugsėjo 
mėn. Neseniai egiptiečiai pra
dėjo varžyti Saudi arabus E- 
gipte, kadangi Saudi Arabijos 
vyriausybė išėjo prieš egiptie
čius darbininkus savo krašte.

Sirijai atsiskyrus ,abu kraš
tai ėmė keistis karčiais įžeidinė
jimais per radiją.

metais jis siekęs 11 procentų, 
1960 metais — 10 procentų ir 
per pastaruosius metus — 9,2 
proc.

— Neatpažinti lėktuvai va
kar skraidė virš Suezo kanalo 
ir tik priešlėktuvinės patrankos 
juos nuvijo.

Ceilonas sustabdė 
karinį sumoksiu

COLOMBO, Ceilonas. — Cei- 
lono vyriausybė užvakar pra
nešė, jog ji sutriuškinusi są
mokslą ją nuversti. Sąmokslą 
prieš vyriausybę ruošė vyresni 
kariški ir policijos pareigūnai.

Komunikatas praneša, kad 
vyriausybė gavusi pranešimą, 
jog “vyresni policijos pareigū
nai ir ginkluotų dalinių kari
ninkai sutarę areštuoti kai ku
riuos ministerius ir kitus poli
tinius .vadus ir nuversti vyriau
sybę” tuojau po šeštadienio vi
durnakčio.

Areštuoti penki karininkai ir 
krašte esą saugu, paskelbė vy
riausybė.

i

dJ?

Raketa Ranger III su TV ir ki
tais moksliniais įtaisais, iššauta 
penktadienį iš Cape Canaveral, 
Fla., užvakar praskriejo pro mė
nulį apie 23,000 mylių atstumo, 
bet jo nuotraukų negalėjo pada- 

i ryti. (UPI)

Pagal planus ir komunistų 
programą pramonės didėjimas 
turįs siekti 9,7 proc. (turima 
galvoje laikas nuo 1961 ligi 
1980 m.).

Pagal sovietinius oficialius 
statistikos duomenis,
Sąjungos bendroji pramonės ga 
myba šiuo metu yra pasiekusi 
60 procentų visos Jungtinių A- 
merikos Valstybių gamybos.

.Sovietų

— Diktatoriaus Castro 
riausybė užvakar perspėjo 
biečius, jog jie įžengia “į laiko
tarpį, kuriame reikės sunkiai 
dirbti ir pasišvęsti”, nes visi 
ganrniai, gal būt, teks racionuo 
ti.

— Devyniolika Afrikos - Azi
jos Valstybių vakar paprašė 
Jungtinių Tautų Saugumo ta
rybos nesvarstyti Kongo klau
simo. nes jis jau slenkąs link 
vienybės ir tvarkos. Afrikos'- 
Azijos atstovai sako, kad So
vietų Sąjungos siūlymas svars
tyti Saugumo taryboje Kongo 
klausimus tik pakenktų pačių 
kongieč’.ų reikalui.

— Laikinasis EI Salvadoro 
prezidentas Rodolfo Cordon pra 
nešė, jog jo kraštui ir visai Ka- 
raibų apylinkei graso tarptau
tinis komunizmas, kuris turi ba
zę Kuboje.

— Vokietija statys Washing- 
tone naujus ambasados rūmus.

— Čekoslovakijos vyriausybė 
svarsto galimybes pastatyti 
Austrijoje savo automobilių 
fabriką. Tai bus jos skyrius Va 
karų “kapitalistiniame” krašte.

— Dr. Dirk U. Stikker, Šiau
rės Atlanto sąjungos (Nato) 
generalinis sekretorius Wash- 
ingtoną vizituos š. m. vasario 
5-7 d.d. Jis susitiks su valsty
bės sekretorium Rusk ir gyny
bos sekretorium McNamara ir 
kitais JAV pareigūnais.

BADAS IR SKURDAS RAUDONOJOJ KINIJOJ
Ką matė du jauni šveicarai kinų miestuose

CHICAGO, III. — Du jauni davosi į krepšelį ir keliaudavo 
šveicarų studentai — Richard 
E. Gut Jr. ir Ernest Aebi — 
keliaudami aplink pasaulį, gavo 
leidimą aplankyti Kiniją. Mėne
sį laiko jie praleido raudonojo
je Kinijoje, vykdami iš Hong 
Kongo į Peipingą. Jų įspūdžių 
dalį vakar pateikė dienraštis 
“Chicago Tribūne”.

Tarp šiukšlių ieško duonos

Šveicarai laikraštininkai Kan- fotografuojami. Laikraštininkai

niais, šveicarai keliautojai ry
žiuose rado gausiai graužų, bet 
“tai buvo ne vienintelė prie
žastis, dėl ko to valgio mes ne- 
mėgome”.

Kinų statistika klaidinanti. 
Palyginimui jie ima 1949 me
tus, — karo pabaigą, kada pra-

tolyn.
Gatvėse grobsto nuorūkas
Jeigu tie šveicarai studentai 

Hong Konge galėjo keliauti ne 
pastebėti, tai raudonajame Kon 
tone juos supo praeivių minios. 
Žmonės griebė numestas eiga-,
rečių nuorūkas ir grūmėsi dėl monė buvo visai kritusi, 
nusviestos tuščios cigarečių dė
žutės. Šiaip žmonės užsienie
čiams buvo prielankūs, davėsi

Sostinėje neįmanoma pirkti 
naujų drabužių

Peipinge jie niekur negalėjo 
matė eilę uždarytų bažnyčių, rasti pirkti naujos drabužių ei-

I
— Būti nepriklausomu nuo 

Dievo yra didžiausia vergystė, 
— pasakė Bismarkas.

Prašo pasiūlymų
OSLO. — Norvegų - amerikie 

čių linija paprašė laivų statyk
las Britanijoje, Italijoje, Pran
cūzijoje ir Belgijoje pateikti pa 
siūlymus už kokią kainą galėtų 
pastatyti naują 21,000 tonų ke
leivinį laivą.

— Paskutiniai britų kareiviai 
išvyko iš Bahamos salos.

l

tone buvo apgyvendinti viešbu
ty, kuns vienintelis skirtas už-, Vienoje jų buvo sandėlis, kur lutės. Esant maisto trūkumui, 
šiemečiams. Stebėdami miesto buvo primesta krūvos popierių, net pakelėse, parkuose yra dar- 
gyvenimą, jie matė liūdnai ap- Kitoje Peipingo bažnyčioje į- i žovių, javų lysvelės. Universi- 
sirengusių žmonių mases, 
tikslo slenkančias pro šalį. Iš 
visų jų lankytų 38 kraštų čia 
žmonės buvo skurdžiausiai ap
sirengę. Matėsi kinų moterys, 
besirausiančios atmatose tikin 
tis surasti ko nors valgomo. Ir 
tai buvo ne kokie pavieniai at
sitikimai, bet matomi nuolat, 
kur tik ore jautėsi atmatų kva
pas. Jei kur atrasdavo nepas
tebėtą gabalėlį maisto, — dė-

tete baldai prasti ir laboratori-be rengta salės stalo tenisui.
Traukiniai atsilikę šimtu metų jos menkai įrengtos, nors patys 

Kinijos traukiniai, patogumo įūmai — gana įspūdingu 
atžvilgiu, yra 100 metų atsilikę Studentai verčiami dirbti ū- 
nuo vakariečių traukinių, — ra- kiuose. 
šo laikraštininkas Gut. Teko

i matyti karikatūrų,
Užsieniečiams griežtai drau- 

kur Fidel džiama vykti už Peipingo mies- 
Castro gina savo kraštą nuo to ribų. Šveicarai norėjo ap- 
slibino, kurio veidas panašus į lankyti Šiaurės Korėją, Šang- 
prezidento Kennedžio. Maisto ha jų, bet jiems neleido. Tega- 
visur mažai ir jis nepaprastai Įėjo sustoti miestuose tarp Can- 

| brangus. Valgydami su vieti-1 tono ir Hong Kongo.
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2 DRAUGAS, antradienis, 1962 m. sausio mėn. 30 d. sakė, kad aš esąs „a perfect 

------  specimen”. O mane tokia ne- 
_normali padėtis rūpina, ir aš 
***^^7?^ prašau daktaro patarimo, ką 

reikia daryti ir ar negresia 
man koks nors pavojus.

‘Rašo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avew Chicago, 32 1^=^

Atsakymas P. E. — Tamsta 
nesirūpink, nes joks kraujas iš 
pažastų nesisunkia. Tos raudo- 

s,

— Kaip gi būsi geras krikš- į 
čionis, jei taip bijai žmonių pa- l 
šiepimo. —Palau

I
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P. ŠILEIKIS. 0. P.
Ortliopedas. Protezistas 

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

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPE1HJOS TECHN IKOS LAB. 
2850 W. 63 r d St., Chicago 29, IU. 

Tel. PRospect 6-5084 
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ŽINIOS APIE INFLUENZĄ laike influencinės ligos todėl, nos • kraują panašios dėmės, 
kad turėjo dusulį ar kitokią tai tokių raudonų ir geltonų

Šiemet turėjome sunkią zie- plaučiuose komplikaciją; taipo-jmikrobų padarinys, kurie kar
mą. Visoje Amerikoje siaučia jau sako, kad nėščių moterų prakaituojan-

o u.._. influenzos> ,.om pažastim ten veisiasi ir
nudažo marškinius. Ištepk pa- 

rekomendacijos. žastis su glicerino ir alkoholio 
U. S. Surgeon General’s Advi- mišiniu, dažniau mainyk marš- 
šory Committee rekomenduoja, kinius, tai kai mikrobai išnyks, 
kad visi, sulaukę 65 metų am- ir raudonų dėmių nebus.

Klausia A. A. — Ar tiesa, 
kad nuo gero “whiskey”, jei 

, geriama prieš valgį tik vieną tė. 
ar du stikliukus apetitui suža- ----
dinti, galima gauti skrandyje ma atsigersi bent keletą gurkš- 
vėžį? nių vandens, o paskui stiklelį

degtinės užgersi, tai nuo atlė-
— Tai ne- šiuotos degtinės skrandis nenu-I

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

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

l---------------------------------------------------------------

mfluenzos epidemiją. Kai kur daugiau mirė nuo influenzos, į 
dėl mfluenzos siautimo turėjo negu nenėsčios.
net mokyklas uždaryti. Influen- 
zai siaučiant ir laidotuvių dau- sva os lr 
giau yra. Daug kas būkštauja. i 
Bijoti nereikia, bet žinoti, kaip - 
pasisaugoti ir ką daryti susir-I ‘ . . . , . , .
gus iafluenza. visiems yra svar- 21aus zmones- “L kiekvienas as- 
bu I muo, ir jaunesnio amžiaus, jei

gu turi širdies ligą, ar pakriku
sią kraujo apytaką, ar plaučių, 
inkstų, ar metabolinę ligą, ir 
ypač nėščios moterys, imuni
zuotus prieš 
Public Health 
skiepytis nuo 
siems:
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bų.
Influenzą nėra ta pati liga 

kaip paprasta sloga. Net ir in
fluenzos yra keletas rūšių. Sun
kiausios rūšies influenzą yra 
vadinamoji „španka”; nuo tos 
rūšies influenzos daugiausia 

' žmonių miršta. Po pirmojo Pa
saulinio karo ispaniškoji influ- 
e&za („španka”) lyg baisusis 
maras nusiautė visą pasaulį; 
tuomet Amerikoje (1918 m.) 
nuo tos ligos išmirė labai daug 
lietuvių. Sakoma, kad kas 
„španka” jau yra sirgęs ir išli
ko gyvas, tas jau antrą sykį ja 
nesirgs. Tačiau prie jo gali pri
kibti kitos rūšies influenzą, nes 
nuo kitokios rūšies influenzos 
jo kraujuje imuniteto nėra.

Paskui, 1955 m. siautė vadi
namo tipo B influenzą. Tuomet 
irgi daug žmonių mirė nuo po- 
influenzinių komplikacijų.

1957 -1958 metais siautė 
pandemiško pobūdžio „Azijos” 
influenzą. Tais metais nuo tos 
„ązijatiškos” influenzos Ameri
koje mirė per 86,000 žmonių. 
Dėl Amerikos, tai ne toks jau į 
baisiai didis mirčių skaičius, o 
įbauginti žmonės buvo 
persigandę.

Influenzos epidemijos 
kartoja periodiškai šitaip: 
moslos A(PR8), Al (1/57) ir 
A2 (Asian) rūšys pasikartoja pytis ir kaip kitokiais būdais 
kas dvejetą ar trejetą metų; ti- apsisaugoti nuo influenzos, bus 
po B (Gr. Lakęs) rūšis pasi- aptariama kitą sykį, 
kartoja kas 4 ir kas 6 metai. 
Taigi kartais taip sutampa, kad 
dviejų ar trijų rūšių influenzos 
epidemija pradeda siausti tais 
pačiais metais. Tada visokios

Gen. MacArthur atšventė 82-trą 
gimtadienį. Jis teigia, kad tokio 
amžiaus sulaukus kiekvienas nau
jas gimtadienis yra triumfo šven- 

* (UPI)

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal suaitarimą. 

)ėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1532 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

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

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

pasi- 
žino-

I 
influenzą. JAV 
Service pataria i 

influenzos vi-1

amžiaus asme-

Atsakymas A. A. 
tiesa, nors yra išimčių. Jei pir- kentės.

A. Visokio
nims, kurie turi chronišką ligą, 
ypatingai — i

1
1. ligoniams, turintiems reu-' 

matinę širdies ligą, ar stenozę,
2. ligoniams su pakrikusia 

kraujo apytaka, turint arterio- 
sklerozę ar hypertensinę širdies 
ligą, ar betkokį širdies nusilpi
mą,

3. ligoniams su broncho-pul- 
monale liga, ypač jei turi chro
nišką astmą, chronišką kosulį, 
brcnchiektazę, plaučių fibrozę, 
plaučių emfyzemą, ir plaučių 
tuberkulozę,

4. ligoniams, turintiems cuk
rinę ligą,

5. ligoniams, turintiems Adi- davo vis 
šono ligą.

į
B.

i rims.
C. Visiems seniams, sulaukus

65 metų amžiaus.
Apie tai, kam negalima skie-

VOKIETIJOJE RENGIAMA PLATESNIO 
MASTO STUDIJŲ SAVAITĖ

Jau aštuonerius metus iš ei- A’eki andaras Šukys — abu at- 
lės Europos Lietuvių Fronto stuvavo PLB Vok. Kr. v-bą, 
Bičiuliai ruošė Studijų Savaites dr. J. Grinius ir kun. J. Tautke- 
Vakarų Vokietijoje, Pradžioje viehis — ateitininkus sendrau- 
tck;as savaites ruošdavo tik sa- git s, 
vo bičiuliams. Vėliau kviesda
vo dalyviais ir ne bičiulius. Bet 
paskutiniuosius trejus metus 
Europos LFB pritraukdavo ir 
ateitininkus būti bendrais Stud.
Savaičių

, Tačiau 
Savaitės

skautininkas Tautvydas 
Gailius — Vokietijos Lietuvių 

i Skautų Broliją, ps stud. Angelė 
Rugieniūtė — Vok. Liet. Skau
čių Seseriją ir kiti. Europos Lie 
tuvių Fronto Bičiulių valdybą, 
kaip bendros Stud. Savaitės ini-rengėjais.

po kiekvienos Stud. ciatorius, atstovavo Vincas Nat 
LP bičiuliai susilauk- kus ir Alina Grinienė. Dėl ato- 
daugiau pageidavimų, s^ogų, posėdy nebuvo atstovau-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
°858 VVest 63rd St.

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

Ofiso telefonas PR 8-3229
Rez. telef. \VAlbrook 5-5070

Ofisas: 3148 West GSrd Street
'rel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpubiic 7-7868

D r. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

Avė. 
vak.

sutartį.

j

- 
Ofiso ir bato tel. OLympic 2-1381 

, DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę.

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

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

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gjjytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. tr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:39-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rheumatism.
Spine & Nerve. Ailments 

1428 Broadway, Gary, Indiana 
Valandos — pirmadieniais 3 iki 6 
P. M. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Telef. Office Gary: Gary 8858635 

Res. Chicago BIshop 7-5833
<4. ofiso ir buto OLympic 3-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUNĄS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

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

keičia stiklus ir rėmus

4455 & California Avė. VA 7-7881
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

Rez, tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730
DR. VV. ROSS DR. L. SEIBUTIS

Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 
chirurgija

Ofisai: 7958 S. Western Avė.. tei. 
GR 6-0091; 392 Ė. 159th St.. Harvev, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi- 
gan Avė.. Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

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

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. tel. GRovehiU 6-O617 
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m. 

Penkt. tik 1—s p. m. ;
Trečiad. lr šeštad. pagal sutartį.

DR. E. STANAT-STANRiTIS
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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL BUSIT A RIMA

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. WAlbrook 5-3098 

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai

rel. Ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIONAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

i Vai.: pirmad. lr ketvirtad. 1-4 p. p 
mtrad. ir penktad. 5-8 v. v.

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais utlaryta

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

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

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S -. Kedzie Avenne
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kaadle 
ną. išskyrus trečiadienį.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6185

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą* 

Dėl valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet kas
dien, išskyrus trečiad. lr šeštad.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. HL 

Telef. offiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946

PriSm. irai.: kasdien 6-9 ▼. v., SeSt. 
j 1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

Telefonas — GRovehlll 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA tr MOTERŲ 
LIGOS 

‘Blandos: nuo 1-4 lr 6-8 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tel. PRospect 6-9490
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VASKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

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

šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. lr sekm. 
tik skubiai, atvejais tr susitarus.

TeL ofiso PR 6-6446, rea HE 4-8158

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Roed 
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. ir 7 Iki 8 ▼. v

Trečiad. tr šeštad. pagal sutarti.

Tel. Ofiso PR 6-7800. Namu 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — Vidaus Ligos 

5159 So. Damen Avenne 
Valandos pagal susitarimą DR. P. Z. ZAUT0R1S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6658
Rez. 6600 So. Artesian Avenue

Ofiso telefonas — BIshop 7-252S

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer)

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

Vai.: 11 v. ryto iki 8 ▼. p.p., 6-7

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Perskaitę “Draugą", duoki- 
>e ii kitiems pasiskaityti.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal

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

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

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

Vfdandos pagal susitarimą

kad į tokias savaites būtų kvie Jama Liet. Stud. sąjunga ir Vo-
Visoms nėščioms mote- - tiarai ir kitų susigrupavimų kiet- Stud. Ateitininkų sąjun- 

žmonės, ypač jaunimas, 
'ikšiolinė Stud. Savaičių progra
ma būdavo tokia vertinga kul- sudarė ir šiam posėdžiui ap
turimu ir lietuviškumo požiū- tartį atsiuntė prof. A. Maceina, 
žiais, kad, į Stud. Savaites ne- 
kviečiant įvairesnių susigrupa
vimų žmonių, jiems daroma tie 

' siog skriauda.
Atsižvelgiant į minėtus pagei 

davimus, praeitais metais savo 
metinėje konferencijoje ELFB 

į nutarė pabandyti 1962 m. su
ruošti daug platesnio masto sa 
vaitę. Nutarė kviesti prie ren
gimo prisidėti įvairias organi
zacijas ir net PLB Vokietijos 

; Krašto valdybą, ką Europos 
LFB Valdyba praeitų metų ru
denį ir įvykdė. Visos kviestos 
organizacijos (išskiriant vieną) niute. 

i atsakė teigiamai. Prie rengimo 
I sutiko prisidėti: PLB Vok. Kra
što vaidyba, Vokietijos Ateiti- 
n n kai sendraugiai ir studentai, 
Vokietijos "Lietuvių Studentų 
sąjunga, Vokietijos Vyr. Skau
tų Brolija ir Vyr. Skaučių Se-

Esą ga-
Stud. Savaites programos pla

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia P. E. — Esu sveikas 
moksliškos ir nemoksliškos sta- *r stiprus, tik bijausi, kad prie 
tistikos susimakaloja taip, kad manęs kabinasi kažkokia liga.

kad mano marškinių pažastys 
yra rausvai rudos, lyg krauju 
aptekusios. Žiūrėjau šiaip ir 
taip, rodos mano pažastys yra 
sveikutėlės, tik kaip paprastai 

į prakaitu atsiduoda. Nejaugi 
I man nejuntant kraujas per odą 
sunkiasi ? Ir taip darosi jau be- 

, veik du mėnesiu. Pirm to, man 
niekad taip nebuvo. Buvau pas 
daktarą, nieko nerado, tik pa-

net ir „genijušams” sunku susi- Dalykas štai kame. Pastebėjau 
vokti.

Epidemiologinė statistika yra 
lanksti ir tąsi; ją kiekvienas 
gali pakreipti kur nori ir iš
tempti kiek reikia... O visgi ir 
tokia statistika yra geriau ne
gu nieko. U.S. Department of 
Health paskelbė tokius „esti- 
mated” statistikos skaitmenis: 
iš 86,000 mirusių nuo influen
zos žmonių, kūdikių ir vaikų 
iki 14 m. amžiaus mirė 3,900; 
nuo 15 iki 24 m. amžiaus mirė 
1,500; nuo 25 iki 44 m. amžiaus 
mirė 6,500; nuo 45 iki 64 m. 
amžiaus mirė 21,800 ; 65 m. 
amžiaus ir senesnių mirė 
57,100. Taigi kaip matome, 
daugiausia nuo tos epidemijos 
mirė senių. Toliau toji pat 
Amerikos valdžios statistika 
sako, kad 51% influenzos ištik
tų mirė todėl, kad turėjo šir-į 
dies ar inkstų ligą; 33% mirė

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, III.

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

Tel. HEmlock 4-6264

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 
Še$tad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

ELFB Studijų Savaitei Rengti 
Komisijos pirmininkas. Jo pa
teiktas p’anas buvo atidžiai ap
svarstymas, tiuputį pakeistas ir 
papildyk <>s. 
numatytos dvi pagrindinės te
mos: Rytų Europos likimas ir 
100 metų Maironio gimimo su
kaktis.

Posėdis praėjo darbingoje ir 
nuoširdžioje nuotaikoje, darniai 
aptariant ir išsprendžiant visus 
svarstytus klausimus.

Posėdžiui pirmininkavo V. 
Natkus, sekretoriavo A. Rugie- 

Posėdžio uždarymo žo
dyje V. Natkus išreiškė viltį, 
kad ši Studijų Savaitė bus taip 
pat nemažas įnašas lietuviška
jai kultūrai ir lietuvybei ir, kad 
jos metu bus gera proga pa- | 
rodyti mūsų tolerantiškumą 

! vienų kitiems, nežiūrint kokiam 
serija. j susigrupavimui kas priklausy-

Š. m. sausio 7 d. Europos LF j tų. M. M. (ELI) Į
B Valdyba Miuncheno mieste, 
Lu^wigsfeldo lietuvių kolonijo
je, sukvietė visų organizacijų 
posėdį aptarti bendriems Stud. 
Savaitės rengimo reikalams. Pa 
šita rime dalyvavo: PLB Vok. 
Kr. Valdybos pirmininkas kun. 
Br. laubinas ir Valdybos narys

i

Šiai Stud. Savaitei

‘ei. ofvio 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. uždary ta.

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 v.; 
šeštad. 10 v. r Iki 1 p. p. Ligonius 

j priima pagal susitarimą.

I

r.

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

2737 VVEST Tlst STREET 
V'-jandos tik susitarus 
TeL GRovehiU 6-3409

Rez. GI 8-0873

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

6182 S. Kedzie lve. WA 
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia, skambinti MI

LIGOS

5-2670 
Jei ne-
3-0001.

PADEDA PRIVAČIOMS 
MOKYKLOMS

Prancūzijos'vyriausybė sutei
kė pašalpą 11,000 katalikų mo- 
kykių. Tai galėjo padaryti rem
damosi 1959 metais priimtuoju 
vadinamu Debre įstatymu.

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-«8«7

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija Ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbeil Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1-3 ir 6—8 vai. vak 

šeštadieniais 1-4 p. p.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų 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 
Tironins nriima pasai susitarimą

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

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

Current Dividend up to 4%%

•-------------------------------------------------
Į Ofiso tel. HE 4-7007.

Vamų-rez. tel. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKSA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 2:30 
4:30; antr. ir penkt. nuo 5 iki 
šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku 
maltam

i

iki
8; 

tik

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Rd.

Valandos 9—12 ir 7—9 r. ▼. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius.
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Jungtinėms Tautoms sušlubavus, ir

KAS TOLIAU?

Jungtinių Tautų organizaci
ja sušlubavo ir moraliniai ir 
medžiaginiai. Jos nepajėgu
mas atlikti pasirinktų uždavi
nių pažeidžia jos orumą. Pir
mieji mėginimai panaudoti gin 
kluotas jėgas kai kurioms pro 
blemomš spręsti ne tik kad 
nebuvo sėkmingas, bet jie į- 
klampino organizaciją į eko
nominius sunkumus. Portuga
lija -grasina išeiti iš Jungtinių 
Tautų. Prancūzija taip pat pa
sirengusi nusiplauti rankas 
nuo bet kokios atsakomybės 
ryšium- 6ii Jungtinių Tautų da
romais žygiais.

Šį šlubuojanti organizacija 
teikia naują galvosūkį Jung
tinių Valstybių vyriausybei, ku 
ri labai daug lėšų skiria (gal 
daugiau kai pusę) jos išlaiky
mui. Nepaisant viso to, prezi
dentas Kennedy tebėra opti
mistas. Jisai net pabara tuos, 
kurie -pradeda nekantrauti ir 
pranašauja galą Jungtinėms 
Tautoms. Anot jo, bėdos šioj 
pasaulio organizacijoje tuo pa 
čiu kalba apie pasaulinius var
gus ir rūpesčius. Jei Jungtinės 
Tautos dar labiau silpnės, reiš 
kia, kad ir pasaulinės bėdos 
dar aštrės ir didės. Preziden
tas galvoja, kad 1961 m. Jung 
tinės Tautos “buvo sustiprin
tos’ naujojo generalinio
sekretoriaus U Thant organi
zacijos veikla kiek pagyvėju
si.

Atrodo, kad prez. Kennedy 
nieko nesigailės, kad gelbėtų 
crganizaeiją, ją išlaikytų ir 
stiprintų. Šiam tikslui jis bu
vo nuvykęs į New Yorką tar
tis su generaliniu sekretorium 
U Thant ir Jungtinių Valsty
bių ambasadorium Adlai Ste- 
vensonu. Aišku, kad šie trys 
vyrai iii aibė j o si ne vien apie 
didžiąsias tarptautines proble
mas, bet taip pat ir apie Jung 
tinių Tautų organizacijos gel
bėjimą.

¥

Vienas labai rimtas institu
tas, studijuojąs tarptautinę po 
I’tiką, ekonominius ir finansi
nius reikalus, neseniai teigė, 
kad nei Vakarai nei Jungtinės 
Tautos neatsigaus po tų smū
gių, kuriuos istorija pavadin
sianti “didžiuoju trigubu žai
dimu” — Katanga, Goa ir Nau 
joji Gvinėja. Šie trys inciden
tai turėjo ryšį vienas su kitu, 
apie ką Valstybės departamen 
tas labai gerai žinąs. Nesanti 
paslaptis, kad Sovietai ir Af- 
ro-Azijos frontas buvo kon
taktuotas prieš Indijos vyriau 
syhės vadovui Nehru darant 
Goa psįjuolimą. Šis trejopas 
žaidimas buvo vykdomas la

bai aiškiai žinant, kad Vaka
rai yra nevieningi, susiskaldę.

Jungtinių Valstybių nuo
sprendis padėti nugalėti Ka- 
tangą, buvo teisinamas ėjimu 
pagalbon Jungtinėms Tau
toms. Bet tikrenybėje tai bu
vo noras palaikyti ryšius su 
Afro-Azijos valstybėmis. Ne
tenka užmiršti, kad to pasek
mės buvę tokios, kad pavyko 
surinkti pakankamą balsų skai 
čių prieš įleidimą komunisti
nės Kinijos į Jungtines Tau
tas.

Tas pats institutas gana 
liūdną ateitį pranašauja: jau 
nebesą tokios organizacijos, 
kokia ligšiol buvo Jungtinės 
Tautos. Seniau ji galėjo pri
versti susitaikyti, kai susirem 
davo mažos valstybės. Šito 
daugiau jau ji nebepajėgsianti 
padaryti, tiesą pasakius, ir ne 
bemėginsianti. Savo laiku am
basadoriaus Stevensono per
spėjimas, kad Jungtinės Tau
tos “miršta” reiškią tą, kad 
jos išimtinai rūpinasi tik ko
lonializmu ir taip pat, kad 
Afro-Azijos frontas jau beveik 
perima Jungtinių Tautų kont
rolę. Ir tai reiškia ne sovie
tinį ’r kinietišką kolonializmą, 
kuris šiandien yra kolosalinio 
dydžio; kolonializmu vis dar 
tebekaltinamos Vakarų jėgos, 
kurios jau kolonijų kaip ir ne
beturi. Čia kaip tik ir slypi vie 
nas iš didžiausių pasaulio lais
vei ir pačiai “taikos organiza
cijai” pavojų.

¥
Turint visa tai galvoje, JT 

tolimesnis kelias tikrai bus 
sunkus. Portugalijos parody
ta “silpnybė” Goa prarandant, 
sustiprins revoliuciją Angoloj 
ir Mozambiąue. Britų Rodezi- 
joj taip pat gyvenama lyg ant 
Vulkano, nors to “vulkano” 
išsiveržimas gali įvykti kiek 
vėliau. O ką ir bekalbėti apie 
Pietų Afrikos H - bombą ir, 
apskritai Afrikos politiką.

Daug kur keliamas ir toks 
klausimas: ar Vakarai pasi
trauks iš JT? Ne. Tačiau bri
tai galį sustabdyti joms lėšų 
mokėjimą, o Prancūzija gali 
paskelbti boikotą. Nesitrauks 
iš jų ir JAV. Jos pasiliks or
ganizacijoj ne tiek dėl taikos 
palaikymo, kiek dėl to, kad ji 
jau reiškiasi lyg koks politinis 
ir socialinis klubas. Tai yra 
tikroji trigubo žaidimo pras
mė: didelis žingsnis į Jungti
nių Tautų organizacijos ne- 
efektingumą. Tapusi savotiš
ku “socialiniu klubu”, ji tik
rai nebebus pajėgi tarptauti
nėms problemoms spręsti taip, 
kad atstatytų pasaulyje tei
singą ir pastovią taiką.

Spaudoje ir gyvenime

--KALBOS APIE “GRAŽDANKĄ”
% NENUTILSTA

>

Vokiečių kalbos draugijos laik- Istorija kartojasi. Tik ką ruske- 
raštukžs “Der Sprachdienst”, lei- liai darys su savo “socialistinio tu- 
džiamas Liuneburge, savo gruo- rinio ir tautinės formos teorija?” 
džio mėnesio numeryje taip rašo Gal paliks tą patį pavadinimą ir šį 
apie ‘^dždankos” įvedimą Lietu- kartą. Juk jis nepasako, kurios 
voje: . • tautos formą jie turi galvoje. Be

“Laikraštis “Bonner Rundschau” i savo žodžius nei jie patys, nei 
1961 m. rugpjūčio 12 d. laidoje kurie ,juos. Pažista, per daug 
praneša, kad Maskvoje ruošiami 
planai Pabaltijo kraštuose, Esti 
joje, Latvijoje ir Lietuvoje iki šiol 
vartotą lotynišką raidyną, pa keisti 
rusiškuoju (kirilišku). Naujojo al
fabeto projektas buvo jau “Moks
linių -eksperimentų poligrafijos 
instituto* Maskvoje paruoštas 
1958 metų birželio mėnesį. Vėliau
siai iki 1965 m. šis naujas raidy
nas turįs būti įvestas Pabaltijo 
kraštų mokyklose. Tokių pat prie
monių (alfabeto įvedimui) jau se
nokai buvo imtasi pavienėse Azi
jos tarybų respublikose.”

“Jei žinios teisingos, tai bus 
antras rusų bandymas įvesti kiri- 
lišką rašybą Lietuvoje. Maždaug 
prieš suptą metų rusofilas Hilfer- 
dingas. buvo iškėlęs tą pačią min
tį. Jo paklausiusi, rusų vyriausy

dėmesio nekreipia.
V. Z.

NAUJA PERSEKIOJIMŲ

BANGA RUSIJOJE
t

Tauragės ir Rapalio šešėliai Europoje
Sovietai siekia atgaivinti suartėjimo su vokiečiais dvasią. Puola ir drauge siūlo draugiškumą. Są
myšis tarpt, gyvenime ir Berlyne. Atsisakykite draugystės su Vakarais ir... susilauksite aukso 

gadynės.

V. ALSEIKA, Vokietija

tam tikro 
tiek spau- 
politikoje. 
Vokietijos

Kai Fed. Vokietijos ambasa- drauge 
doriui Maskvoje pernai gruo
džio 27 d. buvo įteiktas savo
tiškas Maskvos memorandumas 
(be adresato ir be parašo) dėl 
santykių tarp sovietų ir vak. 
vokiečių, jau galima teigti, kad 
ilgesnį metą būsime 
sąmyšio liudininkais 
doje, tiek ir Vakarų 
Būdinga, kad Fed.
spauda tame memorandume 
greitai įžiūrėjo spąstus, siekimą 
suskaldyti Vakarų sąjunginin
kus, vokiečius nustatyti prieš 
Vakarus, na, ir atgaivinti Ra- 
pallo bei Tauragės susitarimų 
dvasią. Įtakingi vokiečių dien
raščiai, kaip “Frankfurter All- 
gemeine Zeitung” ir kiti autori
tetingai pabrėžė: ne, tas nelem
tas memorandumas neturės jo
kios įtakos būsimai vokiečių po
litikai. Tačiau..., kad sąmyšis, 
bruzdėjimas, spėliojimai, įtari
mo šešėliai jau atsirado, dėl to 
negalima abejoti ir manyti, kad 
Kremlius nėra nuliūdęs.
Ar rimti Rapalio ir

šešėliai?

ir įprastas reiškinys 
Maskvos politikos vingiuose: ji 
sugeba tuo pačiu metu kalbėti 

i keliais liežuviais,’ kitaip tariant, 
Kremlius turi sugebėjimų, rei
kalui esant, kaitalioti savo kau
kes.

Kuo gi pasireiškia tos kau
kės ir tie gausūs liežuviai? Per 
radiją ar savo spaudoje Mask
va vis puola vak. Vokietiją, ją 
smerkia dėl tų nelemtų “revan- 
šistų”, “militarinės” politikos, 
ryšių su NATO, siekių įsigyti 
atomo ginklus ir tuo pačiu, kaip 
jau teko stebėti pasiskaičius to 
memorandumo tekstą, tas Krem 
liūs sugeba ištiesti saldumynais 
perpildytą ranką ir laktšingalos 
balsu sugiedoti šaunią dainą a- 
pie santykius, pasikeitimą pre
kėmis bei žaliavomis, apie tuos 
nenaudėlius — Vakarų sąjungi
ninkus...

Tauragės

Kaip nebūtų keista, 
jos Rivieros žiemos 
Rapalio ir Lietuvos miestas Tau 
ragė pastarosiomis savaitėmis 
dažni svečiai vak. Europos spau 
dos skiltyse. Kitais žodžiais, jau 
galima pastebėti slenkančius 
šešėlius su vokiečių - sovietų e- 
ventualaus suartėjimo baubu. 
Kodėl vis minimi Rapalio ir Tau 
ragės? Tos vietovės lyg simbo
lizuoja 19 ir 20 amž. įvykius, 
kai vokiečiai pasirašė susitari
mus su rusais. Feldmaršalas 
Yorck von Wartenburg (mirės 
1830 m.) 1812 m. Napoleonui 
žygiuojant į Rusiją, vadovavo 
Prūsų pagalbiniams daliniams 
ir tų metų gruodžio mėn. sa
varankiškai pasirašė .susitarimą 
su rusais Tauragėje. Italijos 
Rapalio kurorte 1922 m. balan
džio mėn. vokiečiai pasirašė su 
šit arimą su bolševikine Rusija... 
Tai datos, labai gerai prisimin
tinos
riuos 1961 m. pabaigoje ir šių 
metų pradžioje labai stropiai 
nagrinėjo politikai 
liaus sienų.
Kaukės ir lakštingalos balsai
Vokietijoje sausio mėn. spau

doje ir per radiją komentaruo
se buvo iškeltas būdingas, bet

bet Itali- 
kurortas,

sovietams, įvykiai, ku-

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. sausio mėn. 30 d.

Pirmieji Kennedy metai

Naujojo Fronto kelias — į kairę ar į dešinę?

STASYS i JAI\YS

S

bė 1865 m. uždraudė spausdinti ir 
» pardavinėti raštus “lotynų, lenkų 

raidėmis, lietuvių bei žemaičių tar
mėmis”.

Spaudos draudimas truko iki 
1904 <n, _ - -

stovus pas save pietums į Un- 
ter den Linden gatvę. Tai tik 

j vienas pavyzdys — tie atstovai 
buvo

| jokių
kare 

į šiaip 
įmanoma lankytis r. Berlyne. 
Vak. Berlyne veikia čekų ir len
kų misijos, ir jų atstovai pas
taruoju metu buvo surengę pa
sikalbėjimus su kai kuriais vo
kiečių sluoksniais. Visi tie kon
taktai, vaišinimai, šypsniai, dis 
kusiniai pasikalbėjimai bei įtai- 
gojimai turi tikslą plėsti sąmyšį 
vokiečių tarpe ir jų dvasiniame 
pasaulyje.
Sovietai teigia: nepasitikėkite 

Vakarais...

4
Užs.en o politikoje Kennedy 

pasisekimas nedidelis. Prikiša
mas nepakankamas kietumas 
kovoje prieš komunizmą. Skau 
dų smūgį sudavė nepasisekimas 
Kuboje. Nereikalingas buvo su
sitik mas su Chruščevu Vieno
je. Seka traukintasis iš Laos, 
neįs.englmas įtikinti Indijos ne 
vaitoti ginklo jėgos prieš Por
inga’.jos valdytas teritorijas, 
ivr.t škai vertinamas Amerikos 
p.ita..mas Jungtinių Tautų ka
liniam žygiui Konge prieš Ka- 
t iigą. Kai kas priekaištauja, 
kodėl Kennedy delsia atominių 
sprogdinimų atnaujinimą atmos 
K i o jei Kennedy sus Jaukė įver- 
tin mo ir pritarimo gynybos 
s.iprinimo srityje — dėl kuriuo 
menės padidinimo, dėl apsigink 
lavono spartinimo, dėl padidin
tos raketų programos.

Sausio 20 d. suėjo vieneri me 
lai, kai John F. Kennedy perė
mė Jungt.-nių Amerikos Valsty- 

| bių prez.dento pareigas. Ame
rikoje įsigalėjusi stipri tradici
ja — naujo prezidento pirmų
jų metų piezidentavimo sukak
ties proga patikr.nti jo populia
rumą visuomenėje, aptarti pasi
sekimus ir pralaimėjimus. Kai 
demokratų partija vienerių me
tų sukaktį atženklino d.dėlių 
baliumi ir panegyrikomis, didžio 
ji Amerikos spauda šalčiau ir 

,. realiau pažvelgė viener.ų metų 
- i darbą.

Gallupo instituto žodis

Gallupo institutas, kuris jau 
į daugelį metų stebi prezidentų 

Visi tie pusiau privatūs pasi- populiarumą visuomenėje, pre- 
kalbėjimai ir gudrios šypsenos židentą Kennedy po vienerių me 
vyko ir tebevyksta tuo metu, tų darbo pristato kaip populia- 
kai Maskvoje, JAV atstovui 
Thompsonui vadovaujant, vyks
ta įžanginiai pasikalbėjimai su 
Gromyko. Visos tos taktikos 
tikslas aiškus: fed. Vokietijos 
atstovus siekiama įtaigoti, kad, 
kiek liečia tos Vokietijos padė
tį pasauly bei jos tautinius in- populiarumas pakilęs ligi 77 
teresus, tai ji negalinti pasiti- Fo vienerių darbo metų 
keti nei pasikliauti Vakarais, 
nes šie pastarieji turį visai ki
tus interesus. Girdi, prancū
zams Vokietija sudaranti tik 
buferį prieš rytus ir tai genero-

< Nukelia j 4 psl.)

draugiškai vaišinami, be 
kliūčių nugabenti ir va-I 
sugrąžinti namo, nors 

vokiečiams be leidimų ne-
I

Siekiama sąmyšio ir Berlyne
Š ų metų pradžioje išaiškėjo 

įdomus reiškinys: sovietai nau
doja vak. Berlyną, kaip vietą, 
iš kurios tenka skleisti mintis 
bei programą apie “gražiuo
sius” Tauragės mito ir Rapalio 
susitarimų laikus bei koncepci
jas. Sovietų valdininkai ryti
niame Berlyne, dar prieš Kro
liui Maskvoje įteikus garsųjį 
memorandumą, pasikvietė vak. 
Berlyne gyvenančius fed. Vo
kietijos spaudos bei radijo at-

už Krem-

Helikopteriai gabeno jūrininkus iš ant seklumos patekusio anglų 
laivo Gladonia, netoli Olandijos krantų. (UPI)

riausią Amerikos prezidentą. 
! Dabartinis prez. Kennedy popu- 
j darumas pralenkė Trumaną, Ei- 
‘ senhowerį, Rooseveitą. Prieš 
vienerius metus ,prezidento pa- 

I i eigas perimant, Kennedy popu 
1 iiarumas buvo 691 c. Dabar jo 

7%. 
Tru- 

mano populiarumas buvo 50%, 
Eisenhowerio 71%, Roosevelto 
69%. Kennedy populiarumas 
ryškiai didesnis jaunesnio am
žiaus žmonėse. Kennedy viene
rių metų darbo vaisiais paten
kinti 87%. demokratų, 75% ne 
pi įklausomų ir 58 G respubliko
nų. Praėjusių metų pavasarį 
Kennedy populiarumas buvo pa 
s.ekes 83%, bet nepasisekimas 
Kuboje jo kilimą sumažino.

Prezidento darbai
Didžiųjų laikraščių leidėjai 

ir redaktoriai žvelgė į prez. įCen 
nedy atliktus darbus. Beveik 
visi sutarė, jog Kennedy prezi
dento pareigas perėmė labai 
sunkiu laiku. Vidaus reikaluose 
Kennedy darbas sėkmingesnis, 
bet mažiau sėkmingas užsienio 
politikoje. Vidaus politikoje jis 
nėra stipriau palinkęs į kairę, 
ko tikėjosi liberalai ir ko bijojo 
konservatoriai. Pasirinktas maž 
daug vidurio kelias, bet su at
sargiu palinkimu į kairę. Tai 
kelias, kuris kiek apvylė libe
ralus, bei kuris neišgąsdino nuo 
saikiosios dešinės. Vidaus rei
kaluose beveik vienoda nuomo
nė — prezidentas geras.

Religijos klausimas

Gallupo institutas tikino, 
iehgijos klausimas rinki- 

iš Kennedy atėmė apie

Dar rinkiminės kampanijos 
metu didelė dalis protestantų 
oijojo matyti prezidentą kata
liką 
j-g
muose 
pusantro milijono balsų. Dabar 
vyraujantis protestantų žuma- • 
ias Christian Century Kennedy 
darbą giria, nes jis sugebėjęs 

cio o nuo valstybės atsky
rimą saugoti geriau kaip bet ku - 
ris kitas prezidentas per pas
kutiniuosius 30 metų. Protes
tantų laikraštis priekaištauja 
Dooseveltui, kad jis visada Va- 
t kaire laikęs savo asmeninį at
stovą. Trumanas bandęs Vati
kanui paskirti oficialų ambasa
dorių. Šiame reikale Kennedy y- 
: a i- iškiausias.

Betgi atsisuko lazdos antra
sis galas. Įtakingas Amerikos 
kaiakku laikraštis America kri 
tikavo Kennedy rodomą palan
kumą protestantams, ypač jo 
pareiškimą, kad valdžios para
ma privatinėm parapijinėm mo
kyklom yra nekonstitucinis da
iykas.

NAUJAS DIENRAŠTIS
Seniausias Ugandos, Afriko

je. laikraštis '“Munno”, katali
ke leidžiamas jau 50 metų, da- 
brr iš savaitraščio virto dien- 
i aščiu.

ĮĮi<il!iiiiiiiHiiHtlHihHil!iiiii!i!iiiiiiiiiiiiiiHlHlllllUllUiltiliiiiliiiiiuii žemaičiai!... O gal krivė mini antruosius galindus: 
= ” vakarinius, Prūsos galindus? Gyveno į vakarus nuo

Sūduvos, pačiame vakarų gale. Juos mozūrai plėšė, 
degino ir žudė; kurių neužmušė, tuos vergijon išvarė. 
Vistiek — rytų ar vakarų Galindą beprisimintum —; 
belikęs jau tik liūdnas vardas...

Žinia, prūsų ir jotvingių rikiai tebekerštauja net 
ir šioje nūdienoje. Teisybė taip pat, kad kaunūs sa- 
vitarpyje, tai ir nuo svetimųjų ginasi kas sau. Bet 
šita Pruto išmintis nėra tokia naujovė, kad užgirdęs 

, išsižiotum. Ir argi jau dabar Lietuvoje pradėti užmu
šinėti rikius, bijant, kad kryžiokai ar rutenai vėliau 
kada nors jų neišžudytų...

„Kas dar bus, a gal nebus. Bet šian deinan nei- 
kamuoi nevalia mažinti tėvą palikiman. Nevalia sū- 
nėnuon tėvanijari glemžti. Jeigu Minidaugas tuo ke- 
liuo ais, nuoais Živibunta pabaigan.”

„Netarsma, kas kur nuoais. Bus ištesėta, kas 
deivuon žadėta. Pasakysma tiektai: raikia dėdės 
klausyti. Turita būti dėdei ištikimi.”

„Daugiau turiva būti ištikimi sava tėvuoi,” — 
Tautvilą supranta, kad krivei nepatinka jo prieštara
vimas. Bet Prutas vis tebešypso, kaulėtas rudas ran
kas tebelaikydamas ramiai ant skobnio. Tik išklyš- 
kęs: dar labiau išblyškęs negu čia jį rado.

„Rikia teesti tiektai veinas rūpesnis: kaip ge
riau gintisi nuog guda, rutena ir kryžiaka.”

„Tai jau antras rūpesnis: pirmas — kaip gintisi 
nuog sava giminės. Dėdė gali būti piktesnis nei gu
das ar kryžiakas.”

Šitai užgirdęs, krivė nustoja šypsoti. Jo akyse 
Tautvilą pastebi užuojautą. Tos akys žiūri su giliu 
liūdesiu, ar tik net ne su gailesčiu. Krivė gi buvo jų 
tėvo prietelius. Krivė glostė jų plaukus, kai jiedu su 
Eitvydu buvo dar vaikai. Tėvas yra pasakęs, kad kri
vė Prutas juodu myli...

[ko rūstybei pasidavė. Būtų tenai gyvenę jotvingiai arį Tautvilą perbėga šiurpulys: šaltas vidurvasarį...

JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS
PREMIJUOTAS ROMANAS
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(Tęsinys)
Ale kurgi nuoaisma, jeigu taip vaizdės-„Teesti.

ma?”
Tautvilą tik dabar pamato — po krivės barzda 

kabo gintaro Saulė. Nuo vidurio į keturias šalis duo
butės sudaro kryžmą. Kodėl Saulėje kryžma? Viešė
damas pas seserį Galičc buvo matęs, kad kryžma ten 
šventasis ženklas. Bet kodėl -krivė jį nešioja ant 
krūtinės Saulėje?

,,Klausi, kur nuoaisma? Bus, kan mūsuon ainiai
— krivė Prutas kažkur lyg tolyn įsižiūrėjęs. 

„Ainiai irgi tiek teturės, kiek apgins.” 
„Pryšai žeimiuosen ir peituosen, vakaruosen ir

ras,
Rusų stačiatikių sinodas New

Yorke paskelbė apie naują per
sekiojimų bangą Sovietų Sąjun- rytuosen. Veizdyte, jatvingiai kraujuosen. Dega Bar- 
goje. Pranešime, paremtame So ta, Pamedė, Varmė, Natanga, jau ir Semba. Pražus, 
vietų spaudos ištraukomis, pa- jeigu tiektai kas sau ginsis. Didis karas ataina irgi 
žymima, kad Volynako apygar- mūsump. Pražūsma, jeigu ir mes veinybėjen nebūs- 

ma. Kaip galindai”.
Tautvilai žinomas galindų likimas. Jie gyveno 

prie Ugros ir Protvos upių. Šnekėjo brolišku liežuviu, 
maldaudavo tuos pat dievonius. Gyveno dideliame 

’ lų krašte retai išsisklaidę. Galindai nei pilių nestatė, nei 
didelių dimsčių neturėjo. Senobiniai žmonės buvo ir

„Tu gransini ranka, sūnaiti?” — krivės liūdnas 
baisas virpteli.

I „Kadangi eš negalėtja gyventi nuožemintas. Nuo- 
žeminima negalėsma ažuomiršti neigi atleisti neikuo 
metuo,” — rūsčiai teigia Dausprungo vyresnysis sū
nus.

„Deivinė gyvata esti svarbiau neguo kas kita.”
„Ir neguo nuožeminimas? — nustemba, tiesiog iš

sigąsta Eitvydas, kurs lig šiol tylėjo.
Rikiui būti auka, aštriai žiūri Tautvilą. Ar už 

tautą, už liaudį, už prastus žmogynus? Bene Mindau
gas yra pati tautos gyvata? Kur rasi tokį rikį, kuris 
leistų save nužeminti? Paaukoti didelę dalį savęs: sa
vo žemių, galios ir garbės? Iš Kernavės rikio belikti ; 
tik pusrikiu, bemaž kareiva. Apie auką dėl kitų ge
rovės, net apie prikalto prie kryžmos mirtį kalba ka- • 
lavijuočiai, gudai ir rutenai. Bet ir anie tik kalba, tik 
kitus įkalbinėja taip daryti... <

„Mūsuon tja jata ilgas kelias. Narėjava ažuoT- ■ 
girsti teisybės feidin.” j

„Dar tevei mana žadis ne teisybe vedinas? Dar ■ 
tevei neaišku tėvą valia irgi palikimas? Jeigu jau •

»- 
I

I
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doje, Ukrainoje, miesteliuose 
ir kaimuose uždaryta 180 cerk 
vių. Daug cerkvių ir vienuoly
nų uždaryta Moldavijoje.
faktų akivaizdoje aiškėja So
vietų kėslai, sufabrikavus bylą žemdirbiai tiktai: be kareivų, lėti, kaip avelės. Per 
ir Klaipėdos kunigams, pastačiu greit jie laisvės kovų atsisakė ir gera valia Smolens- 
siems naują bažnyčią.

taip, teesie galop ir tai pasakyta, žinai, kadėl Mini- 
dauguoi rambas veide?”

Tautvilos.akys susiaurėja. „Žinau,” — atsako jis 
kiek užtrukęs.

Tai atsitiko po visavaldžio Ringaudo mirties. 
Barnio įkarštyje Dausprungas prakirto jaunesniojo
brolio žandą. Po to niekad Mindaugas nedrįso vyrės- • 
niojo brolio neklausyti. Randas liko jo veide ir bus • 
jau ligi mirties. Nors tėvas niekad sūnums to nepa- ■ 
šakojo, niekad net nė vienu žodžiu neužsiminė, bet . 
jiedu žino, kad taip yra atsitikę.

Krivė tyli.
Visi trys tyli.

t

+

(Bus daugiau)
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LIETUVIS GEOLOGAS SIBIRO

EKSPEDICIJOJE

Pasakoja neseniai atvykęs iš Lietuvos

Jaunas, išsimokslinęs lietuvis ręsta. Kai kuriose vietose, kur 
geologas Juozas Miklovas, pa- daugiau lietuvių tremtinių, ma- 
bėgęs iš sovietinio ekskursijų į siškai statomos lietuviško tipo 
laivo, dabar apsigyvenęs Chica- trobos. Lietuviai tremtiniai ten 
goję, atvežė daug naujienų. ; pasistatė su grindimis, su ki- 
Jam su geologine Sovietų eks- Į tais geresniais įrengimais. Vie- 
pedicija teko važinėti po vaka- j tiniams tai patiko ir pradėjo 
rų Sibirą — Kemerovo sritį ir ■ jie panašiai statyti. Lietuviai 

daugelį išmokė ir kumpius rū-

Lietuvių vargo mokyklos mokiniai suruoštos Kalėdų eglutės metu 
Krefelde, Vokietijoj. Mokyklai vadovauja mok. J. Spranaitis.
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Altajaus kraštą. Sako, dabar 
beveik visur galima sutikti lie- kyti ir kitų dalykų, 
tuvių, — tiek yra visur ištrem
tų. Į tuos kraštus dirbti buvo keliasdešimt metų, bet pažan- 
paskirta 12 lietuvių studentų 
geologų. Lietuvoje gi tada dau-

' gumoje dirbo geologai rusai.
Tose srityse rado daug rusų. 

Senieji gyventojai porevoliuci
niais laikais ištremti, išnaikinti. 
Kalnuose daug altajiečių. Vie
tos — nuo centro nutolusios, 
kad geologai 1936 metais kal
nuose dar aptikę žmonių, kurie 
nežinojo, kad caras nuverstas.

Taigose ir stepėse
Tuose plotuose žemė gera, že 

mės turtų daug, bet trūksta 
žmonių ir kelių. Gyvenvietės re
tai, ir tik stepių rajonuose — 
lygumose. Kalnuose visiškai ma 
žai gyventojų. Taigose — neper 
žengiamose giriose — važiuo
jant dešimtimis, šimtais mylių 
negalima sutikti žmonių.

Žmonių apsirengimas bloges
nis negu Lietuvoje. Jų maistas 
vis vienodas.- Vasaros metu ne
turi mėsos. Karšta, nemoka mė 
sos sutvarkyti ,kaip lietuviai iš- j ^si,7eb^gZr^oUs? kZd įZ-

Sibire kolūkinė santvarka jau

gos nematyti. Tik tiek, kad kol
ūkiai savo elektrą įsivedė. Ten 
pačių kolūkiečių sovietai taip 
labai nespaudžia: gali pašaro 
prisišienauti gausiau,, ganyklas 
turi karvėms. Karvės, rytą iš
leistos, e na kur nori. Kiaulės 
paleistos į kolūkio javus užklys 
ta. Už tai ne taip jau žmonių 
prigriebia.

I
I

I
Mirtln sušalęs lietuvis geologas

F

VALANDĖLĖ SU KUNIGAIS, VAIDI
LUTĖMIS IR VERGAIS

(Reportažas iš "Aidos“ repeticijos)

Išsiųstieji darbams į Rusiją 
lietuviai geologai turi sunkias 
sąlygas. Taigoje vasara labai! 
sunki: karšta, uodai kankina, Į 
prieinamumas sunkus, aprūp ni- 
mas maistu skurdus — vis dau- ’ 
giausia konservai. Vasaros me- 

. tu tekdavo nakvoti palapinėse, 
, žiemą — daugiau kaimų gyven- 
I vietėse. Lietuvis geologas Jonas 
I Misiūnas (iš Kaišiadorių aps.) 
j net sušalo, pūgos metu eidamas 
; į savo stovyklą. Tokiuose Si- 
’ biro šalčiuose, jei eidamas su

laikytų. Antra, jie — vienos 
dienos šeimininkai. Po skerstu
vių greit “subaliavoja”.

Lietuvių įtaka Sibire
Nors miškas čia pat, medžio 

daug, bet namukai — kaip nyk 
štukai. Stato labai greit. Per 
dvi tris dienas jau iš rąstų su-

Tauragės šešėliai
'Atkelta IS 3 pusi.)

lą de Gaulle įgalina vesti karą 
Alžyre. Siekiama sukelti nepa
sitikėjimą ir JAV adresu. Šiuo 
atveju sovietiniai pareigūnai su
geba pacituoti kai kurių Ken
nedy patarėjų vokiečiams ne
malonias užuominas. Išvada: 
mieli vokiečiai, negi jūs galite 
tikėtis paramos iš amerikiečių 
visais svarbiaisiais klausimais?

...o mes jums žadame šviesią
ateitį

tas galimybes. Taip, atsako jie, 
kiek mes jau žygių tą kryptimi 
darėm. Bet reikia vieno mažo 
dalykėlio. O jis mums atrodo 
'per didelis ir per skaudus. Rei
kia parašyti oficialų raštą Mu
zikinei komisijai okup. Lietu
voje ir tada galėtumėm gauti 
visas norimas lietuviškų operų 
partitūras. Bet mes tokio žygio 
nedarysim, mes nepripažįstam 
okupantų režimo ir su jais ofi
cialių kultūrinių ryšių neužmeg 
sim. Toks oficialus operos vai- į 
dybos laikymasis, ir jis tikrai 
patriotinis.

Įdomu, kad “Aidos” opera 
apjungia ir kitus chorus. Jai 
nuoširdžiai talkininkauja ope
ros chormeisterės A. Stephens 

•mergaičių ansamblis ir operos 
į chormeisterio F. Strolios vado
vaujamo Vyčių choro grupė.

♦
KOMUNISTAI PATAIKAVĘ KUNIGAMS

vykd. komiteto 
priešaky.
namus

komunistiniams

komiteto pirmininkas, bet ir .jo 
pavaduotojai S. Daugėla ir A. No
rusis. Kokie S. Daugėlos “nusi
kaltimai”? Jie būdingi šių dienų 
okupaciniam režimui Lietuvoje. 
Jis, aišku, “neteisėtu būdu” įsigi
jęs lengvą mašiną, “nežinia iš ko
kių išteklių” Tauragės centre sta- 
tąsis gyvenamuosius namus. A. 
Norusis ilgą laiką buvęs Tauragės 
miesto vykd. komiteto pirmininku A 
ir... tuo metu buvusios išplėstos ’ 
bažnyčios valdos, sudarytos sąly
gos klebonui J. Beinoriui pasista
tyti dviejų aukštų mūrą. Tai vis 
“nusikaltimai”, kurių partija ne
gali pakęsti. Visi žmonės, dir
bę “nacionalistiniame pogrindyje” 
(“Tiesos” terminologija kalbant) 
arba tam pogrindžiui talkininkavę, 
esą, jau skirti sunaikinti, sunyk
ti ir visai nesvarbu, ar jie jau bus 
atlikę bausmę.

Ar juos galima vadinti komu
nistais? Šitaip klausia vilniškė 
“Tiesa” ir dėl Tauragės pareigū
nų “negerų” (suprask — nepriim
tinų partijai — E.) veiksmų kvie
čia daryti kuo rimčiausias iš
vadas. (E)

į

Vilniaus “Tiesos” dienraštis sa
vo korespondentus siuntinėja po 
įvairias Lietuvos vietas. 1961 m- 
pabaigoje vienas jų, V. Miniotas, 
nuvykęs į Tauragę, su pasipiktini
mu patyrė apie vietinio klebono 
J. Beinoriaus turimas nuosavybes. 
Paskelbęs savo straipsnį (“Tiesa”, 
298 nr.), V. Miniotas iškėlė tai, 
kad klebonas su vikaru ir varpinin 
ku valdąs 70 arų (vos apie du treč
dalius ha) sodą, turįs daržus, gy
venamąjį namą, ūkinius pastatus. 
Visų tų klebono “nusikaltimų” kal
tininkais, pasirodo, esą vietiniai 
komunistai su Tauragės miesto 
vykd. komiteto pirmininku A- No- 
rušiu ir rajono 
pirm. T. Žąsyčiu

įsigijo

Kas prikišama
pareigūnams? Ogi tai, kad jie per 
daug pataikavę kunigams, jie bu
vo “pamėgę buvusius buožes, bur
žuazinius nacionalistus, kitus ne
aiškaus plauko žmones”.

Tas pataikavimas reiškiąsis tuo, 
kad rajono pirmininkas padedąs 

. gauti nuosavybę žmonėms, kurie,

Gavėnės, jiems nepatikusi bolše- 
I vikinė tvarka, vienas brolis daly- 
' vavęs nacionalistiniame pogrindy- 
! je, o kiti broliai padėję. Du buvę 
1 nubausti, o trečiasis brolis Tau
ragėje atgavęs savo namą, Kaune 
įsigijęs kitą. Atlikęs bausmę kitas 
“nacionalistinės grupės” dalyvis 
Alysas 1957 m. atgavęs savo tu- 

’ reto namo valdą. Visa tai įvykę 
vykd. komiteto pirm. T. Žąsyčio 
palankumo dėka... Pasipiktinęs 

i “Tiesos” korespondentas dar pri
mena ir tai, kad Žąsytis padėjęs 

alo džiuginančių, talentų1 ir vokiečių laikais buv. saugumo

I
Solistai savo j darbui jungiasi, kad vieni ki- ! 

chorve- ! tiems talkininkauja. O kokios I i........................... ... ___ I

Trumpam užsukau į “Ai
dos” operos repeticiją Jaunimo 
Centre. Mane slėgė sunkokos 
mintys. “Draugo“ kultūriniam 
priede buvau skaitęs muz. A. 
Nako straipsnį “Opera ar ora
torija?” Muzikas įrodinėjo, kad i 
oratorija būtų tautiškesnis, įs- chorai: kunigų, minios (ir ka- 
pūdingesnis, lengviau pastato- rininkų), vaidilučių ir vergų, 
mas kūrinys, o taipogi vieny- Baletą šoka Illinois baleto na- 
bėn sujungtų mūsų geriausius riai ir Simo Velbasio studija. 
Chicagos lietuvių chorus. Tuo 
tarpu opera esąs daugiau pra
eities sentimentas.

Apie oratoriją ar gerą religi
nės muzikos koncertą prieš 4- 
5 metus yra aiškiai užsiminęs 
ir muz. A. Kučiūnas. Bet vis 
neatsiranda entuziastų, kurie 
imtųsi iniciatyvos oratoriją pa
statyti. Tuo tarpu Lietuvių ope 
ra, visas jėgas sukaupusi, ruo
šiasi penktajai premjerai — G.

: Verdi “Aidai”.
Kai atėjau į Jaunimo Cent

rą, salėje buvo pertrauka, so
listai ir choristai vaikštinėjo

I

“Aidos” pirmojo veiksmo H sce Tai žinia, kad chorai bendram
nos repeticija. Solistai savo j darbui 
mokytojų, choristai — c’ 
džių, jau paruošti. Šiandien pir- didelės visų talkos reikės 1964 ! esą, jos neverti. Buvę tokie broliai 
mą kartą visi stoja prieš ope
ros dirigentą A.. Kučiūną.

“Aidoje” dainuoja net keturi

; m., kada bus statoma K. V. 
Banaičio “Jūratė ir Kastytis”.

Repeticijos metu turėjau pro j 
gos pakalbėti su Danute Stan- 
kaityte, kiek anksčiau ilgokai 

i išsikalbę jau su Jonu Vazneliu. 
Abu jie pabrėžė, kad opera ge
riausiai leidžia dainininkams iš
augti ir atsiskleisti.

O jau būrelis jų, naujų, mus 
dilučių ir kunigų - žinių cho- be g;
rai: i atsiskleidė lietuvių operoje. Ir

džiugu, kad mūsų operos dar 
jokios audros ir vėjai neužpū
tė, ir ji drąsiai žengia pirmyn, 
svetimtaučiams skelbdama lie
tuvių tautinės grupės kultūrin
gumą, mus džiugindama, nau
jus dainos talentus ugdydama 
ir rodydama kolektyvo milžini- i 
ško darbo, valios ir susiklausy
mo džiuginančius vaisius.

Kai išėjau iš Jaunimo Cent- Į 
ro, danguje, anot Putino, degė 
žvaigždės didelės ir mažos. Ir 
man buvo smagu, kad valandė- I 
lę praleidau didelės šviesos žvai 
gždės pavėsyje. VI. Rmj.

Scena vyksta Egipto šventy
kloj, kur šventinama prieš etio
pus kariauti išvykstančių egip
tiečių vėliava. Čia prabyla vai-

TERRA
3237 W. «3rd St.. Chicago 29. UI. 

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

I
KNYGA REIKALINGA KIEK

VIENAM PILNAMEČIUI 
DARBININKUI!

M O V I N G
F. KASPARAS

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

inspektoriui A. Cironkai įsitaisyti 
Tauragėje, gauti sklypą, pasistaty
ti namą.

Blogi komunistai
Ne tik kaltinamas rajono vykd-

VALYMAS 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI

IR SIENOS
J. Rudis

KOKIE YRA SUNKŪS — PAVO- f
JINGI DARBAI, prie kurių leidžia
ma samdyti tik turinčius 18 metų 
amžiaus? Ir daugiau žinių suinte
resuotieji asmenys gali rasti kny
gelėje —

t

Tave maldaujam, galingas 
/gyvybės dvasia,

Tu, kurs pasaulį iš nieko 
/padarei,

Tu, meilė amžinoji...
Tuose ritualo aiduose atsišau 

kia šimtmetis, atsišaukia gilioj 
mistikoj skendančių šventyklų 
sienos, karių ir vergų žingsniai, 
kuriuos lydi pasitikėjimas Auk 
ščiausiąja Galybe, ir kurie į- 

; vairiuose pasaulio dalyse nenu- 
tilsta ir mūsų dienose.

gražus darbų . Sunku šis
kelias 12-tuose darbo metuose chorus. Kiek daug juose naujų 
baigtas! “Vyties” nebėra, yra narių, nematytų veidų. Čia atei 
tik Lietuvių Opera? na žmonės, baigę universitetus,

— Kaip tai “Vyties” nebe- ateina vyrai atitarnavę kariuo- 
ra? Ji buvo ir bus. Tik operi- menę. Mums, vyresniems, opera 
niame darbe patogiau, kai yra gai tikrai tik nepriklausomų 

. ne keli kolektyvai, bet vienas Lietuvos laikų serftimentas. Bet 
i ■

lesi pakilti ir eiti toliau. Kai- i 
nuošė dar žemesnis oro spau
dimas, ir tai atsiliepia.

Vasaros metu ten buvo iš
plitusios ancifalitinės erkės, ku- koridoriuose. Pirmiausia pareiš 
rioms įgėlus suparaližuodavo 
veidą, ranką ar kurią kitą kū
no dalį. Tų erkių geologai dau
giau bijodavo kaip šalčių. Kai 
kurie lietuviai geologai nuva- 

j žiucdavo į Barnaulą pas pažįs- 
11 'mus lietuvius tremtinius. Ten

Ičelių šimtų mylių nuotolis tai
dar netoli...

kiau užuojautą pirmiems susi
tiktiems vyrų choro nariams:

— Reiškia, garbingo Vyrų 
choro “Vytis”

.ūsų dienose.
šiandien beatpažinti

Tel. CLiffside 4-1050

Pėsčia tremtinė iš Kolynos

Sibire teko sutikti rusų, ku-
Į rie ligi daug nukentėję nuo ko
munistų režimo. Geologui Mik- 
lovui teko gyventi pas šeiminin
kę, kuri pėščia su keturiais vai
ko .s buvo grįžusi iš Kolynos, 

, kur buvo ištremta. Teko sutikti 
darbininkų, kurie labai nepaten

bendras, pavadintas Lietuvių kodėl į ją taip jungiasi jauni-

FEDERALINIA1 DARBO 
SAMDOS ĮSTATYMAI

J. G. TELEVISION CO. ... . , _ . . .2512 W. 47th St, FR 6-1998 | ^pTt^vi^ 4
rv radijai, hi-fi. vEsinti’vai 1 .□aKeiumai ir pataisymai 
Pardavimai.taisymai Sek. uždaryta

Opera. Tai ir lėmė mūsų visų mas, kodėl lietuviškų operų
I t
i

susijungimą į vieną šeimą, — spektakliuose pusę publikos su- 
aiškina man choristai. daro jauni veidai. Ar tik dėl

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai 
sau. Už patarnav. vietoje $3.06, už 
■lirbtuvgs darbą — $10.00 ir dalys 

Pigios paveikalinės lempos.

j

BLUEFIRE OIL CO

Spaudai paruošė Pr. Sulas
Knygele] klausimų Ir atsakymų 

forma yra išaiškinti veikiantieji 
JAV-bBse federaliniai darbo samdos

Į įstatymai. Knygelės kaina 40 centą.
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St..

Kai Vakarų politika, sovieti
nių lakštingalų nuomone, teža
da niūrią ateitį (girdi, ji užtruk 
tų ligi 2005 metų...), tai, su
tvarkius santykius su sovietais, 
prieš Vokietiją sužibėtų šaunios 
ateities perspektyvos: Vokieti
ja būtų vyraujanti valstybė vi
durio ir vak. Europoje, ji galė
tų varyti prekybą su rytais (šia 
meškere jau aiškiai siekiama 
suvilioti ypatingai vokiečių pra
moninkų, prekybos sluoksnius), 
dar daugiau — jai pranašauja
ma ir tolimesnė gerovė. Ta pro 
ga nuolat primenamas Bismar
kas ir jis dažnai cituojamas, 
kaip didis vokiečių patriotas, 
ir Ulbrichto kalbose. Visa tai 
primena ir Stalino laikus, kada 
jis kalbėjęs apie rusus ir vo- 

* kiečius — “abi dideles tautas 
Europoje”.

Savo pasikalbėjimuose su vo
kiečiais sovietai panaudojo dar 
vieną meškerę: jie nurodė, kad 
esąs galimas ir kompromisas 
Berlyno klausimu, tik, žinoma, 
su sąlyga, kad Bona turėtų pa
kasti savo užsienio politiką. 
Tiek fed. Vokietijai įteiktas ir 
triukšmo sukėlęs anoniminis 
memorandumas, tiek minėti pa 
sikalbėjimai abiejose Berlyno 
dalyse, aiškintini noru paveikti 
vak. vokiečių viešąją nuomonę 
ir tuo pačiu metu daryti spau
dimą Bonos vyriausybei.

Chicago 29, Illinois

i

I

J. Al I G D I N A S
2549 W. <>9th St. II a. PR 6-1063

rų, moterų chorai, solistai ir mūsų tautine grupė yra tiek

Taip, dabar ir aš suprantu, praeities sentimento? Ne, gal 
kad Lietuvių operą sudaro vy- daugiau iš pasididžiavimo, kad

i

join our stainless club
Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

AAD LOAN ASSOCIATION t
ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 
SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

SUSO South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffside M104

Už santaupas, įneštas mėnesio 
15 d., nuošimčiai mokami nuo 

to mėnesio 1-mos dienos.

Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Kctvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „ 9 iki 6
šeštadicnd. .. 9 iki 1

ki~t*. Sovietų santvarka. Ten 
yra pvz. Kuznecko anglies ba
seinas, kur dabartiniais laikais 
būna net darbininkijos riaušių. 
Su kolūkiečiais dar kažkaip ty- 
l»au susitvarko, bet darbininkai 
gudresni, revoliucionieriškesni, 
sunkiau pastumdomi. Nepatinka 
jiems kur, meta, išvažiuoja, o 
žmo.'-ų trūksta.

Sovietai dabar kreipia didelį 
dėmesį į Sibirą. Didieji miestai 
auga, tvarkosi, bet kolūkiai — 
apie sti.

f

meninė operos vadovybė. Da
bar ir prieš amerikiečius nerei
kės liežuvius laužyti, kad ope
rą stato vyrų choras, jam tal
kininkauja moterų choras, to
kie ir tokie ten solistai iš ten 
ir ten ir pan. Yra vienas vie
nintelis kolektyvas — Lietuvių 
Opera.

Lietuvių Operos valdybos 
pirm. Vyt. Radžius šaukia vi
sus atgal į salę. Tuoj prasidės

aukštai kultūriniai iškilusi, kad 
turi ir išlaiko savąją operą, ku
ri, kaip žinia, 1964 m., Vyrų 
choro veiklos 15-kos metų su
kakčiai paminėti, žada pasta
tyti, K. V. Banaičio “Jūratę ir 
Kastytį”.

Gerb. muz. A. Nakas užsime
na, kad, norint, iš Lietuvos bū 
tų galima gauti ir lietuviškų 
operų partitūras. Aš ir paklau
siu operos valdybos narių apie

IVI O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.
SS— ----

VVSTI VIU VYOTRAl’KOS IR 
AUKŠTOS RFŠIES FOTOGRAFUOS 
M CSV Sl’F.CIAL.YBft.

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

(Incorporated)
EDVARDAS UIAS. sav.

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS! PASINAUDOKITE
DRAUGO" SPAUSTUVES

PATARNAVIM U

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prea.

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

INSUR D

Naujas aukštas dividendas numatoma
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo Vasario 1 A, 1962 
PINIGAI {NEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 

Dividendai mokami sausio Ir liepos mta. 1 d.
■iii lunnc • ii KETV......................... 9 v. r. Iki 8 p.VALAnUUol ANTRAD tr PENKTAD................9 v r Iki 6 P

SESTA D » » r. Iki U ▼. d. Trečiad. uždaryta.

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje opaus- 
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

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

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

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus 
f.uvei

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu.

DRAUGAS

VALANDOS:

4545 West 63rd Street
CHICAGO 29, ILL — TEL LD 5-9500
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 1 MUSŲ KOLONIJOSE

Marijos Aftukienės (ketvirta iš kairės) 65 metų sukakties proga 
buvo surengtos Los Angeles Liet. Benlduomenės apygardos vai
šės sausio 21 d. Ji yra senosios kartos ateivė, daug padėjusi atsi- 
kviesdama tremtinių iš Vokietijos. Ir dabar darbuojasi lietuvybės 
labui. (Nuotr. L. Kančausko)

PRANEŠIMAS
JAV LB Los Angeles apylin

kės valdyba kviečia metinį Los 
Angeles apylinkės susirinkimą 
1962 m. vasario 25 d., sekma
dienį, lygiai 12 vai. Californi- 
jos Lietuvių B-nės Centro pa
talpose, 4415 Santa Monica 
Blvd., L. A. 29.

Susirinkimo darbotvarkė: 1. 
Susirinkimo atidarymas; 2. S- 
rno pirmininko ir sekretoriaus 
rinkimas; 3. Praėjusio metinio 
susirinkimo protokolo skaity
mas, 4. Valdybos pirmininko a- 
pyskaitinis pranešimas; 5. V- 
bos iždininko apyskaitinis pra
nešimas; 6. kontrolės komisijos 
pranešimas; 7. Pranešimų ap
svarstymas ir priėmimas; 8.
Naujos valdybos rinkimai; 9. 
Naujos kontrolės komisijos rin
kimai; 10. Ateinančių metų vei 
klos svarstymas bei pasiūlymai; 
11. Susirinkimo uždarymas.

J. Motiejūnas, 
vald. pirm.

PARAMA ANSAMBLIUI

1

visus svečius apdovanojo jos 
'pačios parašyta Cambridge lie
tuvių parapijos 50-ties metų gy 

toli-1 ven.mo istorija.

Brockton, Mass.
Į tėvučių namus

Kalėdoms visi traukė iš 
miausių vietų laužti Kūčių plot- liūnas dirba South End Music 
kėlės tėvų pastogėj.

Inž. Juozas Matasas atskri
do iš Los Angeles, inž. Algir
das Keblinskas iš North Caro- 
linos, chemikas Kęstutis Keb- 
lys iš Indijanos, dr. Antanas 
Sužiedėlis iš Washingtono, Ze- j 
nonas Mereckis ir Vladas Eiti- 
nas iš Chicagos.

!

I Center.

Tą pat vakarą buvome užsu
kę ir į Cambridge lietuvių pa- 

, rapijos bažnyčią pamaldose. Pa 
rapijos varg. I. Vasyliūnas.

A. L. Bendruomenės 
susirinkimas

Sandaros salėje sausio 13

kienė, Motiejūnas, Pakalniškis 
ir Butkys.

Susirinkimui sekretoriavo V. 
Mikuckis. Vn.

PATIKSLINIMAS
Taip, kaip buvo skelbta, Va

sario 16-tos minėjimas įvyksta 
vasario mėn. 11 d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje 12 vaL Tik 
garbės svečiams pagerbti pietūs 
bus ne Ambassador viešbutyje, 
o puošniame Michael’s restora
ne, 4500 Los Feles Blvd.., labai 
patogioje vietoje, netoli nuo šv. 
Kazimiero parapijos. Pietų kai
na 3.50 dol. Dar kartą prime
nama, kad vietų skaičius ribo
tas ir bilietais prašom iš anks
to apsirūpinti. Bilietai gaunami 
pas Alto sk. valdybos narius:

Liaudanską (NO 5-0794) ir 
A. Petrauską (NO 2-3017), 
Skiriu (NO 4-2919) ir t.t.

TRUMPAI
Jovita Jurgilaitė, praledius a- 

testogas pas tėvus Granada 
Hills, Calif., sausio mėn. pradžio 

j je išskrido atgal į Vokietiją tęs 
ti medicinos studijų Heidelber
go universitete.

Dr. Jonas Jurgilas, Granada

K.
J.
A.

tautas, Liūdonis, S. Grušas.
E. Sužiedėlis kvietė prisidėti 

prie “Lituanus” leidimo.
Atstovai į Altą išrinkti — 

Bludnikas ir Plaušinaitis.

d. Į 
įvyko LB susirinkimas. J. Plau
šinaitis pirmininkavo, o sekre
toriavo Bostonp Lietuvių Stu
dentų pirmininkas E. Sužiedė
lis.

Valdybos veiklos pranešimą 
padarė apylinkės pirmininkas 
Bludnikas. Jis taip pat pirminin 
kauja ir Brocktono Lietuvių 
Tarybai. Skyrius turi narių per 
šimtą. Protokolą perskaitė val
dybos sekr. J. Kucinas.

Naujon valdybon išrinkta: I.

Mūs muzikai garsina Lietuvą
a

Sausio 12 d. Ievos Brox dė
ka Elena Plonienė ir K. Keb- 

I linskienė patekom į žymų kon
certą Cambridge Composers 
Forum.

Smuikininkas Izidorius Vasy
liūnas, akompanuojant sūnui 
Vyteniui, pagrojo komp. Ju
liaus Gaidelio sonatą smuikui 
ir fortepijonui.

Lietuvių tame koncerte da
lyvavo aštuoni. Po koncerto vi
si nuotaikingai praleidom va- i Eivienė, E. Grušienė, Bielkevi- 
karą Vasyliūnų bute. Dalyvavo čius, V. Jakimavičius ir A. Me- 
ir komp. J. Gaidelis su žmona, reckis. Kandidatai — O. Ber-

Elena Vasyliūnienė ir jos ma žinskienė ir R. Šukys.
mytė mus ne tik vaišino, bet | Revizijon išrinkta: A. Man-

i»i

Pupų vakarėlis
Gruodžio 16 d. šeštadienirfės 

mokyklos patalpose Stašaičių 
bute sąjungiečių pirmininkė So
fija Stašaitienė suruošė pupų 
vakarėlį. Buvo gauta 25 dol. 
pelno. Pinigai pasiųsti Nekalto 
Prasidėjimo Seserims Putname, 
norint prisidėti prie Naujosios 
Anglijos sąjungiečių apskrities 
1,000 dol. aukos Matulaičio na
mo statybos fondui. Matulaičio 

, namai — lietuvių senelių ligo
ninė — bus statomi šalia Put- 
namo seselių vienuolyno. Kas 
aukos 1,000 dol., to vardu bus 
įruošta vienas ligoninės kam
barys.

reckis. Kandidatai — O. Ber-

Mokyklos parengimas
Gruodžio 30 d. mokytojos I- 

renos Eivienės rūpesčiu buvo 
suruošta lituanistinės mokyk
los Kalėdų eglutė. Mokiniai de
klamavo, šoko ir žaidė tauti
nius šokius. Gavo dovanėlių iš 
Kalėdų senelio. Tėveliai ir ma
mytės dalyvius vaišino. Mokyk 
los vedėju yra Aleksandras Pa- 
dagas.

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. sausio mėn. 30 d. 5

JAV sekret. Rusk galvoja Ame
rikos valstybių suvažiavime Urug
vajuje, Punta dėl Este mieste.

Pelnas Baltui

(Urbonavičiaus salėje. Atidarant 
susirinkimą maldą sukalbėjo pir 
mininkas J. Ciučys ir perskaitė 
protokolą.

Išrinkta nauja valdyba — 
J. Ciučys, Daržinskas, P. Keb
linskas, A. Padagas ir V. Se- 
nuta.

Pageidauta, kad ši kuopa su- 
ruoštų pobūvį parapijos stato
mam seselių mokytojų namo 
fondui.

Šie dalykai, galutinai nuspręs 
ti palikti valdybai.

V. Senuta pranešė iždo sto
vį. Susirinkimas užbaigtas mal
da.

Sofija Mantautienė dalyvius 
pavaišino. K. Keblinskienė

I

Nauji metai buvo sutikti į- 
vairiai. Pagirtinos tos trys veik 
liosios šeimos, kurios pelną pa
skyrė Balfui.

A.LR.K. Susivienijimo 
susirinkimas

Susirinkimas įvyko prel. K.

MOVING
Apdraustas per kraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

Mok. Onos Razutienės veda
mas ir Lietuvių B-nės apylin
kės globojamas Jaunių tautinių Hills, Los Angeles priemiesty- 
dainų ir šokių ansamblis susi- je, sėkmingai verčiasi medici- 
laukė organizuotos paramos iš nos praktika. Los Angeles lie- 
ansamblio dalyvių tėvų. Sausio tuviai savo tautiečio gydytojo 
mėn. 20 d. tėvų susirinkime an
samblio vadovė mok. O. Razu- 
tienė nupasakojo visą ansamb
lio veiklos istoriją, augimą, stip 
rėjimą bei atliktą įnašą į vie
tos tautinį - kultūrinį gyvenimą, 
taip pat patiekė būsimosios veik 
los planus. Birželio mėn. 3 d. 
pramatoma plačios apimties jau 
nimo šventė. Šiam reikalui jau 
paimtos Šv. Kazimiero parapi
jos patalpos. Tėvai vadovės pla 
nams pilnai pritarė ir jų įgy
vendinimui paremti sudarė tė
vų komitetą, į kurį įeina Dovy
daitienė, Narbutienė, Kančiaus-

medicininiais patarnavimais 
mielai ir gausiai naudojasi, nors 
ir tenka tolokai pavažiuoti.

Ateitininkai sendraugiai me
tiniam susirinkimui renkasi va
sario 18 d., sekmadienį, 12 vai. 
parapijos patalpose. Be tradici
jų metinio susirinkimo darbo
tvarkės punktų, k. t. apyskaiti- 
nių pranešimų, valdybos bei kon 
trolės komisijos rinkimų, pra
matytas pasikalbėjimas speci
finėmis vietos ateitininkų pro
blemomis. Laukiama vyresnių
jų ir jaunesniųjų sendraugių 
gausaus atsilankymo. Vėl.

KANADOS ŽINIOS
London, Ont.

Demonstruojamas filmas ir 
laisvos Lietuvos gyvenimas
Londono apylinkės valdyba, 

visu spartumu, ruošiasi iškil
mingam Vasario 16 d. minėji
mui ,kuris įvyks vasario 17 d. 
7 vai. 30 min. Londone, 150 
Kent str. (Catholic Immigra- 
tion Centre) salėje.

Pagrindiniu kalbėtoju bus Ka 
nados Lietuvių Krašto Valdy
bos pirmininkas Stp. Kęsgailą. 
Frogramai paįvairinti, yra gau 
tas spalvotas filmas iš nepri
klausomos Lietuvos laikų gy
venimo. Valdyba kviečia visus 
tautiečius ne tik iš Londono, 
bet ir kaimyninių apylinkių mi 
nėjime dalyvauti.

Ypatingai filmas tinka pa
matyti, tremtyje gimusiai mū
sų jaunajai kartai. Tėvų parei
ga paaiškinti, savo vaikučiams
apie nepriklausomos Lietuvos vietos automobilių pastatymui, 
laikų gyvenimą, o šie filme pa- Laukiame visų iš visur, atsi- 
tys pamatys, kaip atrodė tėve- veskit savo kitataučius drau- 
lių gimtoji tėvynė Lietuva. Po gus. Valdyba

filmų bus bendra visų dalyvių 
kavutė. Prašome nepraleisti 
šios retos progos.

Lietuviška radijo valandėlė
Vasario 13 d., antradienį, 8 

vai. 30 min., per St. Thomas 
CHLO radijo stotį, banga 680 
bus lietuviškas radijo pusvalan
dis, skirtas Vasario 16 d. pro
gai.

Prašome tą vakarą nepamirš
ti įjungti radijo imtuvą ir pasi
klausyti pranešimų ir lietuviš
kos muzikos.

Užgavėnių kaukių balius
Apylinkės valdyba, Užgavėnių 

proga, kovo 3 d., šeštadienį, 8 
vai. vak., puikioje “Moose Lod- 
ge” salėje, 1300 Trafalgar str. 
Londone ruošia linksmą ir įdo
mų kaukių balių.

Veiks bufetas su įvairiais gė
rimais, o šokiams gros puikus 
orkestras. Prie salės yra daug j

I 
I

I

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Tel. HEmlock 4-2413 
715# So. Maplewood Avė., 

Chicago 29, UI.

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

Taigi,
ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs. 

Apie tai rašo
VYSK. VINCENTAS ERIZGYS 

savo knygoje

Trisdešimt Meilės 
Žodziy 

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

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

Gaunama DRAUGE '
4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.

Į MŪSŲ

Deceniber 26th through January 30th
I

fedfral
SAVINGS

NUOŠIRDŽIAI
KVIEČIAME JUS

Standard Federal Savings, žinoma Jungtinėse Valstybėse kaip 

viena iš Chicagos Stipriausių taupymo organizacijų, kviečia jus 

atsilankyti į jų naujai padidinto pastato didįjį atidarymą. Ati

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

Visiems taupytojams bus nemokamos dovanos ir gaivinančios

vaišės visiems atsilankiusiems tuo laiku. Sutaupos uždirba 4 ’/< % ir yra apdraus

tos Federal Savings and Loan draudimo korporacijos.

Standard Federal turtas yra daugiau nei $80,000,000.00 su virš 

$7,500,000.00 reservų. Yra paruošta pilna "taupykite paštu" progra- ffirnoraffl 
ma, arba, jei įmanoma, aplankykit Standard Federal asmeniškai. Yra 
daug neapmokamų vietų automobiliams pastatyti.

STANDARD.^//m/SA VINGS
and Loan Association

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

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

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

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

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

MUTUAL X/era/SAVINBS
AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Pres. ‘Tel. VI rginia 7-7747

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

tik turi gerų skonį, 
Viskų perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

Vedėjas J. 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 
6211 South Western Avė. krautuvė-

-4*

1

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.

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

Telef. WAIbrook 5-5121

Split by PDF Splitter



e DRAUGAS, antradienis, 1962 m. sausio mėn. 30 d. REAL ESTATE CLASSIFTED AND HELP WANTED ADS
KUR KEPAMI ŠIMTO RŪŠIŲ PYRAGAI

vadi- 
tenai 
keps- 
tęsia-

MARQUETTE PARKO CENTRE
Nauja $1(M,O<M> likerių prekyba. 

■Taverna ir liuksus butas. Mūro na
mas su nuostudių parduoda už 
$57,800.

Visai geras niūras. 5 butai ir biz
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 rezidencija. 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 dčl-ėtis, už $15,900. 
DIRBA KASDIEN

REAL E S T 4 T E REAL ESTATE
2-jų butų mūras. 2 po 6 kamb.

Mūr. garažas. Naujas gazu šildymas. 
Platus lotas. Prie pat parko. $29,700.

2- jų aukštų mūr. rezidencija. Pui
ki 8 metų statyba. Garažas. Prie 
parito. $17,900.

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

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

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

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

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
8 kamb. Gera vieta. $14,600.

3- jų butų mūras ant kampo. Mū
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600.
1)4 aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24.800.

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

NAUJA ĮSTAIGA

K. VALDIS REAL ESTATE
28IS W. 71 st St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

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

13 butų mūrinis, tvirtas. $15,000 
metinių pajamų. Mažas {mokėjimas 
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 niūras, 6 butai, labai gra
žūs. Maąuette p.

$55,000 mūrinis.
garažai, geros pajamos, M. parke.

$42,800 mūrinis
Kedzie rajone.

$99.500 mūrinis _
$15.900 pajamų metams, M. Parke.

$44,000 naujas mūras ir mūro ga- p. lotas, atsk. 
ražai, įrengtas rūsys, M. parke.

$12,500 mūrinis su garažu. $200Hills rajone, lotas 100x285. skubiai, 
paj. mėn., arti M. parko.

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

$10,000 įmokėti, 4 m. mūrinis, priedų, naujas šild.. puiki vieta. 
V1|*A4?P > P1®“: lš„ 5 nu°mV- $30,800 mūrinis 1% a.. 10 metų.

^$L3.9OO mūrinis 2 po 4, garažas, geraj išlaikytas, M. parke. 
3°$18.»WiSm^^ D2x4. pilnas rūsys, *18,500 mūrinis 10 metų, 5 kamb. 
garažas. 43 ir Campbell. iu valgomuoju, arti M. parko.

$15.500 medinis, 2 po 4, Brighton $15,500 už 3 lotus Gage p.
2 blokai nuo mokyklos. $6,500 lotas 31 p. M. parke.

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

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

4 butai po 5, 4 da morgiėių.
Nauji 10 ir 11 butų narnai labai

4 butų, 59 ir puiki vieta, kaina — 8 kart pajamos. 
$46,000 liuksusine 3 metų 6 kamb. 

daug butų «u rezidencija, priešais Marąuette parką.
$41.500 naujas mūrinis 2 po 6, 40 

šild. gazu. pastogė.
$25,000 medinis 2 po 5, Beverly

$19,500 naujas 3 mieg. mūrinis ar- 
2 ti mūsų įstaigos, gazo šild.

$30.700 mūrinis 2 po 5 su. daug

■ dirba darbininkai, elektrikai, 
! mechanikai, inžinieriai ir kiti 
šių darbų prižiūrėtojai ir spe
cialistai, kurių priskaitoma ke
letas šimtų, o su visais darbi
ninkais keletą tūkstančių. No
riu pabrėžti, kad ne tik pačio
je kepykloje, tešlos sudaryme 
ir kepime bei pakavime, bet vi
soje kepykloje palaikoma griež
ta ir pavyzdinga švara ir tvar
ka. Kepsniai nuolatos kepyklos 
laboratorijose tikrinami, kad 
jie būtų tinkamai iškepti, svei
ki ir gardūs. Ir nestebėtina, 
kad Nabisco šioje kepykloje 
kepsnių per paros tris pamai
nas iškepama šimtai tūkstančių 

I paketėlių. Kaip dienomis, taip 
lir naktimis, pakrovimo skyriuj 
vyrai krauna į sunkvežimius ir 
vagonus, taip judriai, kad for- 
manai ir džipukais važinėdami 
vos spėja vyrams davinėti nu
rodymus. Ir šie kepsniai išve- 

j žiojami ne tik po Chicagą, bet 
pasiekia ir .Amerikos tolimiau
sias vietas. Ir štai, per 1961 m. 
padaryta apyvartos apie pusė 
bilijono dolerių. Ir taip metai 
iš metų didėja gamyba, apy
varta ir pelnas. Tai yra pažy-

. mis, kad Nabisco gaminiai

I

f

Kam. tenka eiti ar važiuoti 
Kedzie gatve, ties 7300 pietuo
se, iš tolo mato didžiulį 10- 
ties aukštų pastatą, su viršuje 
šviečiančiomis raudonomis rai
dėmis “Nabisco”, t. y. National 
Biscuit Company. Tas 10-ties 
aukštų pastatas kai keno 
namas “malūnas”, nes 
malamos ir sijojamos 
niams medžiagos. Toliau
si kelių hektarų plote 2—3 auk 
štų tešlos maišymo, rauginimo, 
kepimo, pakavimo ir pakrovimo 
skyriai. Detaliai aprašyti, kaip 
viskas sutvarkyta ir kaip dar
bas lyg virte verda Nabisco sau 
samių ir skanėstų kepykloje, 
užimtų daug vietos, bet nors 
šiek tiek noriu skaitytojus su
pažindinti su šia didžiausia ne 
tik Chicagoje, bet gal būt vi
soje Amerikoje kepykla, kad 
susidarytų bendrą vaizdą, nes 
neapsiriksiu pasakęs, kad kiek
vienoje šeimoje, prie valgio ant 
stalo padedama gardžių ir šei
mos mėgiamų kepsnių.

1

k 
t

DĖMESIO !

• 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. Sildy. 
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

I

p..

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

Virš 200 namų pardavime, tad vi
sų išvardinti neįmanoma.

Patikrinkite ir rasite sau tinkamų.

BUDRECKAS
4881 ARCHER AVĖ. LA 8-3384

$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. 51st 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.

i 6 metų, 3 mieg. medinis. Pilnas 
rūsys. 30 p. sklypas. Gera vieta. 
$14,200. . •

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

' kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

Šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. Arti Marąuette Parko mokyk
lų. Viskas modemiška. Gražiai iš- 
iekoruota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595 ....... - . f
MAROUETTE PARKE

Prie Marąuette Parko, mūr. 6 
kamb. rezidencija. 12 m. senumo. 40 
p. sklypas, 2 maš. garažas. Namas 
laisvas, pirkėjas gali apžiūrėti ir 
užimt dabar. $20,000.

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

Brighton Parke. Mūr. 2 butų po 
5 kamb. ir 2 kamb. rūsy. $21.009

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

PRIE MARQUETTE PARKO

I 5 butų mūrinis Gage Parke. Vi
si 4^2 kamb. butai: Naujas sto- 

įkeris. Kampinis namas. Savininkas 
išvyksta į California. Nužeminta 
kaina — $45,250.

3 butų mūr. Karštu vand. šildo- 
: mas. Garažas. Arti Pulaski ir 
155-os. $280 inėn. pajamų. Ilk 
$27,900.

Grosernė su 2 butais. Biznis iš
dirbtas per ilgus metus. Gera 

I klientūra. Gazu šild- Gage Parke.
Tik $27,250.

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

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

2x5 ir 6x4 ir krautuvė. Šviesus, sti
prus 1 rlabai gerai išlaikytas. $61,000.

NAUJAS MTR. BENGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

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

LIKERIŲ IR MAISTO KRAUTUVE
Krautuvė lietuvių kolonijoje, 

biznio gatves. 4 % metų nuomos 
tartis. $9,000.

3 butų: med. — 
Prie 67-os ir Damen.

tralinė karšto vandens 
ma. 2 auto garažas.

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

ąuette Pk. 2 šildymo sistemos, 
$42,090.

GERIAUSIAS PIRKINYS!
6 metų mūr. rancl) namas ant 

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

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71 st Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

PO P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES e

Kepama dieną ir naktį

Įvairūs Nabisco kepsniai 
skanėstai sudaro gal virš šim-į 
co rūšių, kurių vardų čia nesu
minėsiu, nes valgytojai juos 
gerai pažįsta ir mielai valgo. 
Kepsniai kepama dieną ir nak
tį trimis pamainomis. Viskas 
atliekama moderniškiausiomis 
mašinomis. Jos sustatytos to
kioje padėtyje, kad kepimui pa
ruošta tešla į mašiną suverčia
ma viename pastato gale, ku
rios dar paruošia ėjimui į pe
čius, iš pečių diržais driekiasi 
į pakavimo skyrių, o jau supa
kuotos medžiagos diržais slen
ka į pakrovimo skyrių kitame 
pastato gale. Taip mašinų iš
minkyta tešla, kitose mašinose 
jau sutraiškinti pagal formas 
maži- gabaliukai, krosnyse virs
ta gardžiu škanėętu-pyragaičiu. 
Ir taip kaip koks užburtas ra
tas sukasi dieną ir naktį, be 
sustojimo.
Pusė bilijono dolerių apyvarta gimusių lietuvį, iš kurių vieni

Prie mašinų aptarnavimo

ir

Patarles, priežodžiai, posakiai 
yra 182 pusi, smulkiosios tautosa
kos knyga, kurią parengė Jonas 
Mingirdas, spaudė Bonnie Press, 
Los Angeles, Calif. Knygoj ap
sčiai priežodžių, patarlių bei po
sakių. Jų esą virš puspenkto tūks
tančio. Knygoj daug svetimybių: 
krėslas, arielka, bagotas, male- 
votas, biednas, bačka, blynai, grie- 
kai, bizūnas, abrozėlis, nepakajus,

yra geresni ir gardesnį kaip ki- kisielius, petnyčia, kaška, skryne- 
tų kepyklų. Aš pats esu įsiti- ^s, gaspadorius, pyragas, 
kinęs, kad ir pigesni. Jei kas 
norėtų pamatyti Nabisco ke
pyklą, gali sudaryti ekskursi
jas ir mielai bus viskas parodo
ma.

Šioje kepykloje inžinierių, me 
chanikų ir elektrikų pastango
mis ir darbu nuolatos įvedami 
vis nauji patobulinimai ir page
rinimai, kad gaminiai išeitų 
aukštos kokybės, taip pat didė- 

!tų kiekybė ir darbininkams bū
tų patogiau dirbti.

I

ant 
su-

Surinko
JUZE DAUŽVARDIENE

$16,500
Nauja cen- 

alyvos šilu-

, košė, 
gojus, surokuos, balana, pasoga, 
Smetona, miera, viera, prova, kal- 
nieris, bačkelė, botagas, čiela, 
darmai, smala, dūšia, karčiama, 
brukavotas, vinčiavos, kūkalis, 
tancius, rementa, košė, gvoltas, 
blūdis, sūdis, sūdąs, bulius, bu- 
silas, brudas, latravimas, baliavo- 
jo, razumas, kakalis, buinas, zui- 

i kis, mandra, klapatai, nepakavosi, 
i kriaučius, šiaučius, zaplotas, uly- 
; čia, dūdos, miglotas, dabojas, kriu
kelis, svietas, nabagėlis, blūsti, 
blūdo, kalakutas, negriešijo, pa- 
tiešijo, čėsas, durna, striokai, sma
la, zovada, torielka, balius, jo- 
markas, akamonas, išpasoginta.

Taip pat yra ir naujųjų sveti
mybių: biznis, kompanija, konku
rentas, mūzos.

Rašant tautosaką, nepakeitus 
slaviškų žodžių lietuviškais, su
prantamais, pravartu gale knygos 
įdėti nesuprantamų slaviškų žo
džių žodynėlį. Be to knyga liks ne 
tik jauniem, bet ir seniem bever- 

i t®-
Be to, knygoj yra ir kitų klai

dų. Pavz. sakinys: “Ir šuo karia- 
| mas pripranta”, lyg būtų kas dau
giau negu šuo kariamas pripran
ta. Tas posakis vartojamas taip: . 
“Šuo ir kariamas pripranta”.

Knygą skaitant, tenka gaišt ko
kį nesuprantamą žodį radus, visa 
tai kaip žemdirbiui akmenys ar 

| kelmai trukdo darbą ir gadina 
maloniai nusišypso, bet... dau- ‘ iranl“U8. Anis Rūkas
giau linkusios prie vyresniųjų,! 
lyg jU netaip “bijotų” kaip pa
prasto darbininko. Žinoma, bū
na ir vedybų.

Kaip centrinėje, taip ir sky
rių raštinėse dirbančiųjų skai
čius didelis. Čia dirba ir gi ke
letas lietuvių.

Yra valgykla, kur gaunamas

Darbininkai įvairių tautų

Darbininkų yra įvairių tau
tybių ir rasių. Baltų, spalvotų. 
Iš Amerikos žemyno, europie
čių, azijanų ir net afrikiečių. 
Iš viršininkų yra keliolika čia

PIKMAS STREIKAS PER
77 METUS

Lee Minton, stiklinių bonkų 
putėjų unijos prezidentas, Chi
cagoje, pareiškė, jog gali iš
šaukti į streiką 55,000 tos uni
jos narių, nes viena kompani
ja įrengė naują fabriką, kur 
samdomi ne unijos darbininkai.

gerai kalba lietuviškai, kiti silp
nokai. Taip pat kaip vyrų, taip 
ir moterų daug dirba ir iš nau
jųjų emigrantų.

Na, reikia ir tą neužmiršti, 
kad daug dirba labai gražių 
mergaičių, kurios mėgsta flir
tą ir koketavimus. Užkalbintos

PRAŠO IŠVENGTI
SPCSTTES

Prie vienos Chicagos bažny
čios (nekatalikų) pastatyta iš
kaba: “Išvenkite Velykų spū- skotangag maistas įvairių 
sties; ateikite į bažnyčią da- 
bar”.

Geriausias sūnus Amerikoj
Vienas sovietinis rusas pasa

koja draugui apie savo tris sū
nus.

— Aš esu visais trimis paten 
kintas, — didžiuojasi tėvas. — 
Vienas sūnus yra liaudies ad-

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

TeL PRospect 8-2233
Tai nepaprasta knyga. Virš 20C 

receptų grynai lietuviškų valgių 
gaminimui anglų kalboje. Ponia 
Daužvardienė, kuri dažnai pasa
kodavo apie lietuviškus valgius 
per Chicagos radijo ir televizijos 
stotis, surinko pačius įdomiausius 
lietuviškų valgų receptus ii 
DRAUGAS juos išleido labai pa
rankioje formoje. Pirmą kartą to
kia knyga pasirodo knygų rinko
je.

Gera dovana kitataučiams ar 
angliškai skaitantiems lietuviams

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais 

siųskite:

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

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

INCOME TAX

CONTRACTOBS I

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street

CHICAGO 29, ILL
•K

Elementorius “E”
Išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
TeL PRospect 8-3792

i

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

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

5 Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2018

| 7403 SO. WESTERN AVĖ.

Chicago 86, Illinois

! _
S trankiai Pataisomi. Išsmalinami ar- 
"Įba dedame naujus. Stogai atnaujina- 
y mi (re-eoated). Dažymas iš lauko 
® “Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
S Nemokamai apskaičiuojame: žemiau- 
g i sios kainos Darbas garantuotas. At- 
B dara dieną ir naktį bei sekmadie
nį niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Dovvnspouts, Slogai, Iiiim-

į

JUOZAS ŽEMAITIS

CONSTRUCTION CO

IR VIC. SKADE. ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų iisi- 
mokėjimaa

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI.

2431 8. Kedzie Avenue
Chicago 23. Illinois

Tel. 277-1442 Res. OL. 6-8419.

*ŠILD YMAS^

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

♦

i
Išnuom. naujai įrengtas, moder- i 

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

Penki kambariai be baldų, naujai 
išdažyta, karštas vanduo, šildymas 
gazo pečiais, uždaras porčius, atski-. 
ras įėjimas, antrame aukšte. 2534 W. 
45th PI LA 3-3752.

Elementorių paruošė žinomas 
pedagogas ignas Malėnas pačiu 
naujausiu metodu. Išmokti skai
tyti reikia tik pusės laiko, ne
gu kitais metodais. Tik duok 
elementorių, ir paskaityk pirmą- 

.. Toliau vaikai pa-

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI

 v * -f

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0- 

STATOME tVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS!* PR E K Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

!<- r____ „ t___ , .
pigesniomis kainomis gardus ir vokatas, kitas — liaudies gy-; jį skigmenj. Toliau vaikai pa- 

dytojas. Bet labiausiai esu pa-; tys skaitys.

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

Elementorius ruoštas 25 me
tus. Gausiai iliustruotas dail. 
V. Simanavičiaus spalvotais 

_ Amerikoje karo metu bu- . Pie41ni£us- Yra 112 H- Klei
vo gaminami tik kariški automo d° Atcitis BrooMyne. N- Y 
bilial' Paskutinis civilis auto- ®I>’udS „sate^ . ’I’“81“™ 
mobilia karo metu buvo paleis-, aina 2,. o. auna-

, ,ma adresu: Ateitis, 910 Wil- tas 1942 m. vasario 10 d. (. ,, . _ .. _Tloughoy Avė., Brooklyn 21, N.
'» i, "■ Y., ir pas platintojus. Įsigykite

rū- dytojas. Bet labiausiai esu pa- 
Įtenkintas trečiuoju, kuris yra i 

Už kepyklos, vakarinėje pu- Amerikoje. Jis yra bedarbis ir 
___  i sėje yra kelių hektarų sklypas 

NEREIKALINGOS ŽUDYNES mašinoms p£Lslstatyti> o jų dau
Jaunas 15-kos metų studen

tas du kart pašovė autobuso be 
laukiantį darbininką prie Ked
zie ir 47tos. Chicagos policija 
truputį vėliau mirtinai pašovė 
studentą, kai jis atsisakė pasi
duoti.

gauna iš valdžios nedarbo iš
mokėjimus. Jei ne jo siuntiniai, 
čia būtų amžinas skurdas.

DĖMESIO !

METINE APYSKAITA
Chicagos susisiekimo vadovy 

bė (CTA) išdavė pereitų metų 
apyskaitą. Jos pasitamavimu 
pasinaudojo 505,531,763 kelei
viai. Metų gale vienok liko de
ficito $843,082.

Sniego valymui 1961 metais 
išleista $425,925; gi 1960 me
tais išleista tam reikštai $973,- 
100.

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153I ■■■■■■■■ II II ■ I I I ■■ w

jillllllllllllllllllllllliuillllllllllllltllllllllll 

Gražių vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionalui 

reikia

gybė. « Beveik visi darbininkai 
turi nuosavas mašinas ir vis 
naujausių modelių įvairių fir
mų.

Praeitais metais, prie jau 
veikiamos kepyklos pradėtas 
statyti naujas milžiniškas kitas 
kepyklos pastatas, kuriame bus 
įrengta dar modemiškesnės vi
sokios mašinos ir bus priimama 
keletas šimtų naujų darbininkų.

Sugyvena gražiai
Nors ištisais metais darbas 

eina pilnu tempu, bet pavasa
riais priimama dar naujų dar
bininkų. Kas yra be darbo, su
laukus pavasario patartina krei 
ptis į šią kompaniją. ! kvalifikacijos,

Gale noriu pasakyti, kaip tas mo žmonių, 
ne kareivis, kuris nesitiki būti (kas nori) turi geras apdrau- 
generolu, taip tas ne darbinin-, das ir priklauso AFL-CIO ABC 
kas, kuris nesitiki būti bosu. 300 lokalui. 
Todėl visi darbininkai stengiasi1

i

NEMATYSIME ŽVAIGŽDŽIŲ |
Chicagoj nuo šios dienos dan

guje nematysime nei rytinės, Į 

nei vakarinės žvaigždės iki kovo 
5 d.

DRAUGAS

atlikti sąžiningai jiems patikėtą tuojau‘ Savo vaikučiams pada-
rysite didelį džiaugsmą. (Pr.)

ne ! BENDRAS*NAMŲ*TVARKYMAS*

ar pavestą darbą. Taip pat 
kaip darbininkai tarp 
vęs, taip ir su viršininkais 
blogai sugyvena su mažomis iš- • vidaus ir išorės, 
imtimis, nes juk keli tūkstan- • plaunamos i’r'‘Vaškuojamos grin- 
čiai darbininkų. Apskritai ši

plaunamos sienos ir langai.

kepykla yra vedama aukštos 
gero išsilavini- 

Visi darbininkai

dys.
Nemokamas kanalizacijos patik

rinimas ir įkainavimas.

4

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS 

Skambinkit LUdlow 5-9500
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillll

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

Kuomet svarstote duoti dovaną 
j savo giminėms arba draugams, at- 
1 siminkite, jog “Draugo” prenume
rata yra vieną iš puikiausių.

Leonas Mockevičius į

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St, Chicago 29. Dl.

• PASKOLOS '
Gyvenami namai. Biznio, in-* 

dustrijoe bei ofisų pastatai.; 
Taip pat įvairūs pastatų re-j 

^montai. "

L. STAŠAITIS, 
Statybos Kontraktorius 
•043 so. SAWYER AVenųE į

CHICAGO 29
Namų TeL PR

“RIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

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

,, V I K DO
HEATING SERVICE

In ngia naujus Ir persta to 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. VVESTERN AVĖ.. Chi
cago. HI., VI 7-3447 —D. Žu
kauskas.

Apsimoka skelbti! “DRAUGE 
nee jia plačiausiai skaitomai lietu 
vlų dienraštis. Gi skelbimu kaino* 
visiems prieinamos

Skelbkitės “Drauge”. Remkit dien. “Draugę
V. ŠIMKUS'

Statybos Ir Remonto DnrTvai 
2618 WEST 71st STREET 
Tel. PR 8-4268 ir TE 9-5531
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PRISTATYTA JŪRATĖS IR KASTYČIO

OPERA

Jūratės ir Kastyčio Operos ir pasaulis susipažintų su mūsų 
fondo surengtame koncerte - kultūriniais laimėjimais. Todėl 
baliuje, kuris įvyko sausio 27 d. ir programa sudaryta tik iš 
Western Ballroom salėje, pub- Banaičio kūrinių. Sol. St. Ba
tikos buvo susirinkę virš ket- ras padainavo dvi K. V. Banai- 
verto šimtų. Visi staliukai bu- čio dainas: Atsiminimas ir Aš 

fvo užimti. Užkandžiaujant ir 
šokant, vis buvo dairomasi į 
sceną, laukiant, kada prasidės 
programa ir klausytojai bus 
supažindinti su naujosios komp. 
K. V. Banaičio operos ištrau
komis.

Koncertą, trumpu žodžiu ati-

Astronautas Glenn vėl laukia naujos datos kelionei aplink žemę. (UPI
.•

Nepatikima atmintis I DRAUGAS, antradienis, 1962 m. sausio mėn. 30 d.
Bobby nuėjo laikrodžio savo • 

naujam namui pirkti. Laikrodi- i 
ninkas rodo tokius ir kitokius, ' 
Bobiui nepatinka. Pagaliau, laik 
rodininkas jam parodo žadintu
vą su kukuojančia gegute.

Bobby beviltiškai numoja ran 
ka:

— Nieko iš to nebus...
— Kas, ir šitas nepatinka?— 

klausia laikrodininkas.
— Patikti — tai labai pa

tinka, bet, štai, ko aš bijau,— 
aiškinasi Bobby: — Aš, papra
stai, laikrodį vis pamirštu už
sukti, cet tą paukštuką — tai 
jau tikrai badu numarinsiu, pa
miršdamas jį kasdien palesinti.

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

ir kitų papuošimų •
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PK 8-0833 PR 8-0834

per naktį nemiegojau. Solistas 
susilaukė gausių plojimų, nes 
savo galingu tenoru ir išpildy
mo sodrumu patraukė klausy
tojų dėmesį. Sol. Prudencija 
Bičkienė įprastu nuoširdumu 
davė dvi ištraukas iš pačios 
operos, kur Jūratė, kalbėdama

’ > savo gintarinius rūmus, 
skambančias dainas, besiliejan
tį vyną ir žaliąją jūrą, prisipa
žįsta mylinti Kastytį. Ištrau
kos skambėjo naujumu, neįpra
stumu, nors dar jos ir neparo
dė operos pobūdžio. Solistei pub 
lika sukėlė triukšmingas ova
cijas.

K. Oželis, uždarydamas pro- pi* xii
gramą, padėkojo visiems susi- 1M.U.
rinkusiems. Be to, rožių valsą 
pradėjo sol. P. Bičkienė ekspre- Ramovėnų dešimtmetis 
singa solo daina.

Koncertas parodė, kad Chi- j vė” Baltimorės skyrius švenčia • Lietuvių 
cagos lietuvių visuomenė naują- dešimties metų sukaktuves. Sky auditorijoje įvyks skyriaus de-

darė Fondo pirm. Marija Rudie a^le 
nė, pasveikindama atsilankiu
sius ir visus Chicagos lietu
vius, kurie pirmieji pradėjo rū
pintis lietuviškos operos išlei
dimu. “Mes turime 
ateinančiom kartom, 
snaudėm, bet dirbome 
palikome kultūrinių 
kalbėjo pirmininkė. M. Rudienė 
taip. pat pristatė svečius Vladę 
ir Bernardą Survilus, atvyku- 

iš Buenos Aires, Argenti- 
kurie nuvogė porą dienų 
savo pramatytos kelionės, 
galėtų dalyvauti šioje iš- _ t ________ =_

Tolimesnei programai ja K. V. Banaičio opera domi- rius buvo įsteigtas 1952 m. sau šimtmečio sukaktuvių minėji- 
vadovauti akt. K. si ir jos išleidimą remia Taip šio 22 d. Pirmininkais buvo: mas. Inž. Pranas Zunde trum

pai praneš apie partizanų veik
lą pokarinėje Lietuvoje, po to 
bus New Yorko Vyrų okteto, 
vadovaujamo Mrozinsko, kon
certas, antraktuose įterpiant 
Baltimorės Tautinių šokių gru
pės, kuri yra nemažai prizų ga
vusi tautų pasirodymuose ir 
Vašingtono iškilmėse, šokius.

parodyti 
kad ne- 
ir jiems 
veikalų”,

MŪSŲ KOLONIJOSE

ti
sius
nos,
nuo
kad
kilmėje. '
pakvietė vadovauti akt. K. si ir jos išleidimą remia. Taip 
Oželį. -■ pat pagirtinas Fondo komitetas,

Akt. K. Oželis priminė, kad pasiėmęs tokį didelį ir atsakin- 
komp. Banaičio Jūratės ir Ka- gą darbą, kad mūsų laimėjimai 
styčio opera yra mūsų bendras suspindėtų ateičiai skaisčiais 
rūpestis. Ją turime išleisti, kad saulės spinduliais.

skautų tuntas, įsisteigė sporto 
klubas, tautinių šokių grupė, 
studentų sąjunga, veikia ateiti
ninkai.

i Vasario 3 d. L.V.S. “Ramo- Vasario 3 d. 7 vai. vakaro 
svetainės Didžiojoje

Impregnuoti degtukai
— Klausyk, girdėjau, kad 

medžio pramonė išrado chemi
kalus, kuriais impregnavus me- 

’ džio medžiagą — ji nebedega.
• — Girdėjau ir man tai jokia
nenaujiena. Su degtukais seniai 

! jau taip padarė. Impregnavo— 
ir jie nebedega.

I

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West 11 Ith Street

Didžiausias Paminklams - Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

šio 22 d. Pirmininkais buvo: 
Kazys Pažemėnas, Motiejus Ka 
rasa, Elegijus Sližys, Jonas Ja
kubauskas, Kazys Pranckonis 
ir dabartinis — Morkus Šim- 

pn> kus. Per tą dešimtmetį skyrius 
J nemažai nuveikė: kasmet buvo 
1 ruošiami Liet. Kariuomenės mi- 
inėjimai su koncertais, kartais 
I labai iškilmingi, kaip 1958 m.

A.

J, F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YR 7-1741-2
4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

t

BUS IR

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ith St,, PR 9-1355 ir 9-1356

paremti mūsų vetera-
K. P.

— Nuodų dozė gali paveikti 
tik kartą, tačiau bloga knyga 
gali nuodyti žmonių mintis ilgą 
laiką. —J. Murray

28 d.. 1962 m..

Kilo iš Vil- 
apskričio, Pajevonio 
Amerikoje išgyveno 

dideliame nuliūdi- 
. Adele (mergautinės

: ir 
Milašius

brolio sūnus 
___ , keturi anūkai

Susivienijimo T.ie- 
Amerikoje 36-tai kuo-

f

nia
r.

» 4

+ A.
CHARLES BARTKUS

Gyveno 4125 S. Campbell Ave.
MirS sausio 28 d.. 1962. 9:10 vai. vak.. sulaukus pusės amž.
Gintė Lietuvoje. Kilo ifi Vykšnių miesto.
Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Mačckiūtė). duktė 

Francis Šidlauskas. žentas VVilliam, sesuo Ona Kulbokas su Sei
mą. švogerką Bartkienė su šeima, gyv. Zeeland. Michigan. švoge- 
ris Martin Tijušas. su žmona ir šeima, gyv. East Chicago, Indiana, 
teta Ji<-va Ijngis, jos vyras lx>uis ir šeima, pusseserė Antosė l>a- 
ra-ška, jos vyras Antanas, lukters uošviai Jonas ir Salome Šid
lauskai. kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Pr»klausč Lietuvos Pkininkt; Draugijai.
Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje. 4348 So. Califor- 
A ve.
laidotuvės įvyks treč., sausio 31 d., iš koplyčios 9:30 v.

bus nulydėtas į kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines: draugus ir pažjstanius 

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, duktė tr žentas.
baidot. direkt. Petras Bieliūnas. Tel. LA. 3-3572.

musu mylima motina ir senelė

Jau suėjo dvylika metų, kai negailestinga mirtis atskyrė

Sv. Misios su egzekvijomis uz prel. Mykolo L. Kruso sie

Maloniai kviečiami visi giminės, draugai ir pažįstami at-

PREL. MYKOLAS L. KRUŠAS

ONA ROŽEVIČIUS
(MACIULSKAITĖ)

1950 m. atvyko į J.A.V. Gyveno 98 Harrison St„ \Vorces-
teryie, Mass.

Pasiliko dideliame nuliūdime penki sūnūs: Valerijonas

Didžio skausmo prislėgti: SUNOS, DUKTERYS,

S. Venclauskienės paminklo reikalu
kris turėtų pasirūpinti laisvame lsu iškDmėmis Arlington kapi- 
pasau.yje gyveną jos auklėti-.nėse Washingtone, dalyvaujant 
niai bei auklėtinės, kurių yra iš- JAV karo PaJė^ ir veterani* 
auginusi virš šimto žmonių. Ro- atstovams, taip pat su
dos nemaža ių gyvena Kanado- ’škilmėmis prie lietuviško ąžuo

1958 m. Waterbury, Conn., 
mirė a. x Stanislava Jakševi- 
čiūtė - Vcnclauskienė, kuri yra 
palaidota javo artimų Bičiulių 
dr. Colney ir jo žmonos sklype. 
Ant to sklypo jau yra pasta- 

' tytas antkapis. Norint pagerb
ti veiienę Venclauskienę, reika
linga yra nupirkti atskirą skly
pą ir ten perkelti velionies pa
laikus. Tokia yra dabartinė pa
dėtis

Tačiau praėjus 4 metams nie
kas tuo reikalu nepasirūpino. 
Kaip jau minėjau St. Venclaųs- 
kienė mirė 1958 m. sausio 16 
d. Tai nėra taip sau buvusi 
ir gyveni si tik savo reikalais 
moteriškė. A. a. Venclauskienė 
turi didelių nuopelnų mūsų lie
tuvių tautiniam teatrui. Ji bu
vo pirmojo viešojo lietuvių vai
dinimo Palangoje režisorė ir 
svarbiausios rolės atlikėja. Ta
tai įvyko 1899 m. rugpiūčio 
mėn. 20 d. Tai buvo pirmutinis 
vaidinimas *Lietuvoje. Jis ture- į 
jo milžinišką įtaką lietuvių tau-1 
tos atgimimui. Nes po Palangos, 

■ vaidinimo 2 prasidėjo masiniai I 
vaidinimai visoje Lietuvoje. Ma
sinis tautinio atgimimo sąjūdis 
sparčiai ėjo per kluonus ir dar
žines, kur būdavo lietuvių va
karčiai su vaidinimais. To pir
mojo spektaklio įtakoje atsira
do ir pirmieji lietuviai teatra
lai - profesionalai kaip Aleksand 
ras Vitkauskas, Juozas Vaič-

-ar 7

kus ir kiti -

I . . 1je bei JAV. Velionė Venclaus-j 
Įkienė ;olpė ir rūpinosi skau-, 
tais .aktyviai dalyvavo Šaulių, 
sąjungos veikime. Lauktina jų 
skubios iniciatyvos.

Kl. Giedaugas

Į
i
i

Po programos veiks turtin
gas bufetas, baras, orkestras 
ir šokiai.

Visi baltimoriečiai ir vašing- 
toniečiai kviečiami gausiai atsi- i 
lankyt, pasiklausyti gražaus n. v y VI 11 1<VI VaikCHUUCUj *

kuriose kartais da.: koncerto, pasilinksminti savųjų

lo Anapolyje. Taip pat buvo 
ruošiami savybiniai vakarėliai, 
gegužinės, ]_____ _______ _

gyvaudavo ir kaimyninės Filą- tarPe 11 
idelf jos kolonijos kariai vetera- nus‘ 
į nai, taip pat paskaitos.

Dėl laiko ir jėgų stokos vie
no užsimojimo nebeįstengia į- 

, vykdyti — tai sukurti jaunimo 
organizaciją, sportinę, lietuviš
kų šaulių pavydalo ar kitokią. 
Tiesa, jaunimas čia pats susi
organizavo: iš seniau jau yra

DAUG SEIMŲ
SĄSKRIDŽIŲ

Šiais metais Chicagoje bus 
šaukiama 930 seimų, kurie su
trauks apie 260,000 dalyvių. 
Seimų delegatai išleis apie j 
200 mil. dol.

Joseph Čuprinskas
Gyveno adr. 3227 S. Emerald 

Avenue.
Mirė sausio 

S: 15 valandą ryto.
Gimė Lietuvoje, 

kaviškio ; 
parapijos. 
51 metus.

Pasiliko 
me žmona 
pavarde Macys), dvi dukterys: 
Marge Schulz ir jos vyrąjs 
Fred. Helen Milašius ir jos 
vyras Raymond, sūnus John ir 
jo žmona Adele, 
Vito Čuprinskas, 
ir trys proanūkai.

Priklausė 
tuvių 
pai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 So. 
Lituanica Ave. laidotuvės įvyks 
trečiadienį, sausio 31 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas į šv. Jurgio parap. baž
nyčią. kurioje įvyks gedulin
gos ipamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldi! bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: žmona, dukte
rys, sūnus ir visi kiti giminės.

I-aid direkt. Ant. M. Phil
lips, telef. YArds 7-3401.

Petkus i
revAS ir sūnus <

MJROUETTE FUNERAL HOME - - - - - - 1
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Ist St. Telef. GRovehili 6-2345-6 
1410 S» 50th AveM Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

Pranešame visiems pažįstamiems, kad 1962 m. sausio men.
20 d. šv. Vincento ligoninėje, sulaukusi 76 metų amžiaus, mirė

Roževičius Worcestervje, Petras Roževičius N. Y., Juozas ir
Feliksas Rozeviciai Toronte ir Vladas Roževičius Lietuvoje;
keturios dukterys: Irena Roževičius Worcesteryje, Regina
Skavičienė CIevelande, Marija Kazlauskienė ir Zofija Vilkienė
Lietuvoje ir septyni anūkai.

Velionės kūnas buvo pašarvotas Dirsos koplyčioje.

DVYLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. + A

mūsų tarpo PIRMĄJĮ AMERIKOS LIETUVĮ PRELATĄ
MYKOLĄ L. KRUŠĄ, kuris mirė 1950 m. sausio 31 dieną.

ua so.

REpuHta MWt

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Turint gaivoje a. a. St. Venc 
Juškienės didelius nuopelnus 

^kaip pirmojo vaidinimo Lietuvo 
je režisorės .pirmoje eilėje lais
vame pasaulyje gyveną mūsų 
teatralai turėtų pasirūpinti su
tvarkyti jos palaikus ir pasta
tyti atitinkamą paminklą.

Malonu pažymėti, kad isto
rija kartojasi. Kaip pirmojo lie
tuviško vaidinimo asmuo buvo 
lietuvaitė moteris, taip ir šian
dien pačią sunkiausią teatro gy 
vybės naštą neša moterys. Tas 
ypač žymu mūsų tremties gy
venime. štai Detroite liet, teat
rui vadovauja Arlauskaitė-Mik 
šiene. Hamiltone E. Dauguvie
ty tė-Kudabienė. Montrcalyje Bi 
rutė Pūkelevičiūtė, Chicagoje į 
K Kevalaitytė-Visockienė ir t.t.

Antroje eilėje a. a. Venclaus- 
kienės kapo ir paminklo reika-.

Laidotuvės jvyko sausio men. 23 d. 9:00 vai. ryto iš kop
lyčios kūnas nulydėtas į Šv. Kazimiero bažnyčią, kur atlaiky lą bus atlaikytos šv. Jurgio parapijos bažnyčioje 1962 metų

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

tos gedulingos pamaldos. Palaidota Šv. Jono kapinėse.

ŽENTAI, MARČIOS IR ANŪKAI

sausio 31 dieną, 8:15 valandą ryto.

atsilankyti j pamaldas ir pasimelsti už A. A. PREL. MYKOLO
L. KRUŠO sielą.

A. -j- A.
URSULA PŪKIS

(BUČINSKAM*®)
Gyveno 2427 W. 24th Street

Mirė sausio 29* d., 1962. 4:55 v. ryto, sulaukus pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskričio.
Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnus George, marti Ann. 

Anthony, marti Mary, ir Charles, marti Ijorraine, duktė Helen, 
žentas John Thornas. II anūkų, švogerką l’rsula Pūkis, 2 pusse
serės Anna Skarbutis ir Ona Januška, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas l,ackawiez kopljčioje, 2314 W. 23rd Place. 
laidotuvės įvyks treč.. sausio 31 d., is koplyčios 9 vai. ryto

bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marčios, žentas ir anūkai.
lAidot. direkt. Steponas Lackawicz. Tel. VI 7-6672.

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

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

t ,

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympie 2-1003

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE TeL Virginia 7-M72
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DRAUGAS, antradienis, 1962 m. sausio mėn. 30 d. IŠARTI IR TOLI
X šv. Vardo d-ja šv. Petro 

ir Povilo parapijos bažnyčioje 
kiekvieną ketvirtadienį 7:30 v. 
v. rengia šventąją valandą. Pa
maldoms vadovauja d-jos vy
rai.

X Nuo prel. Mykolo L. Kru- 
šo mirties šį mėnesį sueina 12 
metų. Garbingasai velionis yra 
buvęs pirmas Chicagos lietu
vių prelatas, per 32 metus va
dovavo Šv. Jurgio parapijai, 
joje klebodaudamas 1918-1950 
m. Buvo vienas iš steigėjų šv 
Pranciškaus Seserų vienuolyno 
Pittsburghe ir Brazilijoje, buvo 
delegacijos narys pas prez. Har 
dingą, siekiant, kad Lietuva bū 
tų pripažinta de jure. Rūpi
nosi lietuvišku religiniu vaikų 
auklėjimu ir yra spaudai pa
ruošęs bei išleidęs du lietuviš
ku katekizmu. Yra padėjęs eilei 
tremtinių atvykti į JAV. Gar
bingojo velionio mirties sukak
tį- minint Šv. Jurgio par. baž
nyčioje sausio 31 d., trečiadie- 

|nį, 8 vai. 15 min. bus ekzekvi- 
jos ir šv. mišios.

X Dail. Stasė Smalinskienė, 
detroitiškė, dalyvavusi A. L. 
Dailininkų s-gos surengtoje pa
rodoje Chicagoje Čiurlionio ga
lerijoje, sausio 27 d., lydima Da 
nutės Vidžiūnienės, aplankė 
Draugą, susipažino su spaudos 
darbais ir įsigijo naujausių lie
tuviškų leidinių. Dail. S. Sma
linskienė vakar išvyko į Det
roitą.

X Sol. Monika Kripkauskie- 
■ 1° nė, žinoma Chicagos dainininkė 

para- , gavo ięOncertais ir dalyvavimu 
formom ‘ operoje, šių. metų rudenį žada 

surengti savo dainų ir arijų re
čitalį.

X Vladė ir Bernardas Sur- 
", svečiai iš Argentinos, sau 

šio 27 d. aplankė Draugo įstai- 
Razma, Lietuvių gą, užsisakė Draugą ir apžiū

rėjo spaudos darbus. V. ir B. 
Survilai šiandien išvyksta į 
New Yorką, o iš ten vyks į rapijos subuvime.

X Vyčių choras, suorganizuo 
tas Estelle Rogers ir vedamas 
muz. F. Strolios, sausio 24 d. 
pradžiugino tautiškomis daino
mis Šv. Antano Taupymo ir Pa 
skolų įstaigą įkurtuvių proga. 
Labai plojant susirinkusiems 
klausytojams buvo pakartota 
viena iš tų dainų. Vasario 11 
d. šis choras dainuos Illinois- 
Indiana distrikto suruoštame 
Vasario 16 d. minėjime — At
siminimai iš Lietuvos, Sherman 
viešbutyje. Bus proga išgirsti 
dar Chicagoje nedainuotų ar 
retai dainuotų dainų ir praleis
ti vakarą jaukioje lietuviškoje 
nuotaikoje.

X St. Pieža, Chicago Americ
an redaktorius, sausio 26 d. 
Vėngeliausko salėje Liet. Nuos. 
Sav. Susivienijimo susirinkime 
rodė du filmus. Prieš filmų ro
dymą St. Pieža papasakojo bū
dingesnius popiežių Pijaus XII 
ir Jono XXIII gyvenimo bruo
žus, kaip juodu stengėsi įgy
vendinti pasauly taiką, parody
tą tremtinių globą bei šalpą. 
Po to sekė gražiai atvaiz
duoti filmai, trukę veik visą va
landą. Red. Piežai publika karš
tai už tai padėkojo plojimais. 
Susirinkimas pritarė valdybos 
iškeltiems klausimams: 
pinti pajamų mokesčių 
užpildyti žinovus, išleisti infor
macijų knygelę namų savinin
kams žinotinų dalykų. Į Susi
vienijimą įstojo 4 nauji nariai. 
Vasario mėn. pabaigoj bus su- vilai, 
ruoštas blynų vakaras.

X Dr. A.
Fondo iniciatorius, paaukojo 
fondui antrą tūkstantį dolerių 
per L. Bendruomenę. Sumą iš
mokės dalimis. Lietuvių Fon
das, populiariai vadinamas “mi 
lijono fondu”, paruošė įstatus 
ir pradeda aktyvią pinigų akci- 
ir pradeda aktyvią pinigų rin
kimo akciją.

X Filomena ir Pranas Ston- 
čius, 2001 S. Halsted St., sau
sio. 28 d. minėjo 50 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Mišios 
buvo 10 v. Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčioj, o vaišės Lie
tuvių Auditorijoj. Auksinių ve
dybų jubiliejų ruošė duktė Ani
ceta ir sūnus Gediminas su šei
momis.

X ALT Chicagos sk. rengia
mame Vasario 16 <L minėjime, 
kuris bus Marijos Aukšt. mo
kyklos salėje vasario 18 d. 2 v., 
meninę dalį išpildys solistė Mo
nika Kripkauskienė ir sol. Al
girdas Brazis. Taip pat ir Dai
navos ansamblis.

I

i

f

i

J. A. VALSTYBĖSE
— Ateitininkų Federacijoje 

šiuo metu vyksta vadovybės 
rinkimai. Vasario 1 d. yra pa- 
skutin balsavimo diena. Ren
ka visi po laisvąjį pasaulį išsi
blaškę ateitininkai. Rinkiminės 
komisijos veikia dešimtyje kra 
štų. Vyr. Komisija, kuri drau
ge yra ir JAV krašto komisi
ja, yra Baltimorėje. Kandidatu 
į Fed. Vadus yra dr. S. Bačkis, 
o į valdybą kandidatuoja A. 
Barzdukas, kun. V. Dabušis, 
P. Grušas, dr. A. Sužiedėlis, J. 
Šoliūnas, dr. V. Viliamas, J. 
Vitėnas ir dr. V. Vygantas. Kan 
didatais į Kontrolės Komisiją 
pirm, yra dr. Br. Radzivanas 
ir L. Valiukas, į Kontrolės Ko
misijos narius — J. Jodelė, J. 
Kojelis ir A. Sabalis.

— Dr. Stasys A. Bačkis, Lie-

tuvos pasiuntinybės Washing- 
tone patarėjas, yra pakviestas 
pagrindiniu kalbėtoju Vasario 
16 minėjime Baltimorėje. Vasa- 
sio 16 Baltimorėje minima pa
maldomis šv. Alfonso bažny
čioje, iškilmingu posėdžiu ir 
banketu.

i

1 Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas
Red. J. Plačas, red. pavad. M. Steikūnienė. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chicago, Illinois

Pranas Imsrys

VOKIETIJOJE
— Bad Zwischenahn. Gruo

džio mėnesį susisiekimo nelai
mėje žuvo šios apylinkės na
rys Antanas Vitkus. Velionis 
buvo kilęs iš Panevėžio apskr. 
Rozalimo valse., Kitataučių kai
mo, gimęs 1900. H. 26, nevedęs, 
ūkininkas. Giminių Vokietijoje 
neturėjo. Palaidotas Bad Zwi- 
schenahn bendrose kapinėse.

— Wuerzburgas. Čia sausio 
6 d. įvyko apylinkės metinis na 
rių susirinkimas, kuriame buvo 
išrinktas seniūnu pakartotinai 
Juozas Uždavinys. Apylinkė 

šiais me
tais įsteigti vargo mokyklą.

— Gautingas. šioje sanato
rijoje, po sunkios ligos, gruo
džio mėnesį mirė Mykolas Rad
zevičius, gim. 1910. IV. 14 d. 
Alytuje. Čia ir palaidotas. Šiuo 
metu Gautingo sanatorijoje dar 
tebesigydo 11 lietuvių — 10 vy 
rų ir 1 moteris.

— Europos Katalikų Sielova
dą direktorių suvažiavimas Die 
burge. Sausio 3 ir 4 dienomis 
Dieburge, Vokietijoje, Kapuci
nų vienuolyne įvyko Europos 
Lietuvių Katalikų Sielovadų Di
rektorių suvažiavimas. Suvažia
vimą sukvietė prel. Ladas Tūla 
ba — Italijos siel. dir., — da- 

' lyvavo kun. J. Petrošius iš Pa
ryžiaus ir kun. J. Kazlauskas 
iš Londono, žinoma, ir T. A. 
Bernatonis, Vokietijos Sielova
dos direktorius.

Tarp kitų klausimų buvo 
svarstytas ir ateinančią vasarą 
lietuvių dalyvavimas Romos Pe 
legrimadže.

YRA DANGUJ ŽVAIGŽDELE

visų gražiausia. 
Nemunas, Dubysa, 
mielas Vilnius, Kaunas, 
buvo džiaugsmo pilnos

la. Mes ne vien mokomės skai
tyti ir rašyti, bet vaidinam, dai
nuojam, šokam. Laikas prabė
ga greitai ir linksmai. Jau ruo- 
šiam programėlę ir vasario 16 
paminėti.

Aš manau, kad tie, kurie ne
lanko lietuviškų mokyklų, daug 
ko nustoja.

Gintaras Plačas, 12
Taškų laimėtojams žinotina
1) Mįslės atsakymas — vyš

nia.
2) Visoms kalboms kalba — 

aidas.
3) Vandenį galima nešti sie

te — sušalusį į ledą.

MOKYKLOS VAKARAS
HARTFORDE

m.

gavo “Tėvynės Žiburėlis”, ta
čiau redakcinis kolektyvas pa
sirinko jau labai artimą “Tėvy
nės žvaigždutę”. Mat žiburėlio 
vardu yra ir daugiau laikraš-

Portugaliją, Ispaniją, Italiją, ,yra nusistačiusi dar a 
Prancūziją ir Skandinavų kraš
tus, pasiekdami net Švediją. Be 
to, Chicagoje jie dalyvavo Jū
ratės ir Kastyčio Operos fondo 
surengtame koncerte ir LB Chi 
cagos apygardos suvažiavime.

X A. P. Bagdonas, lituanis
tas, Chicagos Aukšt. Lituanis
tinės mok. mokytojas, siųsda
mas auką Kuchel — Lipscomb 
rezoliucijos pravedimo reika
lams, komiteto vadovybei rašo: 
„Labai džiaugiuosi ir seku jūsų 
veiklą Lietuvos laisvinimo ba- 

, re. Tai milžiniškos reikšmės 
darbas, tai tikroji kova už tė
vynės laisvę. Tik nepristikite 

j ryžto kovoti iki pergalės”.
i

X Roselande Visų šventųjų 
parapijos metinė vakarienė su 
programa, vaišėmis ir šokiais 

; įvyks ateinantį sekmadienį, va
sario 4 d. 6 vai. parapijos sa
lėje 10801 So. Statė St. Para
pijos kelbonas kun. P. Luko
šius kviečia dalyvauti šioje pa-

LAIMĖJIMUI REIKIA SOLIDARUMO IR DARBO
LB Chicagos apygardos apylinkių atstovų suvažiavimas

Chicagos apygardos LB, kaip Šiaučiūnas padarė gana platų 
jau vakar trumpai buvome pra- pranešimą, iš kurio paaiškėjo, 
nešę, įvyko praėjusį sekmadie- kad Apygardos valdyba nuvei- 
nį, B. Pakšto svetainėje. Iš 19 kė 
apylinkių dalyvavo 108 atsto
vų.

Suvažiavimą atidarė Chica
gos LB apygardos švietimo ve
dėja Birutė Miniotaitė pasvei
kindama taip gausiai susirinku
sius ir pakvietė prezidiumą, 
pirmininkauti pakviesdama Ka

daug ir kultūrinių darbų. 
Vienu didžiausiu šių metų kul
tūrinių įvykių reikia laikyti Dai 
nų šventės surengimą, kurią į- 
vykdė anksčiau centro valdy
bos pavedimu sudarytas komi
tetas. Į Dainų šventės rengimo 
darbus buvo įsijungę visi Chi
cagos Apygardos valdybos na-

rolį Drangą, Antaną Juškevi- riai ir apygardos valdybai ten- 
čių ir dr. J. Gliaudelį. Sekreto- ka dalis nuopelnų dėl šventės 
riauti Vyt. Žilinską ir A. Gint- 
nerį.

Bendruomenė auga ir gyvėja
Suvažiavimą sveikino Lietu

vos konsulas dr. P. Daužvardis, 
pažymėdamas, kad miela maty
ti tokį gausų būrį atstovų, be
sirūpinančių Lietuvos laisvini-

X Sol. Prudencija Bičkienė
yra pakviesta išpildyti koncer
tinę programos dalį Toronte,
Kanadoje, PLB rengiamame mo‘^1^, gi Lietuvos lais- 
dramos premijos įteikimo iškil
mėse. Kaip žinoma, premiją už džiausiąs ir■’sv“arbiausils.”Mūšų

vinimo reikalas yra pats di-

dramą laimėjo rašytoja Birutė 
Pūkelevičiūtė iš Montrealio.

X S. Adomaitienė, Čikagos 
scenos darbuotojų 
pirmininkė, daug darbo ir sielos 
įdeda, kad sąjungos spektaklis 
“Dvylika Brolių Juodvarniais 
Laksčiusių” pasisektų. Prem
jera įvyks vasario mėn. 3 — 4 
d. Jaunimo Centre. Teatrą my
linti visuomenė maloniai prašo
ma bilietus pasirūpinti iš ank
sto ir rezervuoti šias abi die
nas metinei lietuviško teatro 
šventei. (Pr.)

X Už a. a. Antano Bajer- 
čiaus sielą, mirusio gausio 25 
d., 1962 m. Lietuvoje, šv. Mi
šios bus atnašaujamos Tėvų Jė
zuitų koplyčioje, 5620 S. Clare
mont, sausio 30 d., 7:30 v. 
ryto. (Pr.)

i laimėjimui reikia solidarumo ir 
darbo.

Alto vykd. kom. pirm. L. ši- 
sąjungos mutis savo sveikinime pažymė

jo, kad LB uždavinys išjudinti 
i veiklai visą mūsų visuomenę.
Laisvinimo idėja tebėra gyva ir 
šventa ir reikalauja mūsų visų 
vieningo darbo.

Kun. A. Stašys — Chicagos 
Alto pirm, savo sveikinime pa

linkėjo atstovams ir L. Bend- 
I ruomenei sėkmės.

R. Skipitis pasidžiaugė, kad 
L. B. auga, plečiasi ir didėja, 
nors jai tenka sutikti daug kliu 
čių. L. B. gyva ir ji augs ir plė
sis. Jo kalba buvo atstovų per
traukta ir vėliau palydėta il
gais plojimais.

Perduotos tūkstantinės
Apygardos vald. sekr. St.

iš

Yra danguj žvaigždelė, 
kuri visų šviesiausia; 
yra šalelė žemėj, 
kuri 
Ten 
ten 
Ten
dienelės mūsų jaunos. .. 
Tenai tėveliai brangūs 
mums diegė gimtą žodį 
ir visad, visad, visad 
mums tiesų kelią rodė. 
Gimtiems laukams, upeliams 
ir kryžiui paliai taką, 
nors būtume toliausiai, 
tik jiems mūs širdys plaka, 

j Tik jiems mūs širdys plaka, 
tik ten mūs mintys jaunos. 
Mums ta šalis brangiausia, 
kur senas Vilnius, Kaunas.I

D. Šliogerytė — laimėjusi 
trečią premiją

Gruodžio 30 d. įvyko 
šeštadieninės mokyklos 
ras parapijos mokyklos salėje, i 
Mes suvaidinome “Kūčių va
karą”, kurį parašė N. Gailiu- ■ 
nienė. 
veik visi mano klasės draugai. 
Taip pat pasirodė mažesniųjų 
mergaičių baleto grupė. Kiti 
savo gabumus rodė prie piani
no. Žiūrovų buvo daug. Vaidi
nimas, atrodė, visiems patiko. 
Maži vaikai plojo ir rėkė. O kai 
vaidinimas pasibaigė, visi bėgo 
į bufetą valgyti. Vieni valgė, o 
kiti šoko. Apie devintą valandą 
visi išėjo namo pavalgę ir pa
vargę.

Veronika Draugelytė, 11 m.

mūsų 
vaka-

I

Daina Kojelytė,, laimėjusi 
pirmą premiją

t

MOKYKLOS ŠVENTE
Mūsų lietuviškoji šeštadieni

nė mokykla kasmet apie Kalė
das suruošia vaidinimą. Ir šiais 
metais vaidinome Vandos Fran-

pasisekimo. Apygardos valdyba 
talkino ir pageidavusioms apy
linkių valdyboms kultūrinės veik 
įlos pasireiškime.

Pakviestas Clevelando “Vai- 
(dilos” teatras su veikalu “Vie
no kiemo gyventojai”, o taip 
pat prisidėta prie šio veikalo iš
leidimo. Surengtas Motinos die
nos minėjimas, kuriame prog
ramą išpildė moksleivių ansam 

Į bliu junginys. Taip pat sureng
tas Rugsėjo 8-sios minėjimas su 
svečiu paskaitininku iš Italijos 
prof. Z. Ivinskiu.

Vaidinime dalyvavo be-tarP kuril* vienas mums
, nedraugiškas.

1961 m. “Eglutė” paskelbė 
konkursą pasakai ar eilėraščiui 
parašyti. Premijom pinigus sky 
rė kun. dr. J. Pranskis. Dabar i 
paaiškėjo, kad I vietą laimėjo 
Daina Kojelytė, 8 m. iš Los 
Angeles, Calif., II vietą — Da
nutė Bruškytė, 9 m. iš Chicagos 
ir UI vietą — Danutė Šlioge
rytė, 9 m. iš Hartford, Conn.

Danutė Bruškytė yra ir mū
sų bendradarbė. Jų parašyti 
dalykėliai bus spausdinami “Eg
lutėje”. Patariame visiems pa
siskaityti.

Nuoširdžiai sveikiname mece
natą ir laimėtojas. O lamėtojas 
prašytume pasekti Danutės 
Braškytės pavyzdžiu ir mums ką 
nors parašyti.

O kur berniukai? Nė 
laimėtojų tarpe.

Vasario 3 ir 4 
cagoje, Jaunimo 
nos Darbuotojų 
mums progos pamatyti nepa
prastai gražią paskaitą “Dvyli
ka brolių juodvarniais laksčiu
sių”. Norėtume visus savo skai 
tytojus ten pamatyti.

Redakcija

REDAKCIJOS KAMPELIS
Kaip matote, skyrius jau tu

ri vardą. Nors ir daug balsų

1 Spaudos mėnesio pravedimas:i
surengta spaudos paroda, lite- kienės 2-jų veksmų kalėdinę 
ratūros ir jumoristinės litera- pasaką “Gyvi žaisliukai”. Man 
tūros vakaras, Chicagoje. Daly- atrodo, kad pasisekė, nes žmo- 
vauta su tautodailės parodos su nės salėje mums plojo. Aš vai- 
rengimu ir programos suorga- dinau nykštuko rolę. Paskiau 
nizavimu tautinių grupių pasi- dainavome ir eilėraščius sakė- 
rodyme. Atkreiptinas dėmesys, me. Pasibaigus programai Tė- 
kad mūsų įrengto skyriaus vų Komitetas mus pavaišino, 
nuotraukos buvo įdėtos visoje Vėliau, kartu su tėveliais, gra- 
didžiojoje Chicagos spaudoje, žiai laiką praleidome.

Taip pat pranešimus padarė A§ mokaus g_me skyri~e. 
ižd. I. Petrauskas, Švietimo j^an patjnka lietuviška mokyk- 
kom. pirm. J. Vedegys. L. B. 
remiama veikla 14 lituanistinių 
klasių ir 2 aukšt. lit. mokyklos 
su 1,100 mokinių. Revizijos ko
misijos pranešimą padarė K.
Bružas. f

Bendruomenės CV pirminin
kui J. Jasaičiui Dainų šv. ko
miteto sekr. J. Paštukas, ploji
mams palydint, įteikė Dainų

, šventės pelno dalį.
Dėl pranešimų įvyko diskusi

jų, kurių metu didesnių prieš-
t taravimų neįvyko. Valdybos ir niausiai kitos organizacijos ne- 
i rev. komisijos pranešimai pri- siima, nes kultūrinė veikla daž- 

imti. niausiai yra nuostolinga. Apy-

Danutė Bruškyte — antrą premiją
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p ; vieno

Chi-
Sce-

sąjunga duos

dienomis, 
Centre,

Apylinkės kalba

Sveikinusių tarpe buvo nese
niai atvykusi iš Lietuvos po
nia L., o taip pat iš Argentinos 
atvykusi Survilienė. Buvo iš
klausyta apylinkių valdybų pra 
nešimai, iš kurių susidarė vaiz- 

|das, kad apylinkių veikla gaji, 
gražiai dirbama ir L. Bendruo
menė atlieka darbą, kurio daž-

| linkės yra taip pat daug prisi
dėjusios įvairių rezoliucijų bei 
laiškų rašymu JAV įtakingiems 
asmenims Lietuvos laisvinimo 
reikalu. Parašyta • tūkstančiai 
laiškų, prašant paremti Kuchel 
rezoliuciją.

Aktualių reikalų aptarimo 
metu prel. M. Krupavičius pa
sisakė mūsų parapinių mokyk-

Balsavi- 
tvar-

t
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plačią dienotvarkę pravedė pa
lyginti trumpu laiku, 
mai praėjo sklandžiai ir 
kingai. Devyniolikos apylinkių
pranešimai užėmė nemaža lai
ko, tačiau' ir jie buvo konden
suoti.

i
Šis suvažiavimas parodė, kad 

' L. Bendruomenė vis labiau au- 
: ga ir nudirba daugelį įvairių 

lų lietuviškumo re^lu;^PreI^; svarbių, ypač kultūrinių darbų. 
Būdama jauniausia, šiandien 
Bendruomenė lieka pati didžiau 
šia ir veikliausia organizacija. 
Belieka linkėti, kad ji ir toliau 
tokiu keliu eitų, augtų ir plės
tini. L. Galinis

to ilgokas žodis palydėtas ii- Į 
gaiš plojimais. Būtų gera, kad 
savo mintis prelatas pakartotų q. 
kokiam nors Kunigų Vienybės 
suvažiavime.

Red. Vyt. Zalatorius perskai- į 
tė rezoliucijas, kurių visos po 
nedidelių diskusijų priimtos ir 
bus paskelbtos spaudoje.

Į valdybą išrinkta K. Dran
ga, S. Šiaučiūnas, J. Vedegys, 
B. Vitkus, K. Kasakaitis, B. 
Nainys, P. Vėbra, D. Bielskus, 
dr. Virbickas.

Revizijos komisijon išrinkta 
K. Bružas, A. šantaras ir K. 
Barzdukas.

REIKS GULTI Į LOVĄ

Chicagoje pasireiškia dides- 
1 nis skaičius sergančių “B” tipo 
1 influenza. Jeigu sloga užgula, 
akys ašaroja, gerklę peršti, 
galvą skauda ir mažas karštis 
užeina, tai influenzos požymiai, 

į darbą ar į

f

Verta pagyrimo
Suvažiavimui pirmininkavę pa 

A L. Bendruomenės Chicagos apygardos apylinkių atstovų suvažiavimo dalyviai. (Nuotr. A. Gulbinsko) r°dč gražaus sugebėjimo, gana

Patariama neiti 
mokyklą. Vieton buvus heroju
mi, geriau gulti į lovą, 
silpnumas praeis. Kam

I užkrėsti?

M

kolei 
kitus ~
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