
laisvojo pasaulio lietuviu dienraštis

4545 VVEST 63RD STREET CHICAGO 29, ILLINOIS 
TELEPHONE: LUdlow 5-9500

Vol. XLVI

LITHUANIAN WORLD-Wl D

Priee 10c TREČIADIENIS, VASARIO (FEBRUARY) 14, 1962 Nr. 38

TEOFILIUS MATULIONIS - ARKIVYSKUPAS
Popiežius Jonas XXIII pagerbė Sibiro kankinį

Popiežius i tais, buvo komunistų vėl suim
tas ir deportuotas Rusijon, iš 

'kur visai iškankintas grįžo tik 
po 10 metų 1956 metais, bet 
komunistų valdžia neleido jam 
eiti ordinaro pareigas Kaišiado
ryse, o privertė apsigyventi Še
duvoje. Čia, tikėdamas laisvės 
prisikėlimu, kankinys vyskupas 
baigia savo amžiaus garbingą

išimtinu 9-tą dešimtį metų.
Ta proga visi laisvuose kraš

tuose lietuviai siunčia širdingiau

: sius sveikinimus arkivysk. Te
ofiliui Matulioniui, sulaukusiam 
šios didžios pagerbimo valan- 

i dos ir kartu Lietuvai nupelniu- 
Įsiam didį šv. Tėvo XXIII pri
pažinimą.

VATIKANAS.
Jonas XXIII, pagerbdamas gau 
sius Teofilio Matulionio nuopel
nus Lietuvos Bažnyčiai ir jo ne
palaužiamą ištikimybę tikėjimui 
ir Šventajam Sostui, jau 1960 
metais suteikė Apaštalų Sosto 
Asistento garbę. Šiomis dieno
mis gi Šv. Tėvas Jonas XXIII, 
minint jo 33 metų ištikimo ga- 
nytojavimo sukaktį,
atveju pasiųsdamas sveikinimo 
telegramą, dar labiau išaukšti
no vysk. T. Matulionį, suteik
damas jam asmeninį arkivysku
po titulą. Arkivyskupas Teofi
lius Matulionis ir toliau lieka 
Kaišedorių vyskupijos ordina
ru, nors ir kliudomas eiti šias 
pareigas, bet savo nepalaužia
ma dvasia nuolat stiprindamas 
Lietuvos tikinčiųjų tikėjimą.

Vasario 9 dieną sukako ly
giai 33 metai, kaip Kaišiadorių 
vyskupas Teofilius Matulionis, 
šv. Tėvo Pijaus XI-jo slaptai, 
dėl komunistų' persekiojimų, bu 
vo paskirtas tituliniu Matregos 
vyskupu ir Mogilevo arkivysku
pijos apaštališkojo administra
toriaus vysk. A. Maleckio pa- 
gelbininku. 1929 metais vasario 
9 dieną vyskupas T. Matulionis 
buvo irgi slaptai vysk. Malec
kio konsekruotas — pašventin
tas vyskupu. Vos pusei metų 
praslinkus vyskupas T. Matu
lionis buvo komunistų antru kar 
tu suimtas, 24 kartus GPU tar
dytas ir nuteistas 10 metų sun
kiesiems darbams ir išvežtas į 
koncentracijos stovyklą Solov- 
kų saloje Baltojoje jūroje. Tik 
1933.X.19 d. vysk. Matulionis, 
Lietuvos vyriausybei pasikeitus 
kaliniais su Rusija, buvo išleis
tas iš kalėjimo ir atvykus Lat
vijon visiems paaiškėjo ,kad jis 
yra vyskupas. Laisvoje Lietu
voje vysk. T. Matulionis ėjo 
įvairias pareigas pavaduodamas 
Kauno arkivyskupą dr. J. Skvi
recką ir 1943 metais, mirus 
vyskupui Kuktai, buvo paskir
tas Kaišiadorių vyskupijos or
dinaru. Už trijų metų, 1946 me

Pakviesti valstybių 
gubernatorių 
sekretoriai

WASHINGTONAS. — Pier- 
re Salinger, Baltųjų Rūmų spau 
dos sekretorius, užvakar prane
šė, jog jis pakvietė visų 50 vals 
tybių gubernatorių spaudos sek 
retorius į Washingtoną vasario 
24 d. painformuoti juos užsie- 

I nio ir vidaus politikos reikalais.

Mrs.

Mirė seniausia Nauj. Anglijos 
gyventoja

GARDNER, Mass.
Victoria Bonislawski, 112 me
tų, Naujosios Anglijos seniau
sia gyventoja, mirė užvakar. Ji 
gimė Lenkijoje dieną prieš Tay- 
loro inauguraciją 12-ju Jungti
nių Amerikos Valstybių prezi
dentu ir kovo 30 dieną būtų 
turėjusi 113 metų.

KALENDORIUS

Vasario 14 d.: šv. Valentinas, 
Žynė.

Vasario 15 d.: šv. Faustinas 
ir Jovita, Girdenis.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 40 laipsnių; rytoj — gali
mas sniegas.

Saulė teka 6:48, leidžias 5:21.

Kun. dr. Juozas Vaškas, MIC, ry
toj, vasario 15 d., kalbės invo- 
kaciją JAV atstovų rūmų posė
dyje, kuriame bus minima Lietu

vos nepriklausomybės diena.

Kaina 10 c.

MASKVOS BLOKO
Ekonominiai ir kultūriniai susitarimai

atulioms —

i

Kongo premjeras vyks 
į Rusiją

BRIUSELIS. — Cyrile A- 
doula, Kongo ministeris pirmi
ninkas, priėmė kvietimą oficia
liai vizituoti Rusiją sekančią va
sarą. Tai užvakar pranešė kon- 
giečių žinių agentūra ACP.

Sovietų . Sąjungos atstovas 
Jungtinėse Tautose Zorįn pa
kvietė į Maskvą Adoulą, besi
lankant jam New Yorke praė
jusią savaitę.

20,000 politiniu kalinių
BERLYNAS. — Socialdemo

kratų laikraštis “Ostspiegel” 
praneša, jog 1961 metais sovie
tų valdomoje Rytų Vokietijoje 
kalėjimuose buvo laikoma 20, 
000 politinių kalinių. Kalinių 
skaičius ypač pakilo po praė
jusių metų rugpiūčio 13 dienos. 
Prieš tą datą politinių kalinių 
buvo mažiau kaip 10,000.

i 
r

— Prastos oro sąlygos gali 
sutrukdyti šiandien astronauto 
John Glenn skridimą aplink že- 

įmę.

Iš komunistų rojaus

BELGRADAS, Jugoslavija. 
— Lenkų prekybos delegacijos 
atsilankymas Jugoslavijoje su
kėlė spaudoje spėjimus, kad 
mažėja skilimas tarp Jugoslavi
jos ir Maskvos bloko. Lenkų de 
legacijos sąstate buvo ir Lenki- i 
jos vicepremjeras Piotr Jaro-, 
szewicz. Kai kiti delegacijos na
riai atskirose komisijose tarėsi 
apie pagyvinimą prekybinių ir 
kultūrinių ryšių tarp Lenkijos 
ir Jugoslavijos, Jaroszewicz 
drauge su Jugoslavijos vicepre
zidentu Mijako Todorovic lankė

įvairias Jugoslavijos vietas ir 
tarėsi su pačiu Jugoslavijos dik
tatoriumi Tito.

Praslinkus penkioms pasita
rimų dienoms, buvo pranešta 
apie sėkmingus ūkinius ir kul
tūrinius pasikeitimų susitari
mus, kurie tuo tarpu yra kuk
lūs, bet ateityje, numatoma, aug 
šią. Pasirašant pasitarimo pro
tokolus, P. Jaroszewicz pabrė
žė, kad pasitarimai buvo veda
mi ypatingai nuoširdžioj, drau
giškoj atmosferoj. “Tai buvo 
pasikalbėjimai tarp dviejų drau 
giškų socialistinių partnerių” —
kalbėjo Jaroszewicz. Tas buvo 
nemaža staigmena, nes per eilę 
paskutinių metų nei vienas so
vietų bloko kraštas tokios fra
zės Jugoslavijos adresu nėra 
pasakęs.

Aukščiau pareikštus spėlioji
mus patvirtina ir Jugoslavijos 

; spaudos laikysena: tuo pačiu 
metu Jugoslavijoje vyko ir pre
kybiniai pasitarimai su Austri-

ja. Kaip Austrijos, taip ir Len
kijos prekybiniai ryšiai su Ju
goslavija maždaug vienodi. Per 
praeitų metų pirmus 11 mėne
sių lenkų - jugoslavų prekyba 
siekė $23 milionų, o austrų-ju 
goslavų $20 mil. Tačiau apie 
austrų - jugoslavų pasitarimus 
buvo Jugoslavijos spaudoje pa
duota tik maža žinutė pradžio
je ir trumpas pranešimas apie 
sėkmingų pasitarimų pabaigą, 
tuo gi tarpu apie lenkų delegaci 
ją ir pasitarimų rezultatus buvo 
duodami ilgoki straipsniai kas
dien.

leduota upe pora atplaukė 
j Vakaru Vokietija• •

ESCHWEGE, Vokietija. — 
Komunistų sargybiniai iš kulko
svaidžių apšaudė jauną Rytų 
vokiečių porą vakar, beplau
kiančią leduota Werra upe, des
peratiškai besiveržiant į Vaka
rus.

Nors vyro koja buvo sužeis
ta, bet jis dar įstengė apalpu
sią sužieduotinę ištraukti pa- 

■ krantėn.

Serga trečdalis miesto
BERLYNAS. — Pasak pra

nešimų iš Rytų Vokietijos, iš 
1 milijono ir 100 tūkst. Varšu
vos gyventojų, sausio viduryje 
gripu susirgo arti 300,000.

Kiekvieną dieną sausio 'ant
roje pusėje Lenkijoje buvo ligi 
12,000 susirgimų. Stetine gripu 
buvo susirgę 47,000 suaugusių 
ir vaikų. Kai kuriuose miestuo
se dėl gripo epidemijos uždary
tos mokyklos. Susirgimai skau
džiai atsiliepė ir pramonei, nes 
kai kuriuose fabrikuose į darbą 
neatvyko ligi 40 procentų visų 
darbininkų.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

Jį sutiko Vakarų vokietis sar 
gybinis, kai jis basas keliavo į 
artimiausią kaimą, nešdamas 
mergaitę. Pora prasiskverbė į 
upę per spygliuotą pasienio tvo-

i

Šveicarija rūpinsis Argentinos

NUTEISĖ SUŠAUDYTI?Astronautas John Glenn rodo savo pasą sargybiniui Jack Smith 
iš McLean, Tex., įvažiuojant jam į Cape Canaveral, Fla., apribotą 
apylinkę pasiruošti skridimui raketoje aplink žemę. Šiandien jis 
turėtų patekti į orbitą. (UPI)

reikalais Kuboje
BERNAS, Šveicarija. — Švei

carų vyriausybė užvakar pra
nešė, kad ji atstovaus Argenti
nos reikalus Kuboje.

? 'I
— Popiežius Jonas XXIII no

minuosiąs mažiausiai septynis, 
gal būt, dešimt kardinolų sekan 
čių dviejų mėnesių laikotarpy
je. Dabar yra 78 kardinolų ko
legijas nariai.

Prelatas Mykolas G. Kemėžis, El- 
izabeth, N. J., lietuvių parapijos 
klebonas, kalbės maldą Jungtinių 
Amerikos Valstybių senato posė
dyje, vasario 16 d., minint Lietu

vos nepriklausomybės šventę.
t

Vėl kaltinama ryšiais su katalikų kunigais, puolami ir rabinai

v* •

Pas prezidentą Kennedį

Kad užbaigus įvairius gandus ir atitaisius kai kuriuos spau
doje paskelbtus netikslumus. Amerikos Lietuvių Tarybos Vyk
domasis Komitetas ir JAV Lietuvių Bendruomenės Centro val
dyba skelbia šį pareiškimą:

1. Amerikos Lietuvių delegaciją, kuri yra sudaryta Ameri
kos Lietuvių Tarybos ir JAV Lietuvių Bendruomenės bendru su
sitarimu, prezidentus Kennedy priims Baltuose Rūmuose š. m. 
vasario 16 d. 12 valandą.

2. Delegacija sudaryta iš 20 asmenų.
3. Tokiu pat bendru susitarimu delegacijos pirmininku iš

rinktas Leonardas šimutis, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas.

4. Delegacijos atsilankymo tikslą pas prezidentą paryškins 
dr. P. Grigaitis, Amerikos Lietuvių Tarybos sekretorius.

5. Taip pat bendru susitarimu priimtas memorandumas pre
zidentui • tekstas, kurio santrauką perskaitys V. Adamkavičius, 
JAV Lietuvių Bendruomenės vicepirmininkas.

6. Delegacijos audiencija pas prezidentą baigsis jos pirmi
ninko padėka už duotą progą gyvu žodžiu išdėstyti Lietuvos Ne
priklausomybės atsteigimo bylos reikalus, prašant visokeriopos 
paramos jai ginti.

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Vasario 10 dieną Lietuvos aukš 
čiausiojo teismo baudžiamųjų 
bylų teisinė kolegija baigė svars 
tyti stambių valiutos spekulian
tų bylą ir pirmininkaujantis L. 
Miežėnas paskelbė sprendimą:

Spekuliantų vadeivas Basią 
Reznickienę, Aroną Reznicką, 
Fiodorą Kaminerį ir Michailą 
Rabinovičių nubausti aukščiau
siąja bausme — sušaudyti.

Laisvės atėmimu teismas nu
baudė Maksimą Melamedą 10 
metų, Rachmilį Vidrį 8 metus, 
Zeldą Zismanovič 6 metus, 
chailą Kaminerį 4 metus.

Teismo nuosprendis yra 
bitinis ir neskundžiamas.

Kaip ir klaipėdiškių, ir
je byloje pakviesti spaudos at
stovai ir laikraščiai dėjo sieks
ninius aprašymus. “Tiesa” (25 
nr.) savo skaitytojus supažin
dino su tardymo duomenimis. 
Iš jų aiškėja, kad Reznickas su 
savo mašina važinėjęs į Mask
vą, Minską, Slucką ,supirkinė- 
jęs dolerius, carinius aukso rub 
liūs, svarus sterlingų, brange- 

I nybes. Dėl pralobimo Reznic-

Mi

k

šio-

kienė — “tetulė Basia” buvusi 
vadinama “pogrindžio milionie- 
re”... Spekuliuodami Reznickai 
turėjo bendrą — Rokotovą (dėl 
stambaus spekuliavimo jis teis
mo nuosprendžiu buvo sušau
dytas).

Kitas kaltinamųjų — F. Ka- 
mineris buvo Vilniaus geležin
kelio ligoninės kirpėjas. Šis spe
kuliavimą pramoninėmis prekė
mis pradėjęs 1956 m. Jo san- jp 13 mil. rublių apyvartą. 

t___ 1 veikla, nurodė partinė
šie spekuliantai darę 

nuostolius valstybei, juo labiau, 
kad... Sovietų Sąjunga neleng
vai gaunanti užsienio valiutą 
mašinoms ar įrengimams užsie-

• nyje pirkti.
Žinoma, Lietuvos spauda ne

mini tikrųjų priežasčių, kodėl, 
būtent, taip įsisiūbavo speku
liacija. Įvestas naujas rublis ne 
išlaiko nustatyto lygiavertišku 
mo su kitų kraštų valiuta ir 
vertybėmis ir smunka, o iš ki- 

Į tos pusės prekių trūkumas, jų 
netikęs paskirstymas, tai tik 
kelios tų visų smerkiamų blo
gybių atsiradimo priežastys.

S

Šį kartą, kai kaltinamųjų šuo 
le atsidūrė žydų kilmės žmo
nės, buvo mestas šešėlis ir jų 
dvasininkams — rabinams. Jie j 
ne tik žinoję apie tamsiuosius j 
darbus, bet... buvę ir šių ar
bitrais. Iš čia daroma skubi iš
vada: “visokio plauko dvasinin
kai vienodi”... Visi kaltinamieji 
apkaltinti padarę savo valiuti- 

I nėmis operacijomis daugiau

— Prancūzų pirmasis atomi
ne jėga varomas povandeninis 
laivas (jau penkeri metai sta
tomas) dar bus suvėlintas išleis 
ti į vandenis. Priežastis: povan 
deninio laivo korpusas esąs per 
mažas turėti atominę jėgainę. 
Išsprendimas: prancūzų laivyno 
planas yra baigti pirmąjį po
vandeninį su paprasta dizeline 
jėga, ir pastatyti naują, dides
nį korpusą atominei jėgainei.

— Edward M. (Ted) Ken
nedy, jauniausias prezidento 
Kennedžio brolis, vakar Izrae
lyje baigė dviejų dienų vizitą, 
pasakydamas kalbą hebrajų u- 
niversitete JAV taikos dalinių 
reikalu. Jis buvo susitikęs su 
premjeru David Ben-Gurion ir 
prezidentu Benzvi .

— Britanijos premjeras Mac 
millan vakar parlamente pareiš
kė. kad Chruščevo siūlymas su
kviesti 18 valstybių galvų į Ge- 
nevą kovo 14 dieną reikštų ne 
ką kitą, kaip išklausymą 18 kai 

i bųr kurios gali būti įdomios, bet 
neduotų jokių pasekmių. Toliau 
Macmillan pasakė, kad Kalėdų 
saloje nebus jokių atominių ban 
dymų prieš kovo 14 dieną.

— Baltieji Rūmai šią savaitę 
atsakys į Chruščevo siūlymą 
sukviesti 18 valstybių galvų 
konferenciją.

— Atty general Kennedy va
kar Jakartoje indonezų prezi
dentui pareiškė, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės viską pa
dariusios, ką tik galėjusios už 
scenos taikiu būdu išspręsti O- 
landijos - Indonezijos ginčą dėl 
vakarų Naujosios Gvinėjos.

— Saudi Arabijos karalius 
Saud vakar vizitavo Baltuosiuo 
se Rūmuose prezidentą Kenne
dį.

dien 
ją-

Prezidentas Kennedy šian- 
turės spaudos konferenci-

dėriai siekę 5 mil. rublių ir pel- gavo , 
no turėjęs pusantro mil. rub- spaU(ja. 
lių.

Zelda Zismanovič, pasak “Tie 
sos”, buvo atlikusi valiutinį san 
dėrį ir su neseniai nuteistuoju 
Klaipėdos bažnyčios klebonu L. 
Poviloniu. Dabar kaltinami va
liutos spekuliantai, teigia “Tie
sa”, radę sau bendrininkų į už
sienį pabėgusių “buržuazinių na 
čionai istų ir dvasininkų” tarpe. 
Ta proga vėl metamas kaltini
mas Lietuvos dvasiškijai — gir
di, pasirodąs jos tikrasis vei
das, svarbiausias jai Dievas — 
pinigai. Taigi .dabar nuteistų 
spekuliantų byla buvo siejama 

į su Klaipėdos kunigais.

— Tfrailando vyriausybė tel
kia savo karinius dalinius į stra 
teginęs vietas prie savo pasie
nio, susisiekiančio su Laosu, 
kur siaučia raudonieji.

— Tarp 150*000 ir 200,000 
paryžiečių vakar žygiavo pa
mažu Paryžiuje, tyliai protestuo 
darni prieš slaptosios kariuome
nės organizaciją ir policijos re
presijas prieš demonstrantus, 
kurie išėjo prieš dešiniojo spar
no teroristus. Tai buvo didžiau
sia demonstracija nuo 1944 me
tų, Prancūzijai išsilaisvinus iš 
nacių jungo. Demonstrantai žy
giavo į Lachaisė kapines, lydė- 

I darni keturių iš aštuonių žuvu- 
i šių asmenų lavonus. Jie žuvo 
Į praėjusį ketvirtadienį riaušėse.

I

n
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MINTYS PRIEŠ VASARIO 
ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Jau keturiasdešimt ketvirtą mūsų skautijos vaidmenį šiame 
kartą minėsime Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimą, o mūsų 
tėvynė vis dar nelaisva. Mūsų 
tautos kančios jau jaudina ir 
svetimuosius, o ką jau bekal
bėti apie mus pačius.

Mūsų kasdieniniai asmeniniai 
reikalai neturėtų ištrinti iš mū
sų dėmesio ir tų rūpesčių, ku- 
die slegia dabar mūsų tautos 
visumą. Lietuvių tautos kova 
gali būti ne vienos kartos ko
va. Todėl reikia paruošti tai 
kovai prieauglį.

Tų pačių 1918 m. lapkričio 
pirma diena yra Lietuvos Skau
tų sąjungos įsikūrimo diena. To- pakeičiama .neišmainoma žymė, 
dėl ta data skautams irgi bran- Jaunuomenė mėgsta kovą, 
gi ir prisimintina. Užtat jai galima atvirai sakyti,

Jau pirmųjų skautų vadų — kokiai kovai jie ruošiasi ir kokį

i 
darbe.

Mūsų jaunimas, būdamas sve| 
timųjų tarpe, turi suprasti, kad 
tautybės pasirinkimas nėra mū
sų valioje. Tai paveldėjimas, 
kurį perėmėme iš tėvų ir kuris 
mums, norint nenorint .uždeda 
savo žymes ir pareigas. Savo 
prigimties negalime pakeisti. 
Gimei lietuviu ir mirsi lietu-1 
viu. Gali užsiginti, slėpti, kuo 
esi gimęs, bet negali pasida- 
ryti kitu. Kitų tautų jūroje 
lengvai galima pasimesti, užsi
miršti, sunykti, save prarasti, 
bet vistiek kitu netapsi. Tai ne-

Beisbolo praėjusių metų sezono geriausio mušėjo Maris šeima 
pozuoja Chicagoje, keliaujant iš Kahsas City, Mo., į Fort Lauder- 
dale, Fla., kur treniruojasi Yankee klubo žaidėjai. (UPI)
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E • Redakcija straipsnius tai- 
E so savo nuožiūra. Nesunau- 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
= grąžina tik iš anksto susita- 
= rus. Redakcija už skelbimų 
= turini neatsako. Skelbimų 
= kainos prisiunčiamos, gavus 
= prašymus.
Smiiimiiiiiiiiiimimiiimmiiiiiiiimimiiiiiimimiiiiiiiimimiiimiiiiiiimiš

• 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.

Misiūnaitė pagrodami akordeo
nais, o A. Mackevičius pagrojo 
trumfete, pritariant pianinu D.' 
Katiliūtei.

Programa praėjo sklandžiai. 
Buvo įrodyta, kad darbu gali- j 
ma pasiekti ir su mažaisiais ne 

v --- -c-
Kalėdų senelis, atkeliavęs iš 

Lietuvos (ps. E. Petraška), vi
sus vaikus apdovanojo maiše
liais — skanumynais. Be to 
buvo pavaišinti tėveliai ir sve
čiai atveštomis senelio dovano
mis.

i Vakaras baigtas skaučių — 
skautų pravestais žaidimais ir

. - _ _ _ rateliais. Surinktos aukos pa
gauti Lietuvai. Taigi jos tiks- ginklas. Todėl reikia viską da- ^ai lankėsi Chicagoje. Turbut siūstOs į Gautingo sanatoriją.

Dalyvė
AKADEMIKIŲ SKAUČIŲ 

DRAUGOVĖ

šauliui, kad lietuvių tauta te
begyva — kalbėk, skaityk, dai
nuok, šok ir puoškis lietuviškai. 
Mylėk savo tėvų žemę, nes ji 
kartu ir tavo, kovok už ją vi
sur

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1512 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. Ir šeštad.

ir visada. Didžiuokis, sese, 
esi lietuvė!
Lietuvių Skaučių seserijos blogų rezultatų.
vyriausioji skautininke 

ir vadija
“BUDĖKIME”

LSS Anglijos rajonas leidžia 
rotatoriumi spausdinamą leidi
nėlį “Budėkime”, kurį redaguo-

kūrėjų buvo stipriai užakcen- sunkų, bet garbingą .uždavinį Ja Anglijos rajono vadi jos narė 
tuoti žodžiai — Lietuvos jau- turės atlikti ateityje. Tautinė Danguolė Sadūnaitė Sealey. Su 
nuomenė per skautybę turi tar- kultūra yra pagrindinis mūsų savo vyru prof. Sealey ji nese-

ląs — išugdyti sąmoningą lie- ryti, kad jis iš mūsų rankų ne- ne vienam iš mūsų teko girdėti 
tuvį lietuvę. Ir dabar lietuviš- iškristų, 
koji Skautija šiuo keliu eina.

Tautinis prieauglio auklėji
mas šiose nepalankiose sąlygo
se reikalauja sąmoningų ir di-1 
dėlių pastangų, nuolatinio dė
mesio. Sąmoningai lietuviška 
šeima, tautiška bendruomenė su 
lituanistikos mokyklomis, lietu
viškos organizacijos ir bažnyčia 
tai dirva, kur jaunuolis gali iš
augti į gerą lietuvį. Ne bereika- 
lo dabar ypatingai visų ir visur 
pabrėžiama nepaprastai didelės 
reikšmės turinti šeimos įtaka 
jaunuoliui tautiniu atžvilgiu. 
Taigi tėvų ir vienetų vadovų 
šventa pareiga — ruošti jauną
ją kartą ateities Lietuvai. Skau biama ir kurstoma tautinė ug- 
tų įkūrėjas Baden-Povelis savo nelė, jei mūsų jaunimas auklė- 
knygose be kitų dalykų daug sis lietuviškoj dvasioj ir ruošis 
kalba ir apie tėvynės meilę. Jis prie didesnių darbų — mūsų 
sako: “Kas pradeda nuo mažų tautos gyvybė bus išgelbėta, 
darbų, su kantrybe ,tas juos at
likdamas tikr.ū pasiruoš dide
liems darbams. Tas tik galės 
aukotis ir būti naudingas tėvy
nei”.

Lietuvos atstatymo idėja tu-

jo paskaitą “Velnias lietuvių 
Jau pačioj pradžioj Lietuvos tautosakoje”. Kad jis puikiai 

skautybės skelbtoji misija — kalba lietuviškai, tai daugiausia 
tarnauti Lietuvai ir šiandien sesės Danguolės nuopelnas, 
gyva ir ypatingai svarbi. O da- į 
bar dar tampriau, dar karščiau leidinėlis, kuriame Anglijos se

sių ir brolių skautavimas atsi
spindi lyg veidrodyje. Leidinė
lyje taip pat yra puikios me
džiagos mūsų mažiesiems iš
mokti lietuviškai rašyti. “Bu
dėkime” administratorius yra 
ps. B. Zinkus, 88 Byron St., 
Derby, Engiand. Sesė S.

taip ir 
stiprin- 
dėl Te-

vykdytina, nes kenčia Lietuva, 
kenčia lietuvių tauta.
Todėl kaip vyresnieji, 

jaunesnieji bandykime 
ti atsakingumo jausmą
vynės, bandykime kurti tokias 
nuotaikas, kurios skatintų vi
sus prie konkrečių darbų. .Tik 
sklandus darbas duoda konkre
čių vaisių, tik bendros visų pa
stangos juos išaugina.

Jei lietuviškoj šeimoj bus žie-

v .s. O. Rozniekienė
DIDŽIUOKIS SESE, KAD ESI 

LIETUVE!

Štai ir vėl mūsų didžioji tau
tos šventė, Vasario 16-ji. Tai 

ri būti suvokta protu ir įsijaus- šventė, kuri primena tautos 
tia. širdimi. Ji turi sužadinti tą Į džiaugsmą ir kartu
misijos jausmą, kuris perimtų i Prieš 44 metus laisvės kovoto- 
visą lietuvio jaunuolio esybę, j jai savo krauju apšlakstė Lie- 
Bet dabartinės sąlygos daug 
sunkesnės ruoštis ir dirbti. Jei 
anuomet, nepriklausomoj Lietu
voj rūpėjo tautos ugdymas ir 
stiprinimas, nes Lietuva jau 
stovėjo ant laisvės pagrindų, tai 
šiandien pirmoj eilėj turi rūpė
ti Lietuvos atstatymas. Todėl 
dabar, po keturiasdešimt ket
vertų metų, visų pirmasis už
davinys ir yra — žadinti 
kurstyti jaunųjų tikėjimą į Lie- kova neapsiėjo be tavęs, tu pir-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
°858 West 63rd St.

kasdien 10—12 vai. ir 7—19 v.Vai.-
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dlen. uždaryta Kitu laiku susitarus.

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

Telefonas: GRoveheil 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd.

Valandos 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. išskyrus trečiadienius.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
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 susitarus.

: Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2145 VVest 69tb Street

Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpublie 7-2290.

v. 
lr

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,

i Šiuo metu, Akademikių Skau inuo 7 iki 8- 
čių draugovė turi apie dvide-1 
šimt kandidačių. Jos turi išbūti i 
kandidatėmis du semestrus, o 
po apklausinėjimų ir parašiu-1 
sios temas, jos gali duoti ASD i 
pasižadėjimą. Dabar jos uoliai 
eina programą, pritaikytą supa
žindinti kandidates su 
minio Skautų sąjūdžio 
organizacine struktūra, 
jomis ir ideologija.

SUDARYTAS KOMITETAS
Paminėjimui 1963 jubilėjinių Sueigos būna reguliariai ir 

metų sudarytas komitetas: kandidatės jas sąžiningai lan-
V. s. J. Vaišnys S. J. (pirmi- ko- Praeita sueiga buvo kand. 

namuose.
Ji seses gražiai pavaišino. Atei
tyje bus kviečiami prelegentai 
kalbėti kandidatėms, pasidalin
ti su jomis savo prisiminimais 
bei patyrimu. Kandidatėms va
dovauja t. n. Laima Petraus
kaitė.

Ofisas: 3148 West 63rd Street 
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezid.- 3241 West 66th Place 
Tek: REpublie 7-7868 

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

“Budėkime’ ’yra labai įdomus

Akade- 
istorija, 
tradici-

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Šešt. 2—4 vai.
Trečiad. lr Kitu laiku pagal sutarti. 

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

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

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. lr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:39-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad 
uždaryta.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero

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

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

val 
vai.

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

keičia įtikina įp rSmns
S. California Avė. YA 7-7381

10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
4455
Vai.: . _ __  _ ____ _________
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2~p. p.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730
Dr.W.Ross Df. L Seibutis

Inkstą, pūsles ir šlapumo taką 
chirurgija 

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

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Penkt. tik 1—8 p. m. 
Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti.

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

Valandos pagal susitarimą

ninkas), D. Dundzilienė, Kurgo- Onutės Didžbalytčs 
nienė, O. Ščiukaitė, O. Gešven- 
tas ir R. Viskanta. Šis komite
tas rūpinsis leidinio išleidimu ir 
stovyklos organizavimu.

APDOVANOJO LELIJOS
ORDINU

L. S. S. Pirmijos nutarimu 
dvi energingos čikagietės vado- 
Ivės s. F. Kurgonienė (rajono 
vadeivė) ir s.J. Bobinienė (Auš 

liūdesį ros Vartų tunto tuntininkė) 
dovanotos Lelijos ordinu.

ap-

OMAHOS ŽINIOS
Mūsų mažieji su tėveliais ir

PH. ofiso 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 sutarti, , 
sekm. uždary ta.

DR. IRENA KURAS 
gydytoja ir chirurge 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ 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 
U vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

vai. ryto iki 3 vai. p. p.
Ofice tel. RE 7-1168 

Res. tel. VVAlbrook 5-3765

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

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

G.
LSB JAMBOREE’S FONDO

SKYRIUS
mėn. J. fondui aukas 
Worcester’io “Nevė-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas fr rez. 2652 W. 59th St

DR. MARIJA LINAS
i AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmloek 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8U8IT ARIMĄ

wiisas ir rez. W. 59th St
TeI. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 

’---- . antr., treč. lr
penkt. nuo 2 iki 4 lr nuo 6 iki 8 popiet i,,
Ofiso vai.: Pirm.,

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 
priima pagal susitarimą.

Tel.

V.
laiku

v. šešt. 2-
pagal susitarimą.

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

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priima ligonis pagal susitarimą* 
D61 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4739

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

: pirmad.' lr ketvirtad. 1-4 p.

r.
Sausio 

prisiuntė 
žid” tuntas per tunt. T. Prapuo
lenį §33.50, Chicagos “Lituani
ca” tuntas per tunt. K. Cijūnė- 
lį §25.—, s. B. Gurėnas, Chica- 

;ga §17,—, (kun. J. Skirkus, A. 
j Mileska, Br. Gurėnas aukojo po
§5.—, J. Macėnas §2.—). JFS 
įgal. Toronte v. s. v. ‘si. G. Ka-

Vai.: 
antrad. lr penktad. 5-8 v. v.

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

2737 WEST 71st STREET 
Vuandos tik susitarus
TeL GRovehilI 6-3409

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

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA lr Mnmtn 
LIGOS 

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

_______Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VASKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 Sonth Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: 2-4f U-8. 

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. lr sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-81&9

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 ▼. v. ir 7 iki t ▼. v.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

tuvos žemę, paskelbdami pasau
liui, kad lietuvių tauta yra gy- svečiais sausio 7 d. parapijos 

j va ir nori gyventi laisva. Tas salėje turėjo progos pasidžiaug- 
šauksmas buvo išgirstas, Lietu- Įti Kalėdų eglute. Šią puikią po
vą tapo laisva ir nepriklauso- pietę suruošė vyr. skautai ir I 
ma valstybė.

Šiandien svetimieji vėl min
džioja mūsų brangią žemę, bet 
mes, gyvendami laisvame pa- 

! šaulyje, reikalaukime Lietuvai 
laisvės. Jaunime, jokia laisvės

vyr. skautės ,o programą “Ka
lėdų eglutė” atliko jaun. skau
tės ir vilkiukai. Programoje bu
vo: dainos, deklamacijos, bale
tas bei pašoktas suktinis, pia
ninu palydint D. Katiliūtei. Be 

..................................... __ .. to programą paįvairino; Vite- 
tuvos atstatymą ir išaiškinti mauji visose kovose. Įrodyk pa- nis Bukšnys, Arūnas ir Vida

I

ir
I

ŠOKIŲ VAKARAS
Lietuviai studentai vas. 24 d. 

7:30 v. v., B. Pakšto salėj ruo
šia linksmus šokius — Murgt! 
Urgštinėj. Kviečiami visi at
vykti. (Pr.)

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISI N-EISIN AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
6132 S. Kedzie Avė. WA 
Valandos pagal susitarimą.į atsiliepia, skambinti MI

LIGOS
5-2670.

Jei ne-
1-0001.

Chicago 36, Illinois

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir motorą ligos 

2454 West 7lst Street 
(71-os lr Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 lr 6—b vai. vak 
šeštadieniais 1-4 p. p. 

nžda.rv+a

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Sc. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN
6245 South Westem Avenue.

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%%

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 West 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 
T.iennftia nrllma nsjrsl anai tarimą

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namą-rez. tel. PRospeet 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS (JOKIA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63 Street
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 2:80 iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 5 iki 8; 
šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik

ASSOCIATION
GRovehilI 6-7575

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street

Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. lr < 
8iki vai. Trečiad.

DR, JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligos 
10748 S. Michigan, Chicago 28, HL 

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

Priėm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

Tel. ofisą RE 7-8818, VI 2-1484
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai. Antrad. ir penkt. 8-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

Tel. Ofiso PR 6-7800. Namą 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — Vidaus Ligos
5159 So. Damen Avenue

Valandos pagal susitarimą

Perskaitę "Draugą", duoki- 

ii kitiems nasiskaityti.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefono — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietį) 
Uo4 R velandne rvtn irnadlan

Kuomet svarstote duoti dovaną 

savo giminėms arba draugams, at- 
Isiminkite, jog “Draugo” prenume- 
I rata yra vieną iš puikiausių.
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Kiekviena tauta daugiau gy
va ne nupjautų pasėlių plotais, 
bet savo kūrybiniais laimėji
mais. Visos materialinės ver
tybės yra naudingos tam kū
rybiniam laimėjimui siekti, 
kad tautą išlaikytų aukštesnių 
tautų tarpe, kad ji savo lai
mėjimais užsitarnautų pride
ramą vietą kultūringų tautų 
tarpe. Nors ir kaip gražios y- 
ra naujos rezidencijos, tačiau, 
jeigu nebūtų jose puoselėja
mos lietuviškos kultūros min- 

X
J;ys, jos būtų lygios eiliniams, 
dulkių užneštiems pastatams, 
neduodantiems jokios gyvybės 
lietuviškam gyvenimui.

Laisvojo pasaulio lietuvių 
pareiga neatsilikti lietuvių kul 
tūręs puoselėjime nuo kitų lais 
vėj esančių ir laisvai savo kul
tūrą kuriančių tautų. Mūsų 
pareiga žengti su laiko kultū
riniu ritmu, nes civilizacijos 
ritmas jau pats savaime mus 
neša. It kartais net kultūros 
sąskaiton. Laisvi būdami, tu
rime išnaudoti visas sąlygas 
lietuvių kultūrinių vertybių 
propagavimui ir kūrimui, juo 
labiau, kad ir okupuotoj Lie
tuvoj lietuviai stengiasi pa
siekti individualių kultūrinių 
aukštumų, nepaisant bolševi
kinės partijos linijos.

*

Kaip žinome, Sovietijoj vis
kas tempiama pagal marksis
tinę liniją. Kokia ta linija, 
dažnai ir patys jos diktatoriai 
nežino, bet aišku, kad visa 
turi būti antitautiška ,antire- 
ligiška, kad visa turi būti pro 
rusiška ir prosovietiška. Lie
tuvis kūrėjas yra pastatytas 
prieš problemą kurti savaran
kiškai ir dėti į stalčių ,ar klau 
syti kompartijos linijos ir ža
loti savo kūrybinį aš. Be abe
jo, didelė dauguma nusileidžia 
partijos direktyvom, bet, be 
abejo,. yra nemaža ir tokių, 
kurie neišduoda savo kūrybi
nio vidaus, kurie arba iš viso 
nekuria, arba rašo ateičiai, 
laukdami" tironijos griuvimo. 
Toks dalinis griuvimas yra bu 
vęs ir prie Kremliaus valdžios, 
nes, Staliną pakeitus, buvo 
užėjęs vadinamas atlydys, ku
rio proga pasirodė ne vienas 
kūrinys, negalėjęs prie Stalino 
pasirodyti. Yra tokių kūrinių, 
kurie pasiekė laisvąjį pasaulį, 
liudydami, kad bolševikinis re
žimas negali užgniaužti žmo
gaus kūrybiškumo. Kad ir ver 
čiami šokti pagal Kremliaus 
botagą, lietuviai kūrėjai sten
giasi prasiveržti iš bolševiki
nių pančių ir tai liudija nuola
tiniai pačių bolševikinių parei
gūnų puolimai arba platesni 
užsimojimai, vadinamoje 
f liktinėje prozoje. Ypač 
nesnių autorių.

*

Iš tokių autorių ,kaip 
V. Rimkevičiaus romano
dtntai”, sužinojome apie lietu
vių studentų judėjimą, apie 
norą paskaityti buržuazinių,

kon- 
jau-

pav. 
“Stu

šiuo f tveju Aisčio, poezijos ir 
daugelį kitų laisvo žmogaus 
norus liudijančių atvejų. Praė
jusiais metais okupuotoj Lie
tuvoj einąs žurnalas “Perga
lė” išspausdino kito jauno au
toriaus Just. Marcinkevičiaus 
kūrinį “Pušis, kuri juokėsi”. 
Toje apysakoje matyti, kaip 
jauni žmonės, — žinoma, jie 
pavaizduoti neigiamais tipais, 
— stengiasi kovoti prieš par
tijos liniją, kaip jie kūryboje 
stengiasi būti laisvi, kaip seka 
laisvojo pasaulio kultūrą, kaip 
kratosi viso, kas primetama 
iš Maskvos. Visa tai liečia ir 
muziką, ir dailę ir literatūrą.

Pro geležinę uždangą vienu 
ar kitu būdu pavergtuosius pa 
siekia gaivūs laisvojo pasau
lio kultūros vėjas ir verčia, 
ypač jaunuosius, kūrėjus lais
viau paalsuoti. Minėtoje apy
sakoje vaizduojamas vienas iš 
tarybinių dailininkų, kuris nu
paišė realistinį paveikslą — že
mę ir žmogų. Paveikslas rea
listinis, visai toks, kaip pagei
dauja kompartija, tačiau sve
čių pasisakymu knygoj vieno 
svečio tas realizmas suniekin
tas sakiniu: “Arimui trūksta 
mėšlo krūvelių, o žmogaus vei
dui — karpų. Į mėšlyną šitą 
teplionę”. Taigi taip vienas su 
niekina pagal socialinį realiz
mą pieštą paveikslą. Ir tokių 
suniekinimų pilna visoj nove
lėj, nesvarbu, ar tai liestų mu
ziką, teatrą ar literatūrą.

*

Kaip matyti, komunistai ne 
uždeda laisvei pančių, ir kū
rėjas tebeieško savo kūrybinio 
aš, jis vengia štampo, nors tuo 
vengimu nustoja gerų postų 
ar rizikuoja savo laisve ir pa
dėtimi. Kūrybinis pulsas Lietu 
voje plaka, noras išsivaduoti 
ne tik fiziškai, bet ir dvasiš
kai tebėra gyvas mūsų kūrė
jų tarpe. Kompartija deda pan 
čius ir nori užsmaugti lietu
vio kūrėjo kūrybiškumą, nori 
jį paversti tarybinius ponus 
garbinančiu automatu, tačiau 
kūrybiniai polėkiai nugali vi
sas kompartijos užtvaras. Ne 
tik čia, bet ir ten lietuvis kū
rėjas tebėra gyvas, beieškąs 
išskirtinio išsireiškimo būdo, 
individualaus ir kūrybiško. Kū 
lybinls pulsas Lietuvoje pla
ka, ir tai yra džiugi žinia, kad, 
šalia daugybės kompartiją gar 
binančių knygų ar marksizmo 
sužaloti) kūrinių, Lietuvos kul 
tūrinis aruodas bus praturti
namas ir tikrais grūdais.

Ir dabah, minėdami Lietuvos 
laisvės atkIrimo sukaktį, turi
me dar labiau ryžtis, čia laisvė 
je gyvendami, puoselėti mūsų 
kultūrą — esminę mūsų trem
ties dienų liudytoją. Kai kū
rybinis lietuvių pulsas plaka 
pavergtoje Lietuvoje, reikia, 
kad tas kūrybinis pulsas ne- 
užgęstų ir čia, o tam reikalin
ga mūsų kūrėjų ir rėmėjų ben
dra talka. Al. B.

Arabai pradeda suprasti komunistų kėslus

P. GA UČYS

Kaip žinome, besikuriant žy- zijos galia ir beveik visiškai ne- • išnaudojant jų sukurstytus kur 
dų valstybei, Rusija stipriai pa- vertino Rusijos, 
rėmė Izraelį. Tačiau nepasitei
sinus jos viltims dėl jo sukomu 
nistinlmo, ji persimetė į arabų 
pusę. Pulk. Geoffrey Wheeler, 
buvęs britų ambasados Tehera
ne patarėjas ir “Rasinių pro
blemų Sovietų musulmoniškoje 
Azijoje” knygos autorius, Lon
dono žurnale “The World To- 
day” plačiai nagrinėja Rusijos 
santykių su arabais problemą.

Ryšys su musulmonais

Rusijos tiesioginiai santykiai 
su arabų pasauliu yra nepaly
ginamai vėlybesni, nei Vakarų 
valstybių. Tačiau, iš kitos pu
sės, josios sąlytis su musulmo
nų pasauliu yra daug senesnis 
ir glaudesnis, nei kitų Euro
pos kraštų. Pirmoje eilėje mon
golai, valdę rusų žemes nuo 
XIII š. vidurio ligi XV š. pa
baigos ,labai anksti priėmė Ma
hometo tikėjimą. Pasibaigus 
mongolų viešpatavimui, Rusija 
prisijungė Kazanės ir Astracha 
nės chanatus. Savo laiku buvę 
arabų valdžioje Užkaukazė ir 
Turkestanas patapo musulmo
niškais ir rusų buvo prisijungti. 
Tuo būdu XIX š. pabaigoje pie 
tinė rusų imperijos dalis, pra
dedant Krymu ir baigiant išo
rine Mongolija, išskyrus Gruzi
ją ir Armėniją, beveik išimti
nai buvo gyvenami musulmonų, 
kurių skaičius siekė apie 20 mi
lijonų. Nuo XVIII š. pabaigos 
Rusijos sienos buvo susibėgu
sios su svarbiausių musulmoniš
kų valstybių Turkijos bei Per-i 
sijos sienom.

Prieš I pasauk karą beveik 
visą arabų pasaulį buvo apėmu
si Otomanų imperija, su kuria 
Rusija turėjo artimus, bet ne
draugiškus santykius. Svarbiau
sias Rusijos siekimas — užval
dyti Turkijos sąsiaurius Bosfo
rą. ir Dardanelus — tegalėjo bū 
ti įvykdytas tik sužlugdžius tur 
kų galią. Tuo gi tarpu Vakarai 
stengėsi sutrukdyti tas rusų 
ambicijas, paremdami vis silp
nėjančią Turkiją. Ypatingai tuo 
rūpinosi Didž. Britanija, turė
jusi glaudžius santykius su ara 
bais. Priešingai, Rusija mažai 
tesidomėjo arabais ir niekad 
negalvojo kurstyti jų naciona
lizmo. Savo ruožtu arabai labai 
skaitėsi su Anglijos ir Prancū-

Spaudoje ir gyvenime

SPEKULIACIJA DOLERIAIS

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

P

♦

Teismai — tik akių nukreipimas nuo tikrųjų spekuliantųdus. Ši naujoji rusų politika 
pradėjo ryškėti po Stalino mir
ties 1953 m. ir pilnai pasireiš
kė 1955 m., paskelbus jų laiky
seną Afrikos ir Azijos atsiliku
sių tautų atžvilgiu.

Nors po revoliucijos daug kas 
Rusijoje pasikeitė, bet geogra
finiai, klimatiniai bei tautiniai 
veiksniai liko nepakitę. Išeida
mi iš tautinio saugumo, tauti
nio prestižo ir ūkinių faktorių, 
rusai per pastaruosius 150 me
tų norėjo patapti Vidurinių Ry
tų, lygiai' kaip ir kitų Azijos 
šalių politiniais, ūkiniais bei kul 
tūriniais vadovais. Komunisti
nė Rusija visada yra pasiruo
šusi pasinaudoti komunizmu,

Įtakos plėtimas tarp arabų

Ligi revoliucijos Rusija bu
vo sutrukdyta įkūnyti savo už
manymus Artimuose Rytuose 
dalinai dėl jos pačios politinio 
bei ūkinio atsilikimo ir dalinai 

I dėl griežto vakariečių pasiprie
šinimo. Įvykus rusų revoliucijai 

i ir subirėjus turkų imperijai, pra 
j dėjo kilti arabų nacionalizmas, 
kurį Rusija pradėjo ruoštis pa
naudoti savo reikalui. Tačiau 
ligi jos įstojimo į II pasaul. ka
rą rusų pastangos išplėsti savo 
įtaką Vidur. Rytuose nebuvo 
sėkmingesnės už carinės Rusi
jos. Tik 1945 m. pasirašius ka
rinę sutartį su Anglija, rusai I kaip priemone, siekiant to tiks- 
galėjo atidaryti savo misijas | 
Kaire, Beirute, Damaske, Bag
dade ir tuo būdu padėti pagrin 
dus būsimai savo įtakai arabų 
pasaulyje. Nuo tada jie pradė
jo mėginti ten įsistiprinti maiš- užsienio politikai rasti ideologi
jų ir revoliucijų pagalba. Taip nį pateisinimą, 
pat jie ten buvo suorganizavę 
komunistų partijas, bet šios ma 
ža teturėjo įtakos 
nalistų judėjimui, 
komunizmas labai 
rabų dvasiai. Ligi 
sovietų valdžia, nei kompartija 
niekur oficialiai neparėmė ara
bų tautinių tikslų. Priešingai, 

j tuos arabų siekius jie laikė bri
tų kurstomų buržujų išmislu.

Sovietų politikoje arabų at
žvilgiu griežtas posūkis įvyko 
tik po nesėkmingo mėginimo 
ginkluota maištininkų jėga pra 
silaužti Turkijoje ir Persijoje,

i 
t

I

I I 
l

arabų nacio- 
nes iš viso 
svetimas a- 
1955 m. nei

Jau yra buvę atsitikimų, kad 
valiutos spekuliantai Sovietų 
Sąjungoje susilaukė mirties 
bausmės. Tačiau jų pelnas yra 
taip didelis, kad net ir mirties 
bausmė neatbaido.

tančio dolerių notą, Reznickie- 
nė tuojau atskaitė 30,000 rub
lių.

ap- 
Jai 
gy-

jie 
kai 
net 
tik

lo visur, kur tas jai atrodo ga
lima. Tuo pačiu laiku norėda
ma išlaikyti kompartijos vyrau
jančią įtaką pačios Rusijos vi
duje, ji visada stengiasi savo

Štai, “Pravda” sausio 31 
rašo, kas dedasi Vilniuje, 
užkliuvo A. Reznickas. Esą 
vena jisai septynių kambarių
viloje. Turi automobilį. Nese
niai buvo “Plodoovošėtorgo” 
(vaisių ir daržovių prekybos) 
užpirkėjas. Gyveno, esą, labai 
kukliai. Jis ir žmona pirkdavo 
krautuvėje šaldytą žuvį ir pus
kilogramį bulvių, ir tai dar ilgai 
skaičiuodavo variokus prie ka
sos.

Pasirodo, kad Reznicko vila 
buvo pripildyta brangių baldų, 
kilimų, krištolo. Joje nakvoda
vo stambūs spekuliantai. Pats 
Reznickas važinėdavo po įvai
rius miestus savo automobiliu 

■ ir kiekvieną kartą parveždavo 
[svetimos valiutos už šimtus tūk

Pasirodo, Reznickai turėjo 
tiek atliekamų pinigų, kad 
net nėjo skųstis į policiją, 
Rckotovas pavogė iš jų 
90,000 rublių. “Mums tai
skatikai”, ji pasakė savo vyrui 
ir užvedė kalbą apie vasarnamio 
pirkimą prie Juodųjų jūrų. Šiaip 
jau Reznickienė vasarodavo Jal
toje.

Prieš porą savaičių Reznickai 
atsidūrė teisme. Drauge atsidū
rė teisme keletas kitų speku
liantų. Sprendžiant iš pavar
džių, jie visi atrodo žydai Jie 
taip pat spekuliavo doleriais ir 
brangakmeniais. Įdomu, kad vie 
nas iš kaltinamųjų supirkinėjo 
auksines dešimties rublių mone 
tas ir keitė jas į dolerius. Laik 
raščio minimos brangakmenių 
kainos buvo fantastiškos: nuo 
50,000 iki 140,000 rublių. Jų 
apyvarta buvusi trylika milijo
nų rublių (kalba visą laiką ei
na apie senuosius rublius).

Rašydama tokias smulkme
nas, “Pravda” atskleidžia tik-

I

Nora?- įsitvirtinti Viduržemio 
jūroje

Nė kiek neabejotina, kad Ru- į kančių rublių, 
sijos svarbiausias siekis tebėra' Ne menkesnė spekuliantė bu
tas pats, kas ir prieš pusantro vo ir B. Reznickienė. Ji pirko 
šimto metų — įsitvirtinti ryti- i iš kito spekulianto, Rokotovo, __ , _____
niame Viduržemio jūros pakraš- 5,500 dolerių, už juos nupirko rą, nuogą gyvenimą okup. Lie- 
tyje ir prie Persijos įlankos. Ne 2I£> svarų platinos, ją pardavė tuvoje. Kodėl gi nėra spekulia- 
pavykus to pasiekti maištų ir su geru pelnu. Taip pat ji su- cijos čia? Duokite žmonėms lais 
smurto keliu, rusai dabar nau- ! pirkinėjo dolerius iš moterų kir ................................. “
doja moralinę ir medžiaginę pa 
galbą visiem veiksniam ,remia 
netgi turčius ir dvasiškiją, kur 
stydami juos prieš Vakarus.

(Nukelta i 4 nusl I

i

pėjos Telšiuose, Zeldos Zisma- 
navičienės. Ji atveždavo Rez- 
nickienei po 50 ar 100 dolerių 
ir čia pat gaudavo rublius. Kai 
vieną kartą ji atvežė net tūks-

vę tvarkytis, ir spekuliacija iš
nyks. Jie prigamins visko per 
akis. Spekuliuoja ir vagia to
dėl, kad visko trūksta.

Kareiviai ir civiliai stebi degantį automobilį Alžiro vidurmiestyje. Automobilį padegę slaptosios 
riuomenės organizacijos vyrai. Prancūzų saugumiečiri areštavo 21 įtartąjį slaptosios kariuome
nės organizacijos narį. (UPI)

“Pravda” taip pat atskleidžia, 
kiek mažai gyventojai vertino 
rublį. Jeigu jau, pačios “Prav- 
dos” žodžiais, už dolerį buvo 
mokama net 30 rublių, tai reiš
kia, kad rublis buvo vertina
mas ne 25 centus, kaip valdžios 
nustatyta, o tik 3 centus .

t

ka-

Bylos parodo dar vieną da
lyką: spaudimas daromas ne 
tiek spekuliantams, kiek kata
likams bei žydams. “New York 
Times” neseniai rašė, kad spe
kuliacija vyko visoje Sovietų 
Sąjungoje su pilna policijos ži
nia. Užnugaryje, be abejo, yra 
daug stambesnių žuvų. Jų nie
kas nedrįsta judinti, bet dėme
sį reikia kur nors nukreipti nuo 
jų. Čia ir praverčia Lietuvos 
kunigai bei žydai. N.

JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS

Gal nori girdi, žinoti, dar tebesvarsto, ką girdėjo. Jį kirto ši žinia. Jei 
Mindaugas taip, — iš užkampio jau išsimušta. Nie
kai ir to niekadėjo Tauralgos voratinkliai...

Ir Paraus gi žmogus: nei pavydus, nei koks. Ir 
nosies neriečia. Juo galima visiškai pasitikėti. O jau 
pašnekėti mokėjimas — čiulbėte čiulba!

Tiktai viena... Hm!... Girdi, Gaudižadas — levas. 
Bebrams — tai gal ir levas. ‘Bebrams jis ne juokais 
galėjęs atrodyti kaip levas. Arba Spenglos krantų 
vėžiams. Gal tiems ten glūdumoje, molinio'šlyno ur
vuose, vandeninėje tarisoje. Jie žnyplėmis iš paskuti
niųjų gindavosi nuo jo apčiuopiančių pirštų...

Bet Vilnioje? Pilyse? Didžiulėse miškų Lietu
voje?...

Tikras ir vienintelis levas — tiktai Mindaugas. 
Tik jis vienas!

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiuiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2odįs pO žodžio. A _  a!
H = kokia viešpaties apie tave mįslis.

Noriu, susidomi Gaudižadas.
Prikriskim kur, plevėsa. Pasakysiu.
Jiedu prisėda.
Žinok, tu viešpačiui patinki vis labiau. Šis ber-1 

nas, girdi, turi išgaląstas rankas. Atrodąs ramus, 
kaip levas. Bet ir rankas turįs trenkiančias, kaip 
levo letenos. Ir šuolį turįs staigų, kaip levo.

Mūsų kiltys, pasak Mindaugo, lėtos, per lėtos. 
Mūsų genčių kraujas esąs tingus, taikus, slunkus. 
Pelkių lėtumas amžių slinktyje persidavė gentims. Iši 
tamsių girių įsisunkęs šis tingumas. Iš ilgo rudeninio 
lynojimo įsruvęs... Dėl to dažnas mūsiškių esąs vis 
lėtas. Lėtieji ir įvykdo, ką jiems liepi, tik iš lėto...:

O šis Gaudižadas, pasak Mindaugo, esąs dar senų 
senovinio, proseneliško kraujo. Jam pėsčiam netoli 
buvo iš kažin kur ateiti į Vilnią druskos. Tai raitam 
netoli bus ir iki Dniestro...

Gaudižadas tik klausosi, tik seka, ausylumą klausosi lakštingalų suokimo... 
įtempęs.

Ką tik mūsiškis bedaro, žiūrėk, vis labai atsar
giai. Penkis kartus apsvarstys, šešis sykius persei- 
kės. Ir kodėl? Svyruoja. O kodėl svyruoja? Baimi
nasi.

O argi gali laimėti tas, kuris neturi drąsos? 
Jeigu bijo rizikos? Jeigu bijo kraujo? Jei bijo mirti? 
Baimė pakerta bailio kojas ir rankas.

Anot Mindaugo, jeigu pritruktume drąsiųjų ir 
Ranka. Iki šios vasaros čia niekas per Nerį taip nėra smarkiųjų, svetimieji mus sumurkytų, sulaužytų, su- 
plaukiojęs... i mindžiotų kruviname purve. Lietuvai — jeigu ji pri-

Jau pavakare visai netikėtai kažkas vožia Gau- trūKtų senovinių vyrų beliktų tiktai šermenų 
dižadui į pečius. Vaikinas šokteli, išsižergia ir pasi-, 
pusto delnus.

PREMIJUOTAS ROMANAS

BAŽNYČIOS GYVENIMO AKTUALIJOS
į Egzistencializmo klaidos

Visuotinio Bažnyčios susirinki- 
įmo parengiamųjų darbų centrinė i« ... . . _ . . .. po tnuva a i’iuii uia.umvi.1 ik uoluvu. uv VLIVIC11J5komisija primine egzistencializmo “ ... , ,,. , •
teorijų klaidas, šiandien paplitu-(tes džiaugsmas — plaukti per Nerį. Į aną pusę ir 

jsias ypač literatūroje. Pagal šias atoral nooinorfi ii™,,
| teorijas nesą jokių pastovių tiesų. 

Pagarba protai tnes tiesa — anot egzistencialistų
— keičiasi pagal laiką, asmenis bei

Bažnyčia, rodydama gilią pagar- aplinkybes. Tokios teorijos yra 
bą žmogaus protavimo galiai, vi- Bažnyčios pasmerktos jau šio šimt- 
sait laikais mokė, kad žmogus sa- mečio pradžioje, 
vo proto šviesa gali pažinti Dievą. 
Popiežius Pijus XII enciklikoj 
“Humani generis” tai pakartotinai 
pabrėžia. Tikėjimas apreikštomis 
tiesomis niekuomet nėra priešingas 
protui. Tikėjimas protą tik pilniau 
apšviečia, praplečia jo akiratį. Ti
kėjimas protui atskleidžia tas tie
sas, kurių vien proto šviesa žmo
gus niekuomet nebūtų galėjęs pri
eiti — jas atskleisti galėjo tik Die
vo apreiškimas.

Visuotinio Bažnyčios susirinki
mo parengiamųjų darbų centrinės 
komisijos., trečioji sesija tarp dau
gelio kitų krikščioniškąjį tikėjimą 
liečiančių klausimų primine, koks 
yra žmogaus proto santykis su ti
kėjimo tiesomis.

lllllillllllllllllll

(Tęsinys)

Kaitriais vidudieniais — tokiais, kaip šiandie — 
jis griūva į Nerį plaukioti ir nardyti. Jo didelis slap-

Visuotinio Bažnyčios susirink:mo 
centrinė komisija pabrėžė pagrindi
nę. jau katekizme išmoktą tiesą: i 

I žmogus yra sutvertas, kad pažin 
tų Dievą, Jį mylėtų, Jam tarnau
tų šiame gyvenime, o po mirties Jį 
regėtų amžinai dangaus laimėje.

Žmogaus troškimai
Dievas leidžia žmogui jį pa

žinti protu. Dievas tam tikra pras- 
___  mc pasirodo žmogui per savo tvari - 

TačiaiT reikia atsiminti, kad žmo-!nius- Visaa regimas pasaulis yra 
gaus protą dalinai aptemdo nežino- tarai Dievo buvimo veidrodis, tar- 
jimas, įvairios aistros ir nuodėmės. !si laiPtai’ kun^ Pakopomis kylant 
Dėl to žmogui ne kartą vra sunku aukštyn, galima pasiekti Dievą. Se- 
pažinti neitas religines tiesas, ku- P^yo buvimo įrodymai, ku
rios natūraliu protu yra pasiekia- riuos Šv. Tomas pavadino penkiais 
mos. Juo labiau, kad religinės tie- keliais, vedančiais į Dievą, ir šian- 
sos jau iš pačios savo 
yra labai gilios.

atgal. Plaukiant pasinerti viduryje upės ir ko ilgiau 
ištverti neiškilus. Tiki, kad šį jo drąsuoliškumą mato. 
Iš aukštai, iš pilies mato pats Mindaugas. Nuo kalno 
viršaus žiūri žemyn, kuris vertina tiktai drąsiuosius. 
Mato, kuris juodom iš paniūrų akim viską pamato. 
Pačiame kalno viršuje, šalia Saulės iškilęs...

Mindaugui matant nė kiek nebaisu būtų ir nu
skęsti... Jeigu tik jis matytų tuo mįslingu žiūrėjimu...

Retas moka taip gerai plaukti, kad leistųsi sker
sai per Nerį. Bet ir mokėti gerai plaukti dar ne 
viskas: būtina išdrįsti. Būtina, kad gundanti vilionė 
įstengtų nugalėti baugmę... Ir tai svarbiausia — nu
galėti vandens ir paskenduolių kraupią baimę...

Neplaukia per Nerį net nei Paraus, nei Geležinė

12.
Gaudižadas matė: Mindaugas rymojo Neries 

skardyje. Vienas pats — našlys. Žinojo: viešpats

rauda...
Mums, mauroja Mindaugas, reikia kuo daugiau 

Žiūri — Paraus, gražusis storasprandis. Juokia- drąsiųjų ir smarkiųjų. Ne kuo daugiau rikių, o kuo 
___ _ _ s* atsilapojęs, muštis nė kiek neįsiręžęs. Išsyk suvo- daugiau levų. Tai tokių, girdi, kaip Kuolas, Gaudiža- 

prigimties įdien Pilnai galioja' yra visuomet, Kia ,kad šis plačiapetis bus išlenkęs nebe vieną sal- das, na, ir Pamuš dar...
(Nukelta į 4 psl.) daus žirginio ragą. i Paskui — net ir vakaro vėlumoje Gaudižadas

Lakštingalos, kregždės ir gandrai — sėkmės ir 
laimės nešėjai, kilmingieji paukščiai. Klausyti lakš
tingalų — viešpaties Mindaugo toks pat pomėgis, kaip 
ir dirbti kalvėje.

šitą Neries skardį, sako, buvo ypač pamėgusi 
jo padausotoji pati. Jau ir negalėjo dvėsuodama, mo
teris dar į šitą pačią vietą atsivesdavusi abu mažė- 
lius: Vaišilgą ir Ilmę...

Jį pastebėjęs, rikis Mindaugas pašaukė: “Gaudl- 
žadai, ateisi manensp!”

Jis sparčia eidine artėjo ir aumonėje mėklino, 
kad jau bus už ką nors dabar pakliuvęs. Gal primes, 
kad nenuovala beišvirstąs? Sutingęs tuščiai eidinėja?
O gal kemezo Tauralgos įskųstas.

Bet Viešpatis iškalbėjo tai, kas nei spėta, nei 
manyta. Žiūrėk, rytoj išjok, tėvus aplankyk! Jau nuo 
kada jie vis be žinios 
klajonė jų senatvėje.

(Bus

apie tave. Tu gi vienintelė

daugiau)
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ATLYGINIMAI IR KAINOS

VOKIETIJOJE
I

Šventinės nuotaikos miestuose. Kiek Vokietijos dirbantieji skiria 
pragyvenimui ? Tabako kainos piauna rūkorius

V. ALSEIKA, Vokietija

Visiems gerai žinoma, kad 
vakarų Vokietija vis tebegyve
na geras dienas. Niekas negali 
pasakyti, kada jos pasibaigs. 
Anot vieno vokiečio pasakymo, 
duok, Dieve, kad Vokietijai ne
ateitų badmetis ar šiaip blogi 
laikai, nes... tik tokiu atveju 
šis kraštas galėtų grėsti ki
tiems.

Vis dėlto darbininkų ir tar
nautojų tarpe atsiras ir kai ku 
rių skirtingų jų išlaidose. Štai, 
vokiečiai darbininkai maistui iš 
leidžia 38.3% pajamų, tuo tar
pu tarnautojai — 35.4%. Bu
tais vėl daugiau rūpinasi tar
nautojai, gi mažiau — 'darbi
ninkai.

Waterburio, Conn., Lietuvių Moterų klubo valdyba. Iš kairės sėdi: 
O. Tonkūnienė, V. Laudinskiene (pirm.), J. Gaižutienė; stovi — 
O. Saulaitienė, K. Čampienė ir J. Bajorinienė; trūksta A. Madei- 
kienės. Klubas, veikiąs nuo 1954 m., šalia kultūrinio ir socialinio 
darbo, labai daug prisidėjo lietuviams už geležinės uždangos šelp
ti.Supermarketai ir kaimuose...

Iš visų europinių kraštų vak. 
Vokietija pirmauja savo vad. 
supermarketų skaičiumi. Kas 
lankės Vokietijoj prieš penkeris 
metus ir kam teko atsidurti 
šiais metais, tiesiog nepatikės, 
kiek daug išdygo tų marketų, 
įrengtų pagal visus moderniš
kuosius reikalavimus. Mažesni 
miestukai, pvz. 50 - 60,000 gy
ventojų, tokių supermarketų tu 
ri bent keliolika. Jų visas su
tvarkymas, maisto paskirsty
mas, apšvietimas (šaldytų mė
sų, vaisių ar daržovių) — visa 
tai niekuo nesiskiria nuo ameri
kietiškųjų pavyzdžių. Kai šių i 
eilučių autoriui teko apsilanky
ti viename Bavarijos kaime — 
Tuerkheime, vėl stebėjaisi, kaip 
modemiškai, švariai ir vis JAV 
pavyzdžiu veikia ne vienas su
permarketas. O juk tai vos po
ros tūkstančių gyventojų vieto
vė su viena bažnyčia, pilimi ir 
vienuolynu.

Kiek uždirba darbininkai, 
tarnautojai?

Ne taip seniai šiaurinio Rei
no — Vestfalijos statistikos įs
taiga apklausinėjo tam tikrą 
skaičių vidutiniai uždirbančių 
piliečių apie jų pajamas, išlai
das, kai kuriuos papročius. Vie
nos šeimos pajamas daugiausia 
sudaro vyrai ir jos siekia vidu
tiniai 86%. Tačiau šis procen
tas gali labai įvairuoti. Kiek 
uždirba vidutiniai vokietis gy
ventojas? Darbininko uždarbis 
siekia per metus 8,230 markių 
(arba 686 DM per mėn.), o tar
nautojai uždirba 8,845 DM (737 
DM mėn.). Žinoma, darbininkai 
specialistai uždirba daugiau, o 
tarnautojų tarpe tektų išskirti 
aukštesnius valdininkus, redak
torius ir kt., jau nekalbant a- 
pie universitetų, mokyklų per- 
sonalą. Kaip ir visur, Vokietijos ’ 
dirbančiuosius paliečia įvairūs 
mokesčiai. Darbininkams dau
giau tenka mokėti socialinio 
draudimo mokesčių, tarnauto
jams — daugiau pajamų mo
kesčio. Bendrai paėmus, mokes
čiams tenka nemažiau 12% pa
jamų. šalia eilinių mokesčių, 
Vokietijoje tenka kas mėn., mo 
kant pajamų mokesčius, atitin
kamas sumas sumokėti katalikų 
ar evangelikų bažnyčioms. Drau 
ge su pajamų mokesčiu pasta- 
rieii atskaitymai 
DM) suplaukia į 
kesčių inspekciją 
Finanzamt).

Daugiau kelionių ir apsilankymų
pas kirpėją-..

Jei pažvelgti į fizinių darbi
ninkų ir tarnautojų išlaidas šių Į 
dienų Vokietijoje, tai skirtingu
mų atsiras ir daugiau. Tarnau
tojai daugiau išleidžia auklėji
mosi. pramogų reikalams. Jie 
už darbininkus daugiau susirū
pinę atostogomis, mokyklomis, 
tuo tarpu darbininkai savo biu
džetuose daugiau pinigų skiria 
žaislams, foto priemonėms, jie 
daugiau išleidžia lankydami fut 
boio rungtynes ir siekdami lai
mėti vis dar populiariuose toto 
;r lotto lošimuose. Higienai abi 
tarnautojų grupės išleidžia vie
nodai, tačiau būdinga, kad tar 
nautojai ar, valdininkai kirpėjus 

slanko dažniau kaip darbininkai.
Alkoholiniai gėrimai, tabakas 

— tai išlaidų pozicija, kuriai 
skiriama nemažai pajamų. Jei 
darbininkai daugiau linkę įsigy
ti stipresnes svaiginamąsias 
priemones, kaip alų, degtinę ir 

į tabaką, tai tarnautojai daugiau 
dėmesio skiria vynui ir kavai. 
Vokietijoje, palyginti su kitais 
kraštais, ypatingai su JAV-mis,
tabako išdirbiniai brangūs. A- rią nors gėrybę. Štai, jei pernai 
pytiksliai galima pasakyti, kad reikėjo 155 vai. dirbti, kad įsi- 
pvz. cigarečių pokelis Vokieti- gijus 110 litrų talpos šaldytu- 
joje pustrečio karto brangesnis vą, tai šiais metais pakako jau 
kaip JAV (1,75 DM), ir vidų- 131 valandos. Per 20 minučių 
tinis rūkorius mėnesiui turės Vokietijos gyventojas gali už- 
išleisti 40 - 50 DM. Tai jau di
delė pozicija.
Per 8 minutes — alaus stiklas

Kaip su gėrimų kainomis ? 
Jos įvairios. Vokiškų neblogų 
vynų yra gausybė, ir jų kainos 
narduotuvėse siekia nuo maž
daug poros-trijų markių. Jau 
brangesnės degtinės ar konja
kų rūšys ar likeriai. Prancūzi
jos konjakai su Marteliu ir kt. 
priešaky eiliniam darbininkui 
ar tarnautojui sunkiau įkan-

Gaisras didžioji nelaime
Reikia mokėti saugotis ugnies

AL. GIMANTAS

daug tautiečių pra- 
įvairių nelaimingų 

aukomis. Truputį 
atsargumo, truputį

jausdamas 
Jis ėjo iš 
nes nerū-

i
Pernelyg 

dėjo tapti 
atsitikimų 
daugiau
daugiau rūpestingumo, apdai
rumo ir nuovokos kritišku at
veju gali reikšti vienos ar ke
liu gyvybių išgelbėjimą. Ne 
kiekvienas gali bet kurioje si
tuacijoje greitai galvoti ir veik
ti, bet veikti turi stengtis kiek
vienas. Svarbiausia kritišku 
momentu nepamesti galvos.

Gaisrų priežastys
Štai, Philadelphijoje tėvas

I

dami dalykai, nes jų kainos sie
kia ligi 18 DM, tad netoli vie
nos dienos uždarbio.

Vokiečių pragyvenimo lygis 
vis dar kyla ir jau tenka ma
žiau dirbti, siekiant įsigyti ku-

(siekią 3-5 
tą pačią mo- 
(vokiškai —

Socialiniai mokesčiai nėra ma 
ži ir jų pusę sumoka darbda
viai. Trumpai tegalima paste
bėti, kad Vokietijoje dirban
tiems tie mokesčiai ir ligonių 
kasų draudimas nepaprastai at
palaiduoja žmones nuo rūpes
čiu ligos ir pan. atvejais.

Darbininkai su tarnautojais 
visu savo pajamų maždaug vie
noda procentą išleidžia pragy- 
ven;mui — ligi 95%. Iš savo 
paiamu abi grupės išleidžia 51 
% butui ir maisto produktams, Į 
o likusieji skiriami rūbams, na
mų įrengimui, liuksusinėms pre
kėms ir pan.

dirbti duonos kilogramą, per 
dvi valandas ir 20 min. — vo
kiško sviesto kilogramą ir per 
8 minutes — alaus stiklą. Jei 
tokiose JAV-se dešimtukas ka
vai neteikia jokios problemos, 
tai vokiškame restorane atsidū
ręs, žmogus kartais turi ir pa
galvoti, ar jam apsimoka išleis
ti 60 - 70 pfenigų kavos puodu
kui... Jau kitas dalykas, kad 
tai vokiečių nuo seno pamėgtas 
gėralas.

KOMUNISTINĖ RUSIJA IR ARABAI
(Atkelta iš 3 psl.)

Š’os priemonės, nors iš pažiūros 
daug ramesnės, yra daug pa
vojingesnės. Rusams nereikalin 
gos karinės sutartys. Dabarti
nė taikingo įsiskverbimo tech
nika per vieną naktį gali būti 
pakeista tiesiogine intervencija.

1956 ir 1957 m. daugeliu at
žvilgių rusams buvo labai nau
dingi. Už Suezo avantiūros žlu
gimą arabai buvo dėkingi ru
sų įsik’šimui. ir Rusija pradė- 
io rodytis Vid. Rytų ginėja. 
1957 ir 1958 metais buvo pap
litęs įsitikinimas, kad. išskyrus 
Iraką ir Jordaną, Arabų šalys 
jau esančios prarastos Vaka
rams ir rusų įtaka galutinai ten 
įsigalės. Tačiau, laimei, taip 
nejvvko dėl rusų klaidų ,neap
skaičiavus. kaip toli galima ei
ti išnaudojant arabų nacionaliz
mą savo tikslams. Nasseriui 
smarkiai suvaržius komnartijos 
veiklą, rusai 
PUlj laimėti 
iu stiprios 
Taip pat ir
smarki komunistų veikla buvo 
ne tik nenaudniga, bet ilgainiui 
žalinga.

Dabartiniu metu arabų pa- j

namatė
Eeipte, nepaisant 
ūkinės pagalbos. 
Irake nepaprastai

nieko ne-

šauly ima įsigalėti nuomonė, 
kad jie turi galimai daugiau iš
naudoti Rytus ir Vakarus, bet 
patys nepasiduoti jų įtakai ir 
neprisiimti jų vadovavimo. At
rodo, kad ši pažiūra nėra visiš
kai nepriimtina Vakarams.

Su Jordanu, Saudi Arabija ir 
Persijos įlankos valstybėmis 
Rusija neturi nei diplomatinių, 
nei ūkinių santykių. Ji apgai
lestauja .kad tos valstybės ta
po amerikiečių “imperializmo” 
aukomis ir labai varžo kompar
tijos veiklą. Kai Damasko ka
lėjime mirė komunistas Ryad 
at-Turk, rusų santykiai atvėso 
ir su Egiptu. Bet dar labiau jie 
pašlijo šių metų rugsėjo mėn. 
pabaigoje, sugriuvus Jungtinei 
Arabų respublikai ir Sirijai vėl 
atgavus savo nepriklausomybę. 
Nors naujoji Syrijos valdžia be
veik tuoj pat suėmė pulk. Ser- 
raj .labai artimą rusams žmo
gų nepaisant .kad Nasseris Si
rijos sukilimą paskelbė imperia
listų surežisuotu. Maskva pri
pažino Siriją. Tuo savo žygiu 
Chruščevas parodė, kad Egipto 
vadą jis nelaiko vertu ypatin
gos pagarbos ir remia tik tuos, 
iš kurių laukia sau naudos.

kų, visiškai užmiršdami pake- 
i ly esančius viešuosius telefo
nus ar gaisrinio aliarmo dėžu
tes. Pagaliau, panikai pagavus, 
ir tos dėžutės nevisada daug 
reiškia.

Vieną naktį žmona spiegdama 
prikėlė vyrą pranešti apie ki- 

. lusį bute gaisrą. Tas, dar ge
rai nesiorientuodamas, kas įvy
kę, iššoko gatvėn pro miega
mojo langą ir pasileido bėgti 
du blokus iki aliarmo dėžutės. 
Pribėgęs isteriškai pradėjo ją 
kumštimis daužyti ir tik pra
važiuojančio pienininko dėka 
buvo paspausta rankenėlė ir 
praneštas aliarmas. O svar
biausia gelbėti žmones galimai 
anksčiau, kol dar ugnis neišsi- 
plėtusi, kol dar nėra nuodingų 
dujų prisirinkę. Čia vertingos 
ne tik minutės, bet net ir se
kundžių dalys.

Be to, kaip pataria patys 
ugniagesiai, niekada nesivar
žyti juos šaukti, nors ir dėl 
mažiausio gaisro. Jiems kur 
kas maloniau ir saugiau atvyk
ti ir lengviau užgesinti nedide
lę ugnį, kilusią virtuvėje už 
penkių aliarmų gaisrą, kada 
jau gaisrininkai patys ne kartą 
rizikuoja savo gyvybėmis. Ti
kėkime, kad mums niekad ne- 
priseis išgyventi tokios didžios 
nelaimės, bet, jai ištikus, žino
kime, kad savo ir artimų gy
vybes išgelbėsime, tik žinoda
mi,

— Gražus yra dangus ir že
mė, tačiau žmogaus siela, kuri 
iškyla aukščiau lauke esančių 
dulkių, yra dar gražesnė.

—J. H. Pestalozzi
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Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.
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R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to’J- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063
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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 Ave., 

Chicago 2#, IU.

i
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VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSU SPECIALYBE.
PRECIN PHOTO STUDIO

i 4068 Archer Ave. Tel. VT 7-248)
(Incorporated ) 

EDVARDAS VLIS.
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METAI SU DIEVUpabudo vidurnaktį, 
stiprų dūmų kvapą, 
vieno minkštasuolio, 
pestingas rūkorius paliko ant
jo nepilnai užgesintą cigaretę. 
Dūmai ūmai pavirto liepsna, 
tėvas šoko šen, šoko ten, ban
dė gesinti, bet nepavyko. Jį 
apėmė panika. Išbėgo pas kai
myną, 
Laimei, 
fonuoti 
nors ir 
pį, nuodingi dūmai pripildė na
mą ir pavojų pajutusi motina 
buvo priversta iššokti pro lan
gą. Aštuonetas vaikų, deja, 
buvo tokie laimingi. Kol 
niagesiai atvyko, jie visi 
troško.

Štai, prie kokios tragedijos 
privedė tėvo klaida, pirma ne- 
prikėlus šeimos ir 
šaukus ugniagesių, 
užvilkinimas gali 
lemtingas. Neveltui 
sako, kad “pirmosios penkios 
gaisro minutės yra vertos kitų 
penkerių valandų!”

Marylande vienos bažnyčios
salėje vyko pramoga. Kažkas universiteto studentų Kolumbi- 
staiga pastebėjo vieną kitą ug- joje yra praktikuojantys kata- 
nies liežuvį, besisukantį palu- - likai. 63 procentai šio universi- j 
bėję prie dūmtraukio. Kažkas 
pagriebė rankinį ugnies gesin
tuvą, bet jo putos mažai ką 
padėjo.

Atsirado vienas, kuris pa
skambino ugniagesiams: “At
siųskite vieną sunkvežimį. Re
gis, turime mažą nesklandumą 

Į su ugnimi”... Savo patyrimu 
pasikliaudami, gaisrininkai at- 

I siuntė
mius, 
toliau 
nieko 
šaukė 
pavėluoto gaisrininkų pašau
kimo rezultatai iš to “mažo ne
sklandumo su ugnimi”; 11 žmo
nių aukų, 250 sužeistų ir $150,- 
000 medžiaginių nuostolių.

šaukdamas pagalbos, 
tas susigriebė patele- 
ugniagesiams. Per tą, 
labai trumpą, laikotar-

ne- 
ug- 
už-

kaip elgtis ir galvoti.

iIl
ĮMisionierių sąjūdis

Pasauliečių katalikų uždavi
nys yra krikščioniška dvasia 
persunkti šeimas, politiką, pra
mogas, socialines institucijas ir 
visą viešąjį gyvenimą, kad visi 
katalikai galėtų savo aplinkoje 
vykdyti jiems Dievo pavestą 
misiją, — pareiškė Cincinnati 
arkivyskupas Alter, kalbėda
mas Amerikos pasauliečių mi
sionierių sąjūdžio suvažiavime. 
— Pasauliečių misionierių sąjū- 
dis yra kilęs 1920 metais Olan
dijoj. Šiandien jis yra išplitęs

tuoj nepa- 
Mažiausias 
būti labai 
ugniagesiai 23 įvairiuose kraštuose.

I

I

I

Katalikai studentai 
Kolumbijoj

77 procentai Bogotos tautinio 
universiteto studentų Kolumbi-

teto studentų kiekvieną sekma
dienį išklauso šv. mišias.

Spaudoj ir gyvenime

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI

IR SIENOS
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

:
TERRA

3237 W. 63rd St., Chicago 2», IU. 
Tel. 434-4660.

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

Šitokiu pavadinimu neseniai Išėjo 
iš spaudos knyga, kurioje lengvu sti
liumi visiems metų sekmadieniais ii 
šventadieniais duodami patrauktus 
pasiskaitymai. Apie šią knygą kun 
Stasys Yla rašo: "Knyga tenka
džiaugtis... Ji yra tikra pavyzdžių 
enciklopedija, vykusiai parinktų is 
pasaulio ir Lietuvos, iš praeities ii 
gyvos dabarties. Pavyzdžiai daro šią 
knygą labai patrauklią. Gyventi 
krikkščioniškai yra didelis menas, o 
pavyzdžiai parodo įvairius io meto 
požvilgius ir galimumus. Pavyzdžiai 
verčia žmogų mąstyti, save tikrinti 
kasdien atnaujinti savo pastangas 
Ši knyga, skaitoma po skyrelį kas
dien, ypač vakarais, neabejoju, pra
vers kiekvienam, kas nėra užmetęs 
savojo intereso dvasiniam pasauliui.'

Knygos autorius — KUN. DR. J. \ 
PRUNSKIS. Kaina $2, gaunama 
Drauge.

r
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MOVING
F. KASPARAS

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

|
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Visi Pittsburgh’o lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Kataliku Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
STIPRIOS GALINGOS

W L O A
IS

RADIJO STOTIES BRADDOCKS 
Kiekiveną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vai. p. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad- 
Iath::anian Catholic Hour. 

I Radio Station WLOA,' Braddock. 
Pennsylvania.

<UHIII|l!llimlllltllllllllf<llilllll|illl«HII“

Kiekviena sąskaita 
ligi $10.000.- 
apdrausta 
Federal i nėję 
Valdžios įstaigoje: 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

ant visą taupymo 
sąskaitą

MVIITMINI

U F TO
10.000 ant Bonus 

sgskaitu(Atkelta iš 3 psl.) 
aktualūs. Prie jų dar galima pri- ‘ 
jur.gti naujus, vadinamus psicholo-I 
ginius Dievo buvimo įrodymus. 
Kiekvienas žmogus visa savo bū- į 
tybe trokšta laimės, meilės, teisin-' 
gurno, tiesos. Be Dievo toks troš-1 
kūmas neturėtų prasmės.

Pagrindinės tiesos
Dievas tad yra visatos Sutvėrė

jas, visokios gyvybės šaltinis, vi
sokio judėjimo bei tvarkos pirmo- 

; ji priežastis. Iš Dievo rankų yra 
išėjusi kiekvieno žmogaus siela, 
sutverta pagal jo “paveikslą ir pa
našumą”.

Tai yra pagrindinės tiesos, ku- 
' rios savaime atmeta, pasmerkia 
bet kokią ateizmo, materializmo 
formą. Jas būsimas Visuotinis Baž
nyčios Vatikano II susirinkimas iš 
naujo iškilmingai pabrėš visos žmo 
nijos akivaizdoje. Tik šias pagrin
dines tiesas turėdama prieš akis, 
žmonija galės išvengti visuotinio 
sunaikinimo ir įvykdyti Dievo jai 
skirtąją misiją žemėje.

iš karto tris sunkveži- 
ir brandmajoras jau iš 
pastebėjęs gaisro vietą, 
nelaukęs, per radiją iš- 
generalinį aliarmą. Štai,

Laoso karys stovi prie 75 mm. pabūklo, kovoj su raudonaisiais 
dėl Nam Tha miesto. (UPI)

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

August Saldukas Prezidentas

KVIEČIAME SLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

Panika — blogas patarėjas
Panika yra didžiausioji visų 

nelaimų kaltininkė. Kartais 
žmonės taip pasimeta, kad bėg
te bėga į artimiausią ugniage
sių stotį keletą ar kelioliką blo-

URANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

Naujas aukštas dividendas numatoma
mokėti ant investavimo sąskaitų nno Vasario nCa. 1 iL, 1962 K
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO iTUOSIMCIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio Ir liepos mta. 1 d.
a PIRMAD. ir KETV....................... 9 v. r. iki S p. p.VALANDOS: ANTRAD. ir PENKT. ................. 9 v. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD......... 9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad uždaryta.
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BOSTONO ŽINIOS
ATLIKLME 

LIETUVIO PAREIGĄ
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventės minėjimas
Programa: atidarymas, ALT 

skyr. pirm. adv. a 

Young, vėliavą įneša — legio
nieriai ir skautai, Amerikos ir 
Lietuvos himnai, invokacija — 
prel. Pranciškus Virmauskis, 
Lietuvos Nepriklausomybės ak
tas — skaito studentų atstovas, 
kons. A. Shallnos kalba, Vals
tybės gubern. ir miesto mero 
deklaracijas skaito studentai. 
Sveikinimai: latvių, estų, ukrai
niečių. Pagrindinis kalbėtojas 
kun. Vaclovas Paulauskas iš 
Thompson, Conn. Rezoliucijas 
skaito inž. Ed. Cibas, rinkliava 
vykdoma rezoliucijų skaitymo 
metu.

Meninė dalis: Onos Ivaškie- 
nės Tautinių Šokių grupė, pa
rapijos choras, vad. muz. Jer. 
Kačinsko, kanklininkai, vad. 
Gintaro Vaičaičio, soL Stasys 
Liepa.

Taip yra pažadėjęs atvykti 
gub. Volpė ir Bostono majoras 
Coliins.

Penktadienį, vasario 16 d., 
Valstybės gubernatorius ir mies 
to meras paskelbė Lietuvos Res 
publikos dieną.

Dalyvaukime Lietuvos Nepri
klausomybės minėjime, o taip 
pat savo gausia auka prisidėki
me prie savo tėvynės Lietuvos 
vadavimo darbų.

— laisvės Varpo radio pro
grama kiekvieną sekmadienį 
pradėjo įtraukti studentus į sa
vo programą, pravesdama ak
tualiais klausimais su jais pa
sikalbėjimus. Svekiintinas reiš- 

Anthony
— Kazys Mockus kelis mėne

sius sunkiai sirgęs ir kovijęs su 
mirtimi, jau pasveiko ir nuo va
sario 12 d. jau vėl mokytojau
ja N. Y. valstybėje aukštesnioje 

J mokykloje, kurioje mokytoja
vo prieš ligą.

Visi bostoniškiai linki geros 
i sveikatos.

— Felicija Grendelytė, akty
vi Vyčių veikėja buv. “Vyties” 
angliškojo skyriaus redaktorė 
paskirta Mass. valstybės res
publikonų partijos moterų ko
miteto nare.

— Laima Jasaitienė, dr. Sta
sio Jasaičio žmona, susirgo ir 
atsigulė ligoninėn.

— A. a. Vlado Adomavičiaus 
metinės. Prieš metus mirė arcr. 
Vladas Adomavičius, kuris pa
čiame gyvenime, o savo darbais 
reiškėsi ne tik kaip arch. inž., 
bet kaip redaktorius, rašytojas 
poetas, muzikas.

Šį šeštadienį, vasario 17 d. 
8 vai. ryto Šv. Petro lietuvių 
parapijoj So. Bostone bus at- 

I laikytos už velionį šv .mišios, o 
tuoj po mišių bus Naujosios 
Kalvarijos kapinėse paminklo 
atidarymas ir šventimas. Visi 
kviečiami dalyvauti.

(draugijos pirmininkas dr. Aro 
Edema.

Susirinkusieji užgyrė rezoliu
ciją, kuri bus pasiųsta prez. 
Kennedy, sekr. Rusk, ambasad. 
Stevenson ir eilei kitų valdžios 
žmonių, senatorių, kongresma- 
nų ir diplomatų. Ji bus paskelb
ta ir “Kongreso darbuose” (Con 
gressional Record).

Visa programa Amerikos Bai 
so buvo užrašyta perduoti okup. 
Lietuvos tautiečiams. Dalyvis

I
Daytan, Ohio .
Pirmą kartą Lietuvių diena !

Daytono Lietuvos Vyčių at- I 
stovių Marijonos Lucas ir Eli- 
nor Šiužąs rūpesčiu Daytono 
miesto majoras Frank L. So- 
mers paskelbė Lietuvių dieną 
nepriklausomybės paskelbimo 
minėjimo proga, pasirašydamas 
oficialų raštą ir užspausdamas 
miesto antspaudą. *

Minėjimas įvyks vasario 18 
d. 3 v. p. p. Šv. Kryžiaus lie
tuvių parapijos salėje. Kalbė- 

’ tojais bus dr. Alfonsas Kisie
lius iš Sidney, Ohio, ir Lietuvos 
Vyčių narė Judita Petrokaitė. 

1 Programoje dalyvaus Šv. Kry-
■ žiaus parapijos choras, vado- 
1 vaujamas ponios Elinor Šiužąs

ir vargonininko Juliaus Rašti
kio. Frank Ambrose skaitys me 

t ro Lietuvių dienos paskelbimą,
■ Pranas Gudelis paruoštas rezo

liucijas. Programoje taip pat 
dalyvaus Lietuvos Vyčiai ir 
parapijos vaikai. Minėjimą ren
gia Lietuvių draugijų sąryšis.

Massachusetts gub. pasirašo Vasario 16 d. proklamaciją. Iš k. į 
deš.: adv. J. Grigalus, inž. F. Cibas, Ona Ivaškienė, St. Jakutis, 
pasirašo gub. Volpe, V. Bajerčius, adv. A. Young, A. Andriulionis, 
P. Brazaitis.
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DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. vasario mėn. 14 5

KOKIE VAIKAI DAŽNAI SERGA
IGRIPU

są. Daržoves virti be druskos 
ir neišpilti sunkos, kur yra vi
taminų ir mineralų. Vit. C tu
ri daug kopūstai, morkos, kruč- 

i kai ir bulvės. Sumažinus ar at- 
l ėmus druską maiste, jos kiekis 
audiniuose mažėja, o didėja ki
ti mineralai, kaip Calcium; į- 
vyksta pakeitimas mineralų, 
vandens kiekis ir gleivinių pa- 

l brinkimas mažėja. Nepatartina 
keisti sviestą augaliniais rie
balais, nes tas nepadeda, o svie 
stas, kaip Vit. A ir D nešėjas, 
yra reikalingas augančiam or
ganizmui. Kad gavus kūdikiui 
daugiau tų vitaminų, duodama 
jam žuvies taukų žiemos metu.

Panašios dietos derinius pa
tariama ir didesniems vaikams 
su dažna tonsilų infekcija — an
gina. Eksperimentiniai patyri- Pastaba: Tenka paminėti, kad 
mai rodo, kad liuksusinis mais- Vytauto Didžiojo universiteto 
tas didina tonsilų pabrinkimą Kaune disertantas d-ro laips- 
ir palinkimą infekcijai. Todėl niui įgyti prof. Zubkus įrodė 
tenka mažinti kiaušinių, svies- savo eksperimentais su žiurkė- 
to, pieno kiekį, taip pat drus
kos ir vandens. Vieton valgo
mos druskos dėti kitų priesko
nių, kaip kmynų, gvazdikų, ma-

iorano, petruškų ir kt. Duoti 
daug daržovių, ypač žalių salo
tų, morkų, kručkų, pomidorų 
su citrinos sultimis, nes tas ma 
žiną troškulį, o citrinos turi 
daug vit. C. Tokie vaikai nori 
daugiau rūgšties, ir ji reikalin
ga jų organizmui. Garsus pe
diatras Czerny skyrė dar šio 
šimtmečio pradžioje rūgštų gė
ralą iš praskiestos pieninės rūgš 
ties, paskanintos aviečių sun
ka, valgio metu. Vartojant ją 
ilgesnį laiką ir prisilaikant die
tos, tonsilai mažėja ir angina 
bei kiti kataraliniai reiškiniai 
išnyksta. Tokį gydymą vartoja 
ir dabar kai kurie Europos vai
kų gydytojai, pvz. Berno (Švei
carijoj) Vaikų klinikose.

Reikalinga žinoti, kaip jiems pagelbėti

PROF. DR. V. TUMĖNIENĖ

Vaikai dažniau serga gripu 
ar peršalimu, negu jaunimas ir 
suaugę. Kūdikiai juo jaunesni 
ir silpnesni, juo dažniau suser
ga. Daugumas vaikų perserga 
porą kartų į metus; rudenį ir 
pavasarį. Bet yra tokių, kurie 
serga dažnai, beveik kas 2-4 
savaitės. Vieni gauna nosies ar 
gerklės uždegimus, kiti bronchi 
tus, anginas.

Suaugę ir didesni vaikai per
serga lengvai, vaikščiodami, bet

1

i

Tikimasi, kad minėjime daly- juo jaunesnis vaikas, juo sun-1

i mis ir vaikų stebėjimais, kaip 
i liuksusinis maistas veikia nei
giamai tonsilus.

į suaugusiųjų, sergančių ar ant- 
kraičio nešėjų. Chroniniai susir 
girnai yra irgi apkrečiami; tai 
kūdikio izoliacija nuo jų yra 
būtina. Pasitaiko, kad, persir
gęs gripu, kūdikis nešioja nu
silpusį antkritį alsuojamų takų 
gleivinėse. Jo kūnui staiga at
šalus ar nusilpus nuo kitos li
gos, jis gali vėl susirgti nuo 
savo antkričio. Kad apsaugojus 

' nuo virusų infekcijos, patartina 
1 skiepyti vaikus net ir kūdikius 
virusų vakcina. Apsauga yra 
pertrumpa, todėl tenka kartoti 
kasmet ankstyvą rudenį.

4. Prigimtas palinkimas. Ne
retai gimsta kūdikiai su palin
kimu slogai, bronchitui. Jo ai-, 
suojamų takų gleivinės yra pa
brinkusios, jautrios infekcijai. 
Tų kūdikių oda gali būti jaut
resnė, greitai susierzina, įdega, 
niežti, kas pasitaiko dažniau

j

Dr. Daugirdaitž-Sniogien®,

Lietuvos istorija
★

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

TV RADIJAI, HI-FI. VĖSINTI’VA J ! 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta ( 

t vadovėlis lituanistinėms mokyk 
~ loms ir tėvams, vaikus su Lietuva 

praeitimi norintiems supažindinti 
: namuose. Knyga iliustruota, kie- 
1 tais

I
II

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

iš viršeliais, 204 pusi. Kaina $3.

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

kesni ligos reiškiniai. Susirgęsvaus ir apylinkių lietuviai iš Co 
! lumbus, 1 _ _ .
Sidney, Lima, Ohio.

1

“ pirmąją premiją Daytono šach-Įmi neima nes tuomet ne' 
matų turnyre ^alėtų visai alsuoti’ nosiukė

-Patricija Petkutė vasario i yraužgulusi, jis darosi nera- 
4 d. dalyvavo vietos televizijos | 
programoje kaip laiškų skaity
toja. Ji yra studentė Daytono 
katalikų universitete.

— Julius Rimdžius iš Cicero,
HL, su žmonele atvyko į Los 

mirusius ir žuvusius dėl Lietu- ir reikšmingas mostas, priimant''^‘n°e^es’ ka<^ kartu su savo 
vos laisvės. Gi 3 vai. p. p. Lie- lietuvių delegaciją Baltuosiuose mamyte Barbora, broliais ir sė
tuvių auditorijoje, Lincoln ir 9 Rūmuose vasario 16. Bet ne- 
gatvės kampas, įvyks meninė 
dalis.

Programą išpildys Šv. Baltra 
miejaus parapijos pradžios mo
kyklos mokiniai, moterų kvar
tetas, solistai, tautinių šokių 
grupė “Bijūnas” ir kt.

Kalbėtoju yra pakviestas či- vo išvykęs į Cleveland, Ohio, 
kagietis dr. A. Virbickas. tai pagrindiniu kalbėtoju per

Šia proga bus paminėta mū- minėjimo programą buvo pa
sų didžiojo poeto kun. J. Mai
ronio 100 metų sukaktis nuo jo 
gimimo ir 30 metų nuo jo mir
ties. Dr. V. Kožica kalbės apie 
Maironio gyvenimą ir kūrybą, 
o taip pat bus deklamuojama 
Maironio poezija.

Tikimasi, jog į šį minėjimą 
gausiai atsilankys waukeganie- 
čiai ir apylinkės lietuviai. Mie
lai laukiami svečiai iš gretimų 
kolonijų.

Sveikata

MUSŲ KOLONIJOSE
. .......................................................................................................................................

Springfield, Cincinnati, n*retai vemia’ VPač U?os Pė
džioje, geria godžiai, bet atsi-

Waukegan, III. dėtos šio krašto vėliavos 
skambėjo himno garsai. Toli
mesnė programa buvo perkelta 
į The VVashington viešbutį. Lie 
tuviai gausiai dalyvavo vienur 
ir kitur taip, kad per pietus 
viešbučio banketų salėje net pri 
stigo vietų.

Didelę entuziazmo dalį bus

Vasario 16 d. minėjimas
Bendruomenės apylinkės val

dyba vasario 18 d. rengia Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo 44 metinių minėjimą. Mi
nėjimas bus pradėtas 10 vai. 
ryto Šv. Baltramiejaus parapi
jos bažnyčioje šv. mišiomis už sukėlęs prez. Kennedy gražus

mažai prie to prisidėjo ir ener
ginga Washingtono Lietuvių 
draugija su savo pirmininke 
Barbora Darlyte-Drangeliene. Ji 
vadovavo ir visai programai.

Kadangi Lietuvos Charge d’ 
Affairs a. i. Juozas Kajeckas bu

— Vincas Žukaitis laimėjo Įsako val^ti' 0 maitinami krūti-

šute atšvęstų savo vedybinio Į 
gyvenimo 20-ties metų sukaktį. 
Vasario 12 d. Rimdžiai su mo
tina išvyko kelių savaičių ato
stogų į Havajų salas.

— Čiurlionis scenoje. Kovo 
17 d. Los Angeles Kultūros klu 
bas stato J. Gliaudos veikią iš i 

į Čiurlionio gyvenimo. Veikalą re 
žisuoja akt. J. Kaributas. Pas
tatymas bus parapijos salėje. 

Rūta - Lee Kilmonytė

l

mus, nemiega, kosti. Neretai at
siranda slogos komplikacijų: au 
sų ar plaučių, rečiau inkstų ar 
šlapumo pūslės uždegimas. Ta pirmų metų amžiuje. Jų limfi- 
sloga gali būti pavojinga jau- nės liaukos padidėja. Tokį kū
nam kūdikiui, todėl svarbu y- 
ra žinoti ligos priežastį ir kaip 
apsisaugoti.

1. Klimato įtaka. Drėgnas, 
šaltas oras su staigiais oro tem 
peratūros svyravimais iššaukia 
daugiau gripinių susirgimų, to
dėl jų turime daug rudenį ir pa
vasarį.

2. Kūno vidujinės šilumos re
guliavimas. Ne kiekvienas vai
kas sugeba greitai prisitaikyti

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

Per Kalėdų šventes einantį 
gatve Balį Andrulį užkliudė pra 
važiuojantis automobilis ir nu
laužė koją. Kelias savaites iš
gulėjo Šv. Teresės ligoninėje, o 
dabar jau grįžo į namus ir, rū
pestingai globojamas J. ir V. 
Barsčiauskų, gydosi namuose.
Mirtis retina mūsų koloniją

Vasario 8 dieną staiga mirė 
Ona Bačkienė, kun. Viktoro Da- 
bušio giminaitė. Kun. V. Dabu- 
šis buvo atvykęs iš New Yorko 
į laidotuves. vp.

siuntinybės patarėjas dr. Sta- (
sys Bačkis. Antru kalbėtoju bu- Sergeants Three. Vasario
vo Pennsylvanijos kongreso na- dieną šis filmas pradėtas ro- 
rys George M. Rhodes. Jisai Į dyū daugumoj Los Angeles ki- 
perdavė Atstovų Rūmų pirmi- ’no teatrų. Rūta turi žymią rolę 
ninko J. W. McCormack sveiki
nimus ir baigė savo gražų žodį 
lietuvišku šūkiu: Kas bus kas 
nebus, bet Lietuva nepražus!

Speakeris McCormack taip 
pat atsiuntė susirinkusiems ir 
savo atskirą sveikinimą per vie
ną Washingtono lietuvį.

Latvių vardu sveikino Char- dienų išbuvęs ligoninėj, sausio 
ge d’Affairs dr. Amold Spekke, 28 dieną1 grįžo į namus ir pa- 
o estų — Washingtono Estų lengva stiprėja.

ir dalyvauja su pirmaujančiais 
Hollywoodo aktoriais.

— Roma Mastienė iš Cicero, 
III., lankėsi Los Angeles ir bu
vo sustojusi pas Stadelninkus. 
Vasario 4 d. R. Mastienė gra
žiai giedojo solo pamaldų me
tu šv. Kazimiero bažnyčioje.

— Prof. Myk. Biržiška, 12

Washington, D. C
Sveikino aukštieji pareigūnai
Nedidelė VVashington lietuvių 

kolonija nepriklausomybės at
kūrimą paminėjo sekmadienį, 
vasario 11 d.

Bostono gyventojų Selevičių šeima, tėvas Juozas, motina Stefa
nija, sūnus Jonas, 9 m., ir sūnus Juozas, 14 m., kuris buvo kard. 
Cushing vasario 4 d. apdovanotas altoriaus patarnautojams ski
riamu Ad. Altare atžymėjimu. (Nuotr. P. Pliksnio)

Minėjimas prasidėjo pamal
domis katedroje, kur lietuviška 
trispalvė stovėjo šalia žvaigž-

no palinkimą vadiname eksuda- 
tiviu diatezu ar eks. konstitu
cija. Moksliniai tyrinėjimai pa
rodė, kad tokiam kūne yra dau 
giau vandens ir druskos — 
Nall, negu pas normalius kūdi
kius ; druska suryja daug van
dens.

Kad sumažinus alsuojamų ta 
kų palinkimą infekcijai, tenka 
pakeisti maistą, būtent mažiau 
skysčių ir mažiau druskos. Pas-

oro temperatūros kritimui, per tebėta, kad eksudativūs kūdi- 
sišaldo ir mažėja atsparumas, kiai yra ypatingai jautrūs pie- 
didėja palinkimas infekcijai. Y- nui, tenka sumažinti iki y> ht- 
pač sunkiai apsisaugo nuo nu
šalimo jauni kūdikiai, silpni, su 
mažesniu svoriu, kaip dvynu
kai, prieš laiką gimę, sergantie
ji mažakraujyste, rachitu, mi
tybos sutrikimu, viduriavimu. 

iJų vidujinės kūno šilumos re
guliavimas nėra pakankamai iš 

i sivystęs ar sumažėjęs dėl ligos.
Jaunų kūdikių, prieš laiką gi
musių, kūno paviršius yra, pa
lyginamai su svoriu, didesnis, 
negu išsivysčiusių, todėl ir a- 
tiduoda daugiau šilumos.

i Kaip turėtų elgtis tėvai su 
silpnais vaikais? Jų kambariuo
se turi būti pastovi temperatū
ra, geriausiai 70-75 F.; bet1 
kambarys turi būti vėdinamas ' 
porą kartų dienoje, nes grynas 
oras labai reikalingas kūdikiui, 
gerina jo kraujo apytaką. Nor
maliai išsivysčiusį kūdikį ten
ka pratinti, kiek galima anks- j 
čiau, prie lauko oro, net ir šal- 
tesniam orui esant; silpnus neš
ti į orą palaipsniui, pradėti, ka
da leidžia jų svoris ir bendras 
mitybos stovis, apsaugojus tin 
kamais drabužiais ir šildant, pa 
dėjus po antklode vežimėlin šil
dytuvą, geriausiai molinį (ak
meninį) puodą su karštu van
deniu, nes jis ilgiau laiko šilumą 
ir neapdegina.

3. Slogų sukėlėjai yra daž
niausiai virusai su bakterijų 
priemaiša. Jauni kūdikiai apsi- 
krečia nuo mokyklos vaikų ar

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

Telef. WAIbrook 5-5121
~ ' - ■ . ■ 111 1 ;

ro, o sunkesniais atsitikimais 
iki 1/4 litro; anksti pradėti duo 
ti vaisių sunką, kur daug vita
minų C ir daržovių, kepenų ko
šelę, truputį vėliau maltą mė-

■

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

to mėnesio 1-mos dienos.

KNYGA REIKALINGA KIEK
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI !

5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 
SETAS. TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

join our stainless club

su užsakymais slysti: AND LOAN ASSOCIATION
8130 South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffsidt

a tanky ni i 
lAaiškintl veikiant lej 

federaliniai darbo mmdo' 
Knygeli kaina 40 crnto

KOKIE YRA SUNKOS — PAVO
JINGI DARBAI, prie kurių leidžia
ma samdyti tik turinčius 18 metų 
amžiaus ? Ir daugiau žinių suinte-1 
rasuotieji asmenys gali rasti kny
gelėje —

FEDERALINIAI DARBO
SAMDOS (STATYMAI
Spaudai paruoAS Pr. Aulas

Knyg<*16J klausimų tr 
forma yra 
JAV-bBst- 
Įstatymai.

Pinigus

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St..
Chicago 29, Illinois

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „ 9 iki 6
Šeštadiend. .. 9 iki 1

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

Split by PDF Splitter
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KENHEDŽIO MOKYKLOMS PAGALBOS PROJEKTAS
IŠLAKUS

Prelatas William McManus, 
Chicagos arkidiecezijos katali
kų mokyklų vedėjas, pavadino 
prez. Kennedy siūlomą federa- 
Iės valdžios auklėjimui para
mos projektą “išlaidžiu”. Pre
latas pavyzdžiu panaudojo Chi
cagos padėtį. “Nėra jokios 
krizės, pasakė jis, Chicagos vie-

šose mokyklose. Neseniai Chi
cagos auklėjimo taryba patvir
tino rekordinį biudžetą, moky
tojams pakelė algas $250 me
tams ir numatė rekordines iš
laidas naujiems pastatams”.

SKAUTAI

(Atkelta iš 2 psl.)
tės po $ 1.—). JF geradarys 
dr. V. Avižonis $10.—, K. Bile- 
ris $5.—, ps. J. Vaicjurgis $1.

Už išplatintas kalėdines atvi
rutes J. Fondą parėmė sekan
tieji: JFS įgal. Bostone Ig. Vi- 
leniškis $40.—, psl. A. Gedmin- 
tas, Worcester $18.—, ps. E. 
Gorodeckienė, Worcester $18.-, 
p. J. Pipiras, Worcester $15.—.

JF skyrius dėkoja visiems.
Siunčiant aukas J. fondui bei 

atsiskaitant už išplatintus “Whi 
te Badge” ir kalėdines atviru
tes, prašome rašyti JFS iždinin
kui adresu: A. Karaliūnas, 3717 
W. 70th PI. Chicago 29, UI.

“Neaišku kodėl federalė val
džia turėtų pagelbėti Chicagos 
viešosioms mokykloms, nebent 
sumažinti vietinius mokesčius”, 
toliau tęsė prelatas, “bet prezi
dento siūlomas projektas už
draustų Chicagai sumažinti jau 
dabar mokykloms leidžiamus pi 
nigus. Chicaga turėtų pridėti 
federalę pagalbą prie dabarti
nių išlaidų, ir tai, man atrodo, 
jau per daug išlaidu”.

Prelatas McManus atsisakė 
pasisakyti dėl New Yorko kar
dinolo Spellman pasakytos kal
bos, kad prez. Kennedy įstaty
mo projektas “galutinai pribaig 
tų” katalikų mokyklų sistemą. 
Chicagos katalikų mokyklų si
stemą savo didumu pralenkia 
tiktai New Yorko ir Los Ange
les miestų viešųjų mokyklų si
stemos.

MARQUETTE PARKO CENTRE
Tuščias lotas Marąuette Pk. Tinka 

biznio namui statyti. $6.000.
8 kamb. mūro rezidencija. Mo

dern. didelis namas. 50 p. sklypas. 
Garažas. Prie parko. $26,900.

Namam reikmenys — hardware. 
pastovus biznis, apyvarta apie 
$50,000 metams. Kaina grynais 
$32,000.

Rūbų valykla — Cleaner ir gražus 
butas puikiam name Brighton Par
ke. Pelno virš $4,000 metams. Kai
na $14,900.

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 
parko. $17,900.

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

Už įmokėtus $2,000 ir $85 J mėn. 
galite pirkti 4 kamb. mūrų, kurio 
kaina ‘GlS.OOO.

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

Prie mūsų Įstaigos 2-jų 
metų, dailus mūras. 2 po 
$38,500.

4 butų mūras. Apie $5,000 nuo-

nuomos 
Įmokėti

butų, 8
5 kamb.

> 
I 
i

Bargenas. 2-jų butų namas. 
8 kamb. Gera vieta. $14.600.

3-jų butų mūras ant kampo. ___
™ ^ra-i&a Gazu atskiri šildymai. 
$28,600.
> H 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 $100.000 likerių prekyba. 
Taverna ir liuksus butas. Mūro na
mas su nuostoliu parduoda už 
$56,800.

Visai geras mūras. 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 $3,000 įmokėti.

Savininkas palieka 7 kambarių, 10 
metų rezidencija. Garažai ir ’ ‘ ’ 
$20,500.

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

8 butų mūras. Alumin.
Virš $8.000 nuomos. $66,900.

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

3-jų butų medinis. Platus sklypas

8 ir

Mū-

priedai.

Tvirta

langai.

$5,000

I i „__________ _______________________
mos. Garaž. Geriausia vieta. $38,000. ir gar. Nereikės derėtis, už $15,900.

PILDOME INCOME TAX

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

Mes patys esame savo gyvenimo 
vergai ar ponai, laimės ar 

nelaimės valdytojai.
Kaip visa tai įvyksta, ar ge

riausiai susitvarkyti, rasite Juozo 
švaisto knygoje

TRYS ŽODŽIAI 
arija .

GYVENIMO MAGIJA
Kaina $2.00. Gaunama DRAU

GE ir pas visus knygų pardavė-

KAIP RAŠYTI SAVO KONGRESMANUI **

pasirašėte po gatavai 
kieno nors nuomone.

Jūsų laiškas neturėtų 
dėl tos legislacijos, kuri 
meniškai svarbi. Jūsų
kongrese, žinoma, atstovauja jus, 
bet jis taip pat atstovauja ir tau
tinį interesą. Jis daugiau dėmesio

sudaryta

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
iREAL ESTATE REAL ESTATE

t

II
Į10%, 20%, 30% pigiau mokėsite^ 
už apdraudą nuo ugnies ir auto-feš 
mobilio pas

! FRANK ZAPOLIS S 
.J 3208% Mest 95th Street s’ 

Chicago 42, Illinois B
GA. 4-8654 ir GR 6-4339.®

TELEVIZIJA S 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už 
dirbtuves darbą — $10.00 ir dalys.

Pigios pavelkslinSs lempos.
J. MIGLINAS

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

DĖMESIO!

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
gę. $16,900.

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

13 butų mūrinis, tvirtas. $15.000 
metinių pajamų. Mažas įmokę j imas 
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. 4Srd St. CL 4-2S90

$35,900 už 9 metų mūrinis, 2x4%, 
arti mūsų įstaigos.

33.800 mūrinis po 3 mieg., butas 
I ir $200 nuomos j m«n., 69 ir Tal- 
| man.

$7.900 už 4 kamb. medinį Gage p., 
lotas 25x125.

$37,800 mūrinis 2x5 su 3 mieg., 10 
metų, 71 ir California.

$12.500 medinis 2 butai (6 ir
33 p. lotas. Gage p.

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

$10,000 įmokėti, 4 m mūrinis,
virš $400 j mčn. iš 5 nuomij.

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

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

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

5).

2

P-.

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 30 
p. lot. $19,500.

3 apt. 5, 4, ir 3 kamb. Atskiri šil
dymai. $36,000.

2
va.

apt. 6 ir 5 kamb. Šildymas aly- 
$21.500.

INCOME TAI
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th St. RE 7-8399

$14.500 mūrinis 3 butai. Aušros 
Vartų parapijoj.

$18,500 mūrinis 2x4 Brighton p.. 2 
i>l. nuo mokvklos.

$17.900 nutrinis 6 
tas. garažas, naujas

$10.900 medinis 4 
zo sild.. arti mūsų.

$46,000 liuksusinė 
rezidencija, priešais

kamb., 30 p. lo- 
šild.
kamb., rūsys, ga-

3 metų 6 kamb. 
Marąuette parką. 

$41.500 naujas mūrinis 2 po 6. 40 
p. lotas, atsk. šild. gazu, pastogė.

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

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

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

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

$15,500 už 3 lotus Gage p. 
$6.500 lotas 31 p. M. parke.

PILDOME (VAIRIŲ RCSIŲ INCOME TAKSUS

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

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36.500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18.900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29.500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$18,900 
Didelis pasirink, gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

$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

*

PRIE MARQUETTE PARKO

2 aukštų namas. 5 ir 4 kamb. 
Nauja alyva karštu vand. šiluma. 
Garažas ir atskiras sklypas. Arti 
70-os ir Westem Avė. Viskas tik 
$20,900.

Specialus investavimui — 5 butų 
namas. Alyva-karštu vand. šildy
mas. Naujas garažas- Mėnesinių 
pajamų $365. Arti šv. Kryžiaus 
bažn. Pilna kaina $21,900.

5 butų mūrinis Gage Parke. Vi- 
si 4y2 kamb. butai: Naujas sto- 
keris. Kampinis namas. Savininkas 
išvyksta į California. Nužeminta 
kaina — $45,250.

Grosernė su 2-jų butų mūr. na
mu. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Gera klientūra. Gazu šild. 
Gage Parke. Tik $26,250. Duokite 
pasiūlymą

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

i

MAKQUETTE PARKE
8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2 maš. 

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

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

rūsys. 30 p. sklypas. 
$14,200.

3 moderniški butai (2 
kamb. ir 4 kamb.), ir 
tuvė: tinka bet kokiam 
ti judraus Western ir 71»os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. A.ti Marąuette Parko mokyk
lų. Viskas moderniška. Gražiai iš- 
dekoruota. Nebrangua

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

HE 6-1517 arba PB 8-1595

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

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

NAUJAS MCR. BUNGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

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

LIKERIU IR MAISTO KRAUTUVE
KrautuvS lietuvių kolonijoje, 

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

3 BUTU MED. — $16,500
Prie 67-os ir Damen. Nauja ■ 

tralinė karšto vandens alyvos i 
ma. 2 auto garažas.

Jį BLOKO NUO PARKO
7 metų 2x4% kamb. mūr. ‘ 

quette Pk. 2 šildymo 
$42,000.

GERIAUSIAS PIRKINYS!
6 metų mūr. ranch namas ant 

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

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71 st Street
TeL VVAlbrook 5-6615

Gera

2-jų

Pilnas 
vieta.

kamb. 
krau-

po 5 
graži 
bizniui. Ar-

ant 
su-

cen- 
šilu-

Mar- 
sistemos.

*

MAROUETTE PARKE
Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu

tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $26.000.

73-čia ir Richmond. Mūrinė 6 
kamb. rezidencija. 12-os metų. 45 p. 
sklypas. 2 maš. garažas. Namas lais
vas pirkėjui Gali užimti dabar. 
$19,900. ;

Palikimas. Brighton Parke du me
diniai namai. Vienas 6 kamb., ant
ras 4 kamb. ir biznis $14ib00.

VAINA REALTY
| 6340 S. WESTBBN AVZL
' REpublic 7-0515 ube BE 7-4038

nnnnnnmiminniiMmmnniiniiiinihi 
AUKŠTYN ŠIRDIS 
KUN. J. PRUNSKIO parengtas 

pavyzdžių ir gražiųjų minčių 
rinkinys

Čia galima susipažinti su daugy-

Kodėl, kada ir ką jūs turėtumė
te rašyti savo atstovui kongrese? 
Tai yra svarbūs ir praktiški klau
simai, kurie vėl kyla galvojančiam 
piliečiui, prasidėjus antrai 87-to 
kongreso sesijai.

JAV-ių kongresas yra pats 
svarbiausias įstatymų leidimo kū
nas pasaulyje. Jūsų atstovas ir 
senatoriai yra jūsų asmeniški at
stovai šioje didžioje asamblėjoje. 
Jūs jiems mokat. Jūsų balsai nu
lemia jų išrinkimą. Per juos jūs . . - . - . -
galit perduoti savo nuomonę, kuri Kaip laiškai atstovams kongrese | pusi. Kaina $2.06. 
gali daug lemti.

Prileiskim, jums yra įdomi kuri 
nors legislacija, kada tad turėtu
mėte rašyti savo atstovui kongre
se? Laiko parinkimas yra svarbus. 
Yra maža naudos rašant po to, 
kai jis jau yra balsavęs, nebent 
jūsų laiškas tik komentuotų apie 
jo veiklą ar jis turėtų kitą progą 
balsuoti. Jūsų pirmas laiškas ta
da turėtų būti parašytas, kai bi- 
lius yra įneštas ir jūs turite įsi- 
tėmyti, kokiam komitetui bilius 
buvo paskirtas.

Jeigu jūsų atstovas ar senato
rius yra komiteto narys, jūsų laiš
kas bus ypač efektingas, kadangi 
komitetai daugiausia darbo daro 
legislacijoje. Jeigu jis nėra komi
teto narys, paprašykit jo perduo
ti jūsų laišką komitetui su pra
šymu, kad laiškas būtų uždoku- 
mentuotas komiteto bylose ir apie 
jo gavimą pranešta. Kitas jūsų 
laiškas, kai artėja balsavimo lai
kas už bilių atstovų rūmuose ar 
senate, gali padėti jūsų atstovui 
nuspręsti jo palaikymą ar jam 
pasipriešinimą.

Jūsų laiškas nebūtinai turi būti 
parašytas mašinėle. Ranka rašy
tas laiškas kartais giliau pagau
na. Forminiai laiškai yra beveik

RADIO PROGRAMA 1

būti tik 
jums as- 
atstovas

Į atkreipia į laiškus, kurie parodo, ^^Tir pS^Tti
I J°S JU ras\ tojai ano, kas tautai. bruožais, pasirodančiais įvai- 
: yra geriau. Rašytojai savo korės- į riose gyvenimo aplinkybėse. Kny- 
pondencijose su atstovais, žinoma, • gą gražiai atspausdino Immaculata
yra geriau. Rašytojai savo korės- į riose gyvenimo aplinkybėse. Kny- 
pondencijose su atstovais, žinoma, • gą gražiai atspausdino Immaculata 
turi sekti mandagumo taisyklių. 1 Press, Putman, Connecticut. 260

turėtų būU adresuoti? Laiškai1 užsakymM _
atstovams kongrese turėtų būti
adresuoti: Honorable (pilnas var- “Drangas’^ 4545 TO ėst J53rd Street 
das ir pavardė) House of Repre- 
sentatives, Washington 25, D. C. 
Laiškai senatoriui turėtų būti ad
resuoti taip: Honorable (pilnas 

j vardas ir pavardė), United Statės 
; Senate, tVashington 25, D. C.

Chicago 29. HL
Platintojams duodame nuolaidas
MUUUUtlHllilIlIUIIIIIIIIIIIIIilIlIlUIIIIIUI

mo- 
sal-

Kai baigiasi darbo diena
Pažįstu kelis žmones, kurie 

ka aukšto meno išsimiegoti 
džiu, ramiu, gaivinamu miegu, pa
šalindami ir pakeisdami tuos sme- 

1 genų įvykius, kurie juos vargino 
| dienos metu. Jie žino paslaptį iš
jungti visus rūpesčius ir palikti 
juos krautuvėj, darbo kambaryje 
ar fabrike, kada jie vakare pasu- 

į ka raktą. Jie niekuomet neparsi- 
j velka namo visų savo verslo rū
pesčių. Nuo to momento, kai bai
giasi jų dienos darbas, ligi to, kai 
jis vėl prasideda, jie laiko save 
laisvais ir tiktai savo poilsiu gy
venančiais. — O. Swett Marden.

Alyvc, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

Visur tam linksma, kieno širdis 
linksma. O kieno širdis juoda, kaip 
juodos šito ežero vilnys, tai liūd
na tam ir su jaunimu ir kunigo 

be naudos. Jie tik parodo, kad jūs dvare. — V. Krėvė (Iš Šarūno)

Į
i

i

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVAUS

*

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. I1L

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!

CONTRACTORS

ŠIMKUS
I REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

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

INCOME TAX
!

METINIS
DIVIDENDAS 

mokamas visoftm 
santaupoms

I

STANKUS
CONSTRUCTION CO.

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE
F. Petrauskas & Co. 

BUILDERS 
2523 West 69th Street 

TeL PRospect 8-3792

I

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 SO. WESTERN AVĖ.
Chicago 36, Illinois

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouts, Stogai. Dūm
traukiai Pataisomi. Tšsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina- 

■ mi (re-coated). Dažymas iš lauko.
- “Tuckpointing”. Pilnai apsidraudė.
Nemokamai, apskaičiuojame; žemiau- 

i sios kainos Darbas garantuotas. At- 
' dara dieną ir naktį bei sekmadie

niais.
LA 1-6047, RO 2-87 78

V

LOTAS BRIGHTON PARKE
46-ta ir Mozart. Susitarus pasta
tysim naują vienos ar 2-jų šeimų 
namą.

ŠILDYMAS
A, Stančiauakas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 

' visus skardos darbus.

' 7304 So. Rockweil Street
Tel. GRovehill 6-7875

HE 4-7482 arba 436-5153 
VACYS CONSTRUCTION CO.

MUTUAL .?X«/SAVINGS HELP WANTED — VYRAI

šitaip apsirengusi lėktuvo patarnautoja Sanųuer aptarnauja kelei
vius, skrendančius iš —
lėktuvais.

JAV j Tahiti, prancūzų lėktuvų linijos TAI

AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicaga 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Pres. • TeL VI rginia 7-7747

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Kas tik turi ger^ skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

BRIDGEPORTE, 3207 $. Halsted St., Vlctory 2-4226
Vedėju E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARUUETTE PK, 6211$. Western, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPOMS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 

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

6211 South Western Avė. krautuvė
f

f

REIKALINGI ŠOFERIAI —. I
komiso sąlygom. Mes paskiriame 
išvežiojimui “route” (duodame 
krautuvių sąrašą). Pradžiai $400 
iki $500 per savaitę. Kreiptis as
meniškai nuo 12 v. iki 5 v. v.

T0WN OF LAKE BAKERIES 
4622 S. Marshfield Avė.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO. 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOSirPREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL J0SU PAGEIDAVIMĄ

REpubuc 7-8949
2901 W. 69th St, Chicago

DĖMESIO !
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Gražig vizitiniu korteliu 
blznieriui-profesionalui 

reikia
D R A U G A S

t

tokius dalykėliusspausdina 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS
Skambinkit LUdlow 5-9500 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiimmiiiiiiiiii

Perskaitę "Draugą", duoki 
? ji kitiems pasiskaityti.

JUOZAS ŽEMAITIS

i 
i

i

HE 4-7482

t

K VIC. SKADE. ST 8-927Z 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru Ir- vande
nin šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 3 metų lšal- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SH Eiur M iv L AI.

2431 S. Kedzie Arenus 
Chicago 23. Illinois

Tel. 277-1442 Res. OL. «-94U

CONSTRUCTION CO.
REZ1DENCINIAI, 
KOMERCINI Alr 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 VVest 69 Street

I

I
I ,, V I K D O

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

4444 S. WESTERN AVĖ.. Chi
cago. m., VI 7-3447— D. Ma
kauskas.

Apsimoka skelbtis "DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lieto 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino 
visiems prieinamos

Remkit dien. “Draugę”

436 - 5153

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMA.
ST 3-0703 CL7-2OS4 Chicšfto. Hl

fv. Šimkus"]
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 VVEST 71st STREET 

1 TeL PR $.4268 ir TE •-»&$: ||—. 4
f
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BAIDARIŲ PIONIERIUS LIETUVOJE
6^

I

A. a. pulk. Jonas Vintartas

Sausio 11 d. mirė Kaune ats. 
pulk. Jonas Vintartas, suvaidi
nęs žymią rolę Lietuvos van
dens sporte. Jis buvo pirmas 
žmogus Lietuvoje, kuris supra
to didelę reikšmę lengvų laive
lių — baidarių jaunimo 
nėms ir sportui. Tokį laivelį su- , 
daro mediniai griaučiai iš su
jungtų lazdelių, aptempti pa
prasta namine drobe, padažyta 
aliejiniais dažais. Tokią valte
lę gali nebrangiai pasigaminti 
kaimo bernelis ar miesto moks
leivis. Apie 1928 m. pik. Vin-! 
tartas išleido knygutę, kurios 
vardas, kiek prisimenu, buvo: 
Lengvoji valtis — baidarka, ir 
kaip ją pačiam pasigaminti. 
Baidarių propagandą ėmė va
ryti “Skautų Aido” skiltyse bro 
liai Baubliai ir tas sąjūdis ne
paprastai greit prigijo. Lietu
vos upėse ir ežeruose ėmė ro
dytis lengvutės valtelės, mūsų 
vandenys patraukė judrų jau
nimą.

Kai skautų organizacija pra- i 
dėjo rengti masines baidarių 
keliones, pik. Vintartas buvo vi 
sada pirmose eilėse. Jo patyri
mas buvo ypatingai svarbus pla darių kelionių sąjūdyje, ir ku- 
nuojant kelionę ir jai vadovau- rie puikiai prisimena pik. Vin- 
jant. Jis dalyvavo pirmoje ban- ■ tartą tų kelionių vadovybėje, 
domoje kelionėje iš Alytaus į ■ Norėčiau tų “irklo draugų” var 
Kauną 1934 m. Birželio mėn., j du pareikšti a. a. pik. Jono Vin- 
ir buvo vadovybėje visų didžių- tarto artimiesiems emigracijo- 
jų masinių kelionių 1934 -1940 je giliausią užuojautą, 
m. Drauge su juo tose kelionė
se dalyvavo jo energingas sū
nus Vytautas ir duktė Aldona.

Daugiausia pik. Vintarto ini
ciatyva ir skatinimu įvyko vie
na sunkiausių ir įspūdingiausių 
kelionių iš Kauno į KlaipėdąI 
dalyvauti Pirmojoje Jūros šven 
tėję. Pulk. Vintartas pasisten
gė pritraukti į vadovybę repre
zentacijai dvi gražuoles-meninin 
kės Stančikaites. Nenuostabu, 
kad šventės dalyviai Klaipėdoje 
žavėjosi mūsų baidarininkų pa
radu.

Be didžiųjų propagandinių ke 
lionių buvo ruošiamos nedidelės 
grupinės: jų tikslas buvo tirti 
mažai žinomus Lietuvos vande- 
nis, rasa ir parodyti naujus Į ™nų‘ 
vandens kelius jaunimui, šios į Stalinas
rūšies kelionėse teko keletą kar. 
tų dalyvauti su pik. Vintartu, j 
ir jį tose aplinkybėse labai arti — Krikščionybė sukūrė 
pažinti. Jis buvo kuklus, be jo- moralinį gyvenimą, kuriuo 
kio išdidumo .nepaprastai gero vename.

būdo žmogus. Jis niekad nesi- 
barė, ir sugebėdavo šypsotis 
net nepasisekimuose. Būtų ga
lima daug papasakoti prisimini
mų iš kelionių laukiniais užkam 
piais paliai demarkacinę liniją,

kelio- 1 kur mes vieni išdrįsdavome ro-
dytis su savo baidarėmis.

Išėjęs iš kariuomenės tarny
bos, J. Vintartas įsitaisė Alek
sote smulkią medžio dirbtuvę 
ir ėmė planuoti tobulesnę bai
darių gamybą. Deja, kaip “pra
monininkas” jis buvo okupantų 
ištremtas į Sibirą. Iškentėjęs 
vergų stovykloje bene 11 metų, 
jis grįžta į Lietuvą palaužta 
sveikata. Visa jo šeima buvo 
emigravusi, tad jam teko vie
nam leisti paskutines dienas. 
Velionis galėjo matyti, kaip iš
plito Lietuvoje baidarių spor
tas, viena iš daugiausia mėgsta 
mų šakų, kaip įsitraukęs jau
nimas į tas keliones. Čia yra 
didelis nuopelnas pik. Vintarto. 
Bet ar tai bent prisiminė žiau
rusis okupantas?

Mūsų tarpe yra žmonių, ku
rie dalyvavo tame gražiame bai

Prof. St. Kolupaila

Kreipiasi į Chruščevą
Sovietų mokslininkas Oleg 

Lencevsky, kuris praėjusiam ge 
1 gūžės mėnesį pasiprašė politi
nės globos laisvuose Vakaruo
se, šiomis dienomis trečią kar- 

j tą kreipėsi į Chruščevą, prašy- 
j damas, kad dėl to nebaustų jo 
1 žmonos ir dviejų dukterų, ku- 
irios pasilikcf' Maskvoje.' -Savo 
! viešame atsišaukime Lencevskis 
prašo Chruščevą įrodyti, kad 
dabartinė sovietų vyriausybė 

“ laikosi žmoniškumo dėsnių, kad 
ji pagerbia pavienių žmonių tei

i sės ir nekeršija pabėgusių as- 
da-

tą
gy-

—B. Croce

GYVENA NAUJAIS POLĖKIAIS

Gražus pavyzdys, kaip vyres
niame amžiuje atsirandantį lais 
valaikį sunaudoti kultūringos 
kūrybos labui yra Povilas Ke- 
siūnas. Paskutiniu metu jisai 
daugiau laiko pašventė savo ta
pybos talentui ir neseniai buvu
sioje Amer. Liet. Dailininkų są
jungos parodoje jau buvo išsta
tyti jo kūriniai.

Tapyba domėjosi nuo jaunat
vės. Piešt pradėjo teturėdamas 
5 m. amžiaus. Nebuvo dažų, tai 
sutrindavo spalvotas gėles—jaz
minus, nasturtas .rūtas ir gau
davo spalvų. Gimnazijoje pagi
lino tapybos sugebėjimus pas 
dail. Zikarą ir jau kai -kuriuos 

f* jo piešinius moksleivių parodo
se kas nupirkdavo.

Tremtyje su dėmesiu apžiū
rimi paveikslai Berlyno, Pary
žiaus, Kanados, JAV muziejuo
se jam buvo geriausia meno mo 
kykla. Turėdamas gerų draugų 
lietuvių dailininkų, ir iš jų gau
na naudingų kritiškų patarimų. 
Jau ketveri metai kaip atsidė
jęs tapo, savo butą 5543 S. Al- 
bany, Chicagoje, paversdamas 
tapybos studija. Pirma mėgęs 
realizmą, dabar pereina į stili
zuotą gruntą, impresionistinių 
peisažų kūrybą, tarpais — net 
lengvą kubizmą. Jo gamtovaiz
džiai šiltų spalvų, svajingesni, bos polėkiais.

fr

I

Castro kalėjime kalinys atrodo kaip Hitlerio arba jo bičiulio Chruščevo koncentracijos stovyklose. 
Nacių ir komunistų įvestų kalinių kankinimų metodais seka ir Kubos diktatorius Castro. šią nuo
trauką slaptai padarė ir išgabeno buvęs kalinys Įeit. Gonzalez, kuris išbuvo Castro kalėjimuose 13 
mėnesių.

Pastabos ir nuomonės STIPRUOLIŲ KONKURSAS

Vasario 4 d. įvyko metinis
PAGERBTUVĖMS BŪDŲ BEIEŠKANT Chicagos stipruolių konkursas,

kad 
kad

įėjo

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. vasario mėn. 14 7

Alan Stephans (Steponavičius). , Mr. Illinois rinkimas įvy 
Ir trečias Mr. Amenca buvo iš- kovo 11 d. 2 v. p. p. 1515 '. 
rinktas John Farbotnik 1950 m. °Sden Av-» Chicago, III. Vyri 
Laimėtojai turi turėti g ra žiąii- 
sią ir raumeningiausią kūną ir 
dar turi pakelti su rankom virš 
galvos nemažiau kaip 250 sva
rų.

kurie norėtų dalyvauti tan 
konkurse praneškit programi 
vedėjui N. Gruber, 1925 W. L 
vision, Chicago. Jis prisius rt 
kalingas aplikacijas.

J. Jakubi

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

jo darbai buvo ne 
pastangos pastebė-

į madą pagerbimo

Gražu, kai nusipelniusį asme 
nį pagerbia Tas, reikia many
ti, pagerbiamąjį maloniai nu
teikia, 
veltui, 
tos.

Jau
būdas: surengia banketą ir baig 
ta. Dar spaudoje šiek tiek pa
mini, dažniausia, kiek to reikia 
banketo reklamai, ir viskas. 
Skirtą vakarą susirenka, su
valgo paruoštą maistą, išgeria 
stiklelį, pasako trumpas kalbe
les. Pagerbtuvės atliktos.

Daug gerbtinų

vių, kuriose svarbią dalį užėmė 
akademija: paskaita ir koncer
tinė dalis. Bet tas įvykis, tik 
išimtis. Taisyklė — ruošimas 
banketo.

sunkiausvorių rungtynės ir Mr. 
Chicago rinkimas. Panašiuose 
konkursuose 4 lietuviai buvo 
išrinkti Mr. Chicago. Pirmas 
buvo John Farbotnik 1943 m., 
Aleksas Kigas 1946 m., jis bu
vo Mr. Chicago ir Mr. Illinois ir 
gavo 20 kitų atžymėjimų. Bru
no Markūnas išrinktas Mr. Chi
cago 1947 m. ir gavo titulą'Mr. 
Mid West. 1950 metais Alan 
Brijūnas buvo išrinktas Mr. 
Chicago.
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3914 West lllth Street

Teef CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

PIRKITE DADAR TIESIOG NUO ( 
M R. NELSON (

SAVININKO 4
SAINT CASIMIR
MONUMENT CO

Didžiausias Paminklams PlanŲ
Pasirinkimas Visame Mieste

Į konkursą buvo atvykęs Bob 
Hoffman iš York, Pa., stipruo-: 
lių žurnalo Strength and Health 
leidėjas ir visos Amerikos MrJ 
America konkursų vedėjas. Šį
met Mr. America bus renkamas

J

.L F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

L■
TRY8 MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2

4330-34 South California Avenue—y 4330-34 South California Avenue 
BIUF Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Ieškotina naujų būdų

Įsigilinus į banketo prasmę, 
keistokai atrodo pagerbtuvės. 
Susirenka žmonės, apsėda sta
lus, gerbiančiojo garbei suval
go steiką ar kitą kurį dalyką... 
Ir kokia gi čia pagalba jubilia
tui! Kitas dalykas — akademi
ja. Čia jau kultūringas respek- 
tas pagerbiamajam. Šis momen
tas palaikytinas ir vykdytinas. 
Tačiau dar ne viskas. Reiktų

Atėjo laikas, kad pagerbtu- dėti visas pastangas, kad jo
vių skaičius didėja. Laikas da- I nuveikti darbai, nueitas gyveni- Detroite, Mich., birželio mėnesį, 
ro savo. Žmonės sensta. Šven- mo kelias, godos ir rūpesčiai ~ 
čia visokias sukaktis. Nepagerb būtų užfiksuoti ir palikti kitoms 
ti jų negalima, nes jie tikrai kartoms. Reiktų surinkti ir iš
verti didelės pagarbos: vienas leisti jubiliatų plačios monogra 
čia atlikęs didelius darbus, ki- fijos, kurioms išleisti tikrai dau 
tas — Lietuvoje kalnus nuver- giau nereiktų pinigų ,kiek su- 
tęs, trečias — tremtyje ir t.t. 
Pereitų metų pabaigoje teko bū 
ti liudininku dviejų gerbėjų gru 
pių, kai turėjo susiblokuoti į 
vieną vakarą, nes visi sekma
dieniai buvo jau užimti.

Tiesa, buvo pora pagerbtu-

dedama banketui suruošti. Tai
gi, atsižadėkime banketų, o ruoš 
kime akademijas ir- leiskime mo 
nografijas - biografijas. Bus kul 
tūrmgesnės ir naudingesnės pa 
gerbtuvės.

Vincentas Uulevičius

Konkursas mokiniams

Vilniaus Krašto Lietuvių są
jungos St. Catharines skyrius 
vesdamas rezistencinę veiklą už 
rytines bei pietines Lietuvos šie 
nas, Vilnių ir jo sritis ir norė
damas šią mintį lietuvių tarpe 
palaikyti, skelbia mokyklinio 
amžiaus jaunimo rašinių kon
kursą Vilniui geriau pažinti ir 
jo reikšmę išpopuliarinti.

Konkurso sąlygos:
1. Tema laisva, bet būtina 

apie Vilnių bei jo kraštą. (Vil
niaus kraštu laikome visą bu
vusią lenkų okupuotą Lietuvos 
dalį).

2. Rašinys neilgesnis kaip du 
mašinėle rašyti “standard” pus

atstovas, 
valdybos

kubilienė, vilniečių 
VKLS-gos Krašto 
pirm. K. Baronas iš Hamiltono.

Kreipiamės į visus patriotus 
lietuvius, ypač į tėvus ir mo
kytojus, paraginti jaunimą šiuos 
rašinėlius parašyti ir atsiųsti. 
Mums žinomoms mokykloms šį 
kreipimasį siunčiame laiškais, 
kitas mokklas ir tėvus prašo
me naudotis šiuo skelbimu laik 
raščiuose. Už atkreiptą dėmesį 
iš anksto dėkojame.

VKLS-gos St. Catharines 
skyriaus valdyba

i

i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

15 a., 
ryto

rioje įvyks gedulingos

Bob Hoffman pasikalbėjime pri 
minė man, kad 3 lietuviai buvo 
išrinkti 20 metų bėgyje. Pirmas 
lietuvis iš Philadelphia Julius 
Bacon buvo išrinktas Mr. Ame- 
rica 1943 m., antras Mr. Ame- 
rica Chicagos lietuvis

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Isf St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
<410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Povilas Malakauskas
Gyveno 5754 S. Trumbull Avė.

MirS vas. 11 d., 1962, 2 v. 
p. p., sulaukęs 65 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ma
žeikiu apskr., Ylakių parapi
jos, Trumplaukių kaimo.

Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (Stravinskaitė. pa
gal pirmą, vyrą. Mikalajūnas), 
podukra Alice Rashkin, žentas 
Thomas, posūnus Walter Meka- * 
lūnas, marti Grace, 2 anū
kai, brolis Petras, brolienė Ona 
ir šeima, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Magda
lena Serapinienė su šeima.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 South 
Lituanica.

Laidotuvės jvyks ketv., vas. 
iš koplyčios 8:30 vai. 

bus atlydėtas į Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią, ku- 
’‘ _ pamal

dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į §v. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, podukra,
posūnLs, žentas, marti ir anū
kai.

Laidot. direkt. Antanas M. 
Phillips. Tel. YArda 7-3401.

'EDVARDAS SAUNORIS GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
j! ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
Ii kapus Jūsų artimųjų.

3942 W, 11 Ith Sf., PR 9-1355 Ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

8845 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

tarpais simboliški, daugumoje 
gramduko (špachtelio) techni
ka aliejiniais dažais atlikti. Nei 
portretai ,nei figūrinės kompo
zicijos jo nevilioja. Jau yra nu
tapęs apie 60 paveikslų.

Dar 1920 — 1922 m. yra bu
vęs piešimo mokytojas Rokiš
kio gimnazijoj. Vėliau dėstė lie
tuvių kalbą Kauno gimnazijoje, lapiai ir tik lietuvių kalba. 
Įstengė universitete išeiti net 
dvi šakas :z filosofijos ir teisės, o atskirame voke turi būti tik- 
Kai kurį laiką Kaune advoka-1 
tavo. Tremtyje — Hanau gim
nazijoje dėstė lietuvių kalbą. 
JAV-se išėjo komercinę mokyk
lą ir įsteigė komptometro kur
sus, išleisdamas apie 300 kur
santų, dabar turinčių geras tar
nybas.

Jam artima ir rašto kūryba. 
Jau gimnazistu būdamas para
šė draminį veikalą “Vergijos 
griuvėsiai”, kuris buvo vaidina
mas keliose gimnazijose. Vaiz
davo kovą prieš carą. “Skaity
mų” žurnale ėjo jo “Liūdna ge
gužinė”
ją vaizduojanti apysaka. Tame 
pat žurnale yra tilpę ir jo eilė
raščių. Būdamas Hanau lagery, 
parašė savo beletristikos knygą 
“Tarp žalsvų palapinių”.

Ir dabar gyvena ne praeities 
atsiminimais, o naujais kūry- 
<--------- Pj..

BANDĖ PARDUOTI KŪDIKĮ
3. Pasirašytas slapyvardžiu, i Chicagos policija areštavo 

keturis asmenis, kurie juodosios 
rinkos priemonėmis bandė par
duoti bevaikei porai naujai gi
musį kūdikį už $1,200.

i

gimnazistų tragedi-

Į

ra autoriaus pavardė, antra-j 
šas, amžius, lankoma mokykla 
ir lankomos mokyklos skyrius.

4. Rašinį prisiųsti iki 1962 m. 
balandžio 15 d. šiuo antrašu: 
Lithuanian Association of Vil
nius Region St. Catharines 
Branch, 11 Erie Street, St. Ca
tharines, Ontario, Canada.

5. Už geriausius tris rašinius 
skiriamos piniginės premijos: 
pirmoji premija $25, antroji 
$15 ir trečioji $10. Premijos 
bus įteiktos 1962 m. birželio 
23 d. Niagaros pusiausalyje vil
niečių rengiamose Joninėse.

Jury komisiją sudaro: peda
gogė ir dabartinė “Moters” re
daktorė I. Matusevičiūtė. Ha
miltono šeštadieninės mokyklos 
vedėjas J. Mikšys, St. Cathari
nes šeštadieninės mokyklos ve
dėja M. Gverzdienė, buvusi Vil
niaus krašto mokytoja E. Ja- %

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos, 

Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m. 
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl........................... $1.00

ŠV. PIJUS X, redagavo kun. Jonas Petrėnas. Išleido Ateitis, 
1958 m. 255 psl.......................................................................... $3.00

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms 
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnam, Conn., 1957 metais, 
150 psl........................................................................................... $2.00

VYRAI GEDIMINO KALNE, Pirmūno ir Savanorio Kūrėjo at
siminimai, St. Butkus. Aplankas dail. Alf. Krivicko. Aušros 
leidinys, 1957 m. 226 psl......................................................... $2.20

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir suaugusiems, pa
ruošė K. Barėnas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21, 
1957 m. 558 psl............................................................................... $3.00

MOTINA, Juozas Prunskis, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėlė, 1958 m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie 
motinas. 48 psl..............................   $2.50

GINTARO KRANTAS, Petras Babickas, dail. Vladas Vijeikis.
Išleido Tėviškėlė, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūrį. 96 
puslapiai .......................................  $4.00

%

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1011

LEONARDAS F, BUKAUSKAS
10*21 s. MICHIGAN avė. Tel. COmmodore 4-2228

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVĖ., CICERO, n.I. Tel OLympic 2-1003

2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tel. REpublic 7-12)3 
TeL Virginia 7-6672
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Kalėdų šventė mažiesiems bendruomenės vaikams — Liet. Vaikų Židinėlio auklėtiniams ir artimie
siems. Vidury sėdi dail. A. Varnas — Dainius iš Lietuvos su piemenėliu S. Gyliu. Gale — dail. J. 
Tričys ir Židinėlio ved. D. Petrutytė. Vaikų sudėtos aukos bus pasiųstos per Balfą Sibiro tremti
niams. * Nuotr. Z. Degučio

CHICAGOS ŽINIOS
N

♦
X Lietuvių Fondui dr. Gedi

minas ir Vanda Batukai pasky
rė 1,000 dol., įmokėdami dabar 
200 dol., o likutį išmokės dali
mis. Jie gyvena Chicagoj ir au
gina tris vaikus: Andrių 11 m., 
Laimą 9 m. (juodu priklauso 
Marąuette Parko liet, tautinių 
šokių grupei) ir Danutę 3 m. 
Vanda yra viena iš jaunesniųjų 
menininkių, neseniai turėjusi 
savo meno parodą Čiurlionio ga 
lerijoje. Dr. Balukas, moterų ir 
akušerijos specialistas, turi sa
va kabinetą 6132 So. Kedzie, 
Chicagoje. Medicinos mokslus 
baigė Innsbrucko universitete, 
ir po to 2-jus metus dirbo chi
rurgijoje. Amerikoje baigė mo
terų ir akušerijos specialybę ir 
dabar toje srityje klinikos in
struktorius Loyolos universite
te. Yra aktyvus visuomeninin
kas, Jūrų skautų tėvų komite
to pirm., buvęs UI. Liet. Gyd. 
dr-jos pirm., dabar vienas iš 
tos draugijos direktorių, Lie
tuvių Fondo aktyvus iniciato
rius ir dabartinės LF Tarybos 
vicepirmininkas.

X Chicagos ateitininkai sen
draugiai (per skyriaus iždinin
ką Joną Guobužį) įteikė Drau
gui autą $25 klišių mašinos sko 
los sumažinimui.

X Vytauto Didžiojo Chica
gos šaulių metinis susirinkimas 
įvyko vasario 11 d. .
Centre, kuriame dalyvavo virš 
50 narių. Kuopos pirm. kun. A. 
šeštokas atidarė susirinkimą ir 
pakvietė pirmininkauti VI. Iš
ganantį, o sekr. J. Padvaiską. 
Buvo valdybos narių praneši
mai, kontrolės komisijos ir pa
tvirtinta pereitų metų veiklos 
apyskaita. Vėliau buvo perrink
ta valdyba ir kiti vald. organai 
1962 metams. Plačiau buvo ap
tarti kiti organizaciniai reikalai 
ir pagerbti mirusieji šauliai.

X Žurnalistų popietė, kuri 
jau bus 22, įvyksta vasario 24 

i d., šeštadienį, 7 vai. Jaunimo 
(Centre, kurioje pirmuoju kalbė
toju bus red. Vytautas Zalato
rius, neseniai aplankęs Meksi
ką. Jisai sutiko plačiau papa
sakoti apie šį kraštą spaudos 
darbuotojams, būsimos žurnali
stinės popietės metu. Vėliau 
bus paklausimai, diskusijos, 
spaudos ir žurnalistinės aktua
lijos ir t.t. Kviečiami nariai ir 
svečiai gausiai dalyvauti.

X A. Kairys Real Estate įs
taigoj, 2501 W. 69 St., pradėjo 
veikti butų nuomavimo skyrius. 
Chicagos lietuviai butų nuoma
vimo reikalu kviečiami kreiptis 

•į šią įstaigą. Išsirinkti tinka
mą butą nuomininkai prašomi 

i atvykti į įstaigą asmeniškai. 
Butų savininkai apie išnuomo
jamus butus gali pranešti tele-

vie-

X Visų Šventųjų parapijos 
rengiamas parengimas - baza- 
ras įvyks vasario 23—25 d., Ro 
selando liet, parap. salėj 10801 
So. Statė St.

X Balfo Chicagos apskrities 
metinis narių susirinkimas į- 
vyksta vasario 17 d., šeštadie
nį, 8 vai. Jaunimo Centre, ku
riame bus renkama nauja 1962 
m. valdyba, kontrolės komisija, 
spaudos sekcija ir kiti organai. 
Valdyba maloniai prašo atsilan 
kyti visus buvusius perėtais 
metais narius ir atsivesti dau
giau Balfui prijaučiančių ir no
rinčių dirbti šalpos darbą. Ta 
proga primenama, kad kiekvie
nas Balfo skyrius privalo at
siųsti po vieną atstovą į val
dybą, o kiti bus renkami
toje. Reikia pastebėti, kad Bal
fo Chicagos apskrities valdybą, 
įskaitant visus pareigūnus, su
daro daugiau kaip 25 asmens, 
kurie be jokio atlyginimo orga
nizuoja visą šalpos darbą. Kvie 
čiami dalyvauti Balfo direkto
riai, lietuviškų organizacijų at
stovai ir pavieniai asmenys, ku 
riems tiktai rūpi Balfo veikla. 
Asmeniniai pakvietimai niekam 
nesiuneiami.

X Studentų ateitininkų Chi
cagos draugovė pradeda gavė
nios seminarą anksčiau, būtent, 
— kovo 10 d., 7:30 vai. v. Jau
nimo Centre. Atrodo, turės di
delį pasisekimą, nes jaunimas, 
kurio šiame mieste yra labai 
daug, rinksis svarstyti savo 
problemų, o vyresnieji visuomet 
domisi jaunimo problemomis.

X Lietuvos Genocido paro
dos komitetas praneša, kad pa
rodą gali pas save užsikviesti 
visos organizacijos, klubai arba 
pavieniai asmenys. Paroda nie
ko nekainuoja. Pereitus du sek- 
madieniūis parodą pas save už- 
sikvietė Kolumbus Vyčiai ir Ai
rių parapija E. Chicago, Ind. 
Parodai paremti prašome siųsti 
aukas šiuo adresu: Aldona Pau 
kštelis, 4122 Drummond Street, 
East Chicago, Indiana.

X Prof. G. Galva šiandien 
kalba Liet. Prekybos Rūmų su
ruoštame Vasario 16 d. minėji
me, kuris įvyksta 8:45 v. -v. Ko 
lumbo Vyčių salėje, 2306 W. 
69 St.

X Studentų Skautų s-gos 
sueiga bus vasario 16 d. 8 v. v., 
Jaunimo Centre. Programoj nu 
matyta B. Babrausko paskaita 
tema, “Ar bėra galimybių mū
sų patriotinei literatūrai”. Taip fOnu HE 6-5151. 
pat bus svarstomi svarbūs or
ganizaciniai reikalai, po to ka
vutė.

X Išimčių pasitaiko retai: 
už žemą kainą — puikus vo
kiškas radijo — stereo patefo
nas Nordmende. šviesus ar tam
sus medis. Ketverios bangos. 
Gradinsko televizijų, radijų, pa
tefonų ir vėsintuvų krautuvė, 
2512 W. 47th St., tel. FR 6- 
1998. (Sk.)

X Rita Žukauskaitė, dabar
tinė Korp! Giedra pirmininkė, 
intensyviai rūpinasi, kad su pa
sisekimu praeitų ruošiama Ma
dų Paroda, kurios pelnas bus 
skiriamas romano premijavi
mui. (Pr.)

e

X Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 
4259 S. Maplewood, labai tvar
kingai ir greitai užpildo IN
COME TAX visiems. Tel. CL 
4-7450, sekmad. YA 7-2046.

(Sk.) i
X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 į 

metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737 W. 43 St., tel. CL 4-2390.

(Sk.)

:mui. Trečia salė pripildyta spor 
j tinių laivelių.
>' Parodoje galima matyti daug 
(indėnų, spalvotu smėliu kurian
čių piešinius. Išstatytas mode
lis Mackinac tilto, kurio ilgis 5 
mylios, kurį palaikantis bokštas 

| turi net 552 pėdas; tiltą statant 
sunaudota 42,000 myl. vielų. Vi
sas tiltas sveria 1,024,500 tonų.

i Daugelis spiečiasi prie siauro 
aukšto vandens baseino, kur 

I pro stiklą matomas beplaukąs 
naras. Vienoj vietoj reklam. iš- 
storo popieriaus pagaminti šal
dytuvai gegužinėms. Jie kainuo 
ja tik 98 centai, panaudojus iš
metami. šaldo įdedamu ledu.

Įdomiausia tai programos nu 
vasario 18 d. į Jaunimo Cent- ™eris- kur ištreniruotas arklys 
rą. Ten jiems Alvudas rengia 50 pėdų aukščio šoka į van- 
Vasario 16 d. minėjimą. Ame-. dens baseiną. Apašų giminės 
rikos himną giedos moksleivė indėnas Ansara, žinomas iš fil- 
Kazytė Brazdžionytė, Lietuvos su kitais idėnais demons- 

. Savo 
atlieka humoristas 

! golfininkas, lanku šaudymo 
čempionė Ann Clark (puikiai 
strėle taiko į judančias pūsles), 
vyksta vikrių sportininkų grum 
tynės laiveliuose ir ant plūdu- 
ruojančių rąstų; gausūs indėnų 
šokiai. Parodoje vyksta net ir 
meškeriojimo konkursas; lai
mingi jaunuoliai trauko smar
kius upėtakius.

Paroda atdara kasdien nuo 1 
vai. p. p. Programa būna 2 v. 
'ir 8 v. p. p.
I

SUSPĖS SĄSKAITAS LAIKU 
IŠSIŲSTI

Chicagos kilnojamų ir nekil
nojamų nuosavybių savininkai 
šiais metais laiku gaus mokes- 

i čių sąskaitas. Jos bus išsiunti
nėtos kovo mėnesį. Pirmą dalį 
nekilnojamos ir pilną kilnoja
mos nuosavybės mokestį reikės 
sumokėti iki gegužės 1 d.

SPORTO IR ATOSTOGŲ 
PARODA

Viena didžiausių pasaulyje 
sporto ir vasarviečių parodų vy 
ksta iki vasario 18 d. (imtinai) 
International Amphitheatre pa
talpose (Halsted ir 42 gatvė), 
Chicagoje. čia išstatyta įvairių 
lauko sporto įtaisų maždaug už 
$15,000,000. Ypač daug tų ve
žiojamų namų (treilerių), viso ' 
kiaušių kainų, su patogiausiais 
įrengimais. Antra salė pripildy
ta JAV ir Kanados vasarviečių 
paviljonų; paveikslais, filmais 
demonstruojama jų patogumai 
poilsiui, maudymuisi, žuvavi-

himną giedos visi dalyviai. In- truoja treniruotus šunis, 
vokaciją kalbės kan. V. Zaka- i numerius 
rauskas, kun. A. Trakis. Pag
rindinę kalbą pasakys mokslei
vė Žibutė Jurėnaitė. Gyvais pa
veikslais — kanklėmis, dekla
macijomis, plastiškais judesiais 
moksleiviai vaizduos Lietuvą. 
Trijų Lietuvos miestų: Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos pagei
davimus perduos ir lietuviškas 
dainas dainuos ir liet, šokius 
šoks mūsų jaunieji. Dalyvau
ja: Chicagos lituanistinės mo
kyklos moksleiviai, vadovė ped. 
Marija Pėteraitienė, Brighton 
Parko “Tėviškėlės’’ ansamblis, 
vadovas muz. ir komp. Faustas 
Strolia; Jaunimo Centro ansam 
blio kanklininkės, vadovė Anelė 
Kirvaitytė.

Lietuvos grožis — gražiausius 
Lietuvos vaizdus ekrane rodo 
neseniai iš Lietuvos atvykęs 
moksleivis Leonas Šulaitis.; 
apie Lietuvos grožį vaizduose 
deklamuoja Liet. Valst. Teatro 
akt. Alfas Brinką.

Lietuva spalvotuose mūsų dai
lininkų paveiksluose dailininkų 
M. K. Čiurlionio, A. Žmuidzina- 

pagerbta minutės’ susikaupimu. I Spalvotų
Įstojo šeši nauji nariai: W., ^produkcijų Paroda - šimtas 3^ aprašai

Butkus, S. Deveikis, J. Ailer, 
P. Rachunas, S. Norkus, A. 
Sabalick. Altui paskirta $25.

Rev. komisija — J. ir P. Shul 
cai ir A. Kardelis pranešė, kad 
draugija turi turto $6,271.14. 
Draugija daug aukoja geriems 
ir labdaringiems tikslams.

J. Sačauskas ir M. ir A. Rad 
ziukinai pranešė, kad draugijos 
vakaras gražiai praėjo ir davė 
gražaus pelno.

1962 m. valdybą sudaro: 
pirm.—Adela Burba, vicepirm. 
Julia Sačauskas, nut. rašt. — 
Estella McNamee, fin. rašt.-r- 
Leona Baltas, ižd. Kazys Malo- 
nis, kontr. rašt. Ona Švirmic
kas. Kitas susirinkimas įvyks 
vasario 28 d.

Draugijos Užgavėnių vakaras 
tos kančią ir jos pasiryžimą iš- įvyks kovo 4 d. J. ir R. Račiū- 
likti laisva ir nepriklausoma lai 
svų tautų šeimoje.

KANADOJ
— E. Dauguvietytės - Kuda

bienės pagerbimas. Vasario 10 
d. vengrų salėje pagerbta Ele
na Dauguvietytė - Kudabienė. 
Nuo 1948 m. E. Kudabienė ap
sigyveno Hamiltone, įkūrė dra
mos teatro mėgėjų grupę Au
kuras, kuris per visą laiką sėk
mingai veikia ir yra žinomas ne 
tik hamiltoniečiams, bet plačiai 
apylinkei. Aukuras yra gastro
liavęs ir JAV. Jubiliatė prieš 20

— Venecųe'os lietuviai Lie- metų Kaune baigė dramos stu- 
tuvių Saleziečių gimnazijos va- dijas ir dirbo Jaunimo Teatre, 
dovybei Castelnuove įteikė ati- Dabar jai sueina 20 metų sce- 
tinkamą pinigų sumą, kad gim 
nazijos vasarvietėje Alpių kal
nuose būtų pastatytas meniš

Chicagoj ir apylinkėse
JAV LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS CENTRO VALDYBOJ 

Švietimo Taryba
Jeronimas Ignatonis, centro 

valdybos narys švietimo reika
lams, sudarė ir centro valdyba 

.'patvirtino Švietimo Tarybą šios 
Jaunimo sudėties: Bronius Kliorė, Gra- 

silija Meiliuvienė, Vytautas Kas 
; niūnas, Bernadeta Beleškienė, 
Matas Krikščiūnas, Juozas Pla
čas, Alicija Rūgytė, Viktoras 
Binkis, Vincentas Liulevičius, 
Petras Maldeikis, Juozas Tarnu- į 

.lis ir Aldona Šimaitienė. • I
Švietimo Taryba savo darbą 

jau pradėjo. Oficialus Švietimo 
Tarybos adresas yra pirminin
ko: Jeronimas Ignatonis, 6642 
So. Francisco Avė., Chicago 29, 
Illinois, Tel. RE 7-2739.

Kultūros Fondas

(Sk.)

JAV ir Kanados Lietuvių Tau- 
' tinių Šokių šrventė rengiama 
1963 metais birželio pabaigoje 

i ar liepos pradžioje. Repertua
ras jau pradėtas ruošti. Iki bus 
sudarytas šventei rengti komi
tetas, visos tautinių šokių gru
pės numatančios dalyvauti II- 
joje Tautinių šokių šventėje re
gistruojasi pas LB Chicagos 
apygardos valdybos narį adre- 
ru: Stasys Šiaučiūnas, 2511 W. 
69th St., Chicago 29, III. Tel. 
HE 4-1979.

i kartu susirinkę pabendrauti. 
(Toji vakarienė įvyks sekmadie
nį, vasario 18 d. 6 v. v., Šv. Jur 
gio parapijos salėje. Valdyba ir 
komisija rūpinasi svečius vaišin 
gai priimti — viščiukai paruoš
ti, grybai surinkti, naminiai pi-; 
ragai kepami.

Po geros vakarienės bus ir1 
meninė programa, kurią išpil
dys kanklininkės sesutės Vaiče- 
liūnaitės ir sol. P. Gapšys.

Visi bridgeportiečiai ir sve
čiai iš toliau, kviečiami savo 
atsilankymu paremti t. marijo
nų darbus. Jei kas panorėtų įsi
rašyti į t. m. rėmėjų amžinus 
narius arba įrašyti savo miru
sius tėvus ar šiaip artimuosius 
ir pavesti t. m. vienuolijos mal
doms, tai bus gera proga, nes 
dalyvaus ir t. marijonai. Tad 
lauksime. Valdyba

Į

5613 S. Emerald Avė.,'

SUVALKIEČIŲ DRAUGIJOJE
Hollywood salėj įvyko Chi

cagos Liet. Suvalkiečių draugi
jos metinis susirinkimas. Pirm, i 
A. Burba pranešė, kad mirė na
rė Magdalena Micka. Ji buvo

4
Centrinės apylinkės valdyba
Clevelande veikusi prie JA'V

Lietuvių B-nės centro valdybos, 
centrinei apylinkės valdybai at
sistatydinus, JAV LB centro 
valdyba pakvietė adv. Rapolą 

f Skipitį naują valdybą sudaryti 
Chicagoje. Į valdybą įeiti suti-

Centro valdyba patvirtino, ko Jonas Talalas ir Liucija Sta- 
centro valdybos vicepirmininko siūnienė. Visais centrinės apy- 
kun. Stasio šantaro prsitatytą linkės reikalais kreiptis į pirmi- 
Kultūros Fondo valdybą šios ninką adv. Rapolą Skipitį ad- 
sudėties: kun. Stasys šantaras resu:
— pirm., Stasė Semėnienė ir Chicago 21, III. Tel. TR. 3-2873. 
Vladas Būtėnas — vicepirminin 
kai, Vladas Macas — sekr., 
Jonas Gudas — ižd., Kazys Ro- 
žanskas — reikalų vedėjas ir 
Anatolijus Lakas — vald. na
rys Gimtosios Kalbos reika
lams. Kultūros Fondo adresas: 
Kun. Stasys Šantaras, 717 W.
18 St., Chicago 16, Illinois. Tel.
CA 6-2929.

Taip pat jau baigiama suda
ryti iš visų kultūros sričių kul
tūrininkų, Kultūros Fondo Ta
rybą.

Tautinių šokių šventė

PASKUTINIS

Į centrinį apylinkę kviečiami 
jungtis toliau nuo lietuviškų 
kolonijų gyvenantieji ir B-nės 
apylinkei dėl nuotolio negalį pri 
klausyti lietuviai.

CV Informacija
PAKVIETIMAS

BRIDGEPORTIEČIAMS
Tėvų Marijonų Bendradarbių 

Bridgeporto skyrius tik vieną 
žymesni parengimą metuose ruo 
šia tėvų marijonų darbams pa
remti. Susiaurėjus galimybėms 
piknikams ir kitiems žaidimams, 
lieka tik metinė vakarienė, ku-

JAV ir Kanados Lietuvių B- rioje visi t. marijonų rėmėjai ir 
nės valdybų susitarimu, II-oji šiaip geros valios lietuviai, gali

m.

įrėmintų kūrinių. Vaikams pa
rodoje Lietuvos vaizdus aiškina 
neseniai iš Lietuvos atvykusios 
motinos ped. Magdalena Šulai- 
tienė ir Emilija Kielienė. Be 
to bus lietuviškam skoniui pri
taikyti skanūs valgiai, parengti 

i alvudininkių, lietuviška gira, 
kava, kakava ,pienas, ausytės, 
tortai ir kt.

Įėjimas visiems laisvas. Pra
šome visus vaikus į tokio mas
to pirmą jiems Alvudo paruoš
tą šventę. Alvudas

IŠ ARTI IR TO L I 1 skelbtų šiandieninę lietuvių tau-

J. A. VALSTYBĖSE
— Newark, N. J., miesto me

ras Čarlis Vasario 16 d. paskel
bė lietuvių diena. Proklamaci
ją pasirašė vasario 8 d. daly
vaujant vietos veikėjams. Da
lyvavo L. Strolis, F. Vaskas, 
Eva Trečiokas, Eva Ellis ir 
kun. P. Totoraitis, Vyčių 29 kp. 
veikėjai. Vasario 16 d. minima 
Newark vasario 18 d., St.
George salėj.

— N. M. Pr. Seselių vienuoli
jos rėmėjų vyr. valdyba vasa
rio 4 d. Putnam vienuolyno pa
talpose turėjo posėdį, kur, pir
mininkaujant prel. Pr. Jurui, ap 
tarė Dievo Tarno Jurgio Matu
laičio vardo seneFų namų ir 
jaunimo stovy k1 avietės staty
bos vajaus būdus. Taipgi nuta
rė rėmėjų suvažiavimą šį pava
sarį čia kviesti gegužės 28 die
ną.

— Eugenija Venckūnienė, at
vykusi iš Chicago, III., įsigijo

Santa Monica (1038—14th St.), 
Cal., 10 butų namus, kuriuose 

j ir pati įsikūrė gyventi. Jos vy
ras — žinomas Kaune dakta
ras, o sūnus Jurgis dirba Cle
velando valst. psichiatrinėj li-... igomnej.

; — Stasys Kulvinskas, kiek
anksčiau atvykęs iš Rockford, 
III., susilaukė ir savo likusios 
šeimos, žmonos ir trijų vaikų 
ir West Los Angeles, Cali., įsi
gijo 6 butų namus.

i

ITALIJOJ

kas kryžius. Kryžius bus pasta 
tytas prie tarptautinio Alpių 
kelio, kad pravažiuojantiems 
primintų kryžių žemę Lietuvą., 
kad svetimtaučiui pakeleiviui

nų naujoje Gold Coast salėje, 
2525 W. 71 St. Programą at
liks Ateities šokėjai. Gros B. 
Pavio orkestras.

Ona švirmickas
TAUTINE ŠVENTĖ 

VAIKAMS
Visi mūsų vaikai su artimai

siais renkasi po ALTO paren
gimo 5 vai. p .p. sekmadienį,

vis dar stipriai laikosi. O jei 
jis laikosi, tai didelis nuopelnas 
priklauso E. Kudabienei.

— Ta’kos susirinkimas. Lie
tuvių parapijos salėj įvyko Ha
miltono lietuvių kooperatinio 
bankelio Talkos metinis susi-nos darbo jubiliejus.

Pastovus teatro veikimas rei rinkimas, kuriame dalyvavo šė- 
kalauja daug energijos bei pa- rininkai ir aptarė savo reikalus, 
stangų, o kas svarbiausia lėšų. Talkos veikla yra tikrai pavyz- 
kurių visą laiką teatrui trūks
ta. Bet dėka E. Kudabienės 
energijos ir paramos iš visuo
menės pusės, J

dingą. Bankelis pastoviai auga, 
plečia savo veiklą ir padeda lie
tuviams ekonomiškai geriau įsi- 

mūsų Aukuras ( kurti, sustiprėti. (Kl. G.)

CHICAGIETIS DARBUOJASI 
GUATEMALOJ

Guatemaloje pradėjo darbuo
tis iš Chicagos kilęs misijonie- 
rius J. Richard Ham, priklau
sąs Maryknoll vienuolynui. Jo 

" l “Mary
knoll” žurnalo vasario mėn. nu
mery. Pasakoja, kaip ten žmo
nės kenčia nuo skurdo, girtavi
mo. Naujų vilčių neša įkurta 

I nauja parapija .statoma bažny
čia ir sustiprėjęs krikščioniškas 
gyvenimas.

KOKS RYTOJ BUS ORAS?
Chicagoje labai lengva gauti 

atsakymą į klausimą: koks ry
toj bus oras. Reikia tiktai te
lefonu pašaukti WE 4-1212. Kas 
dien 40-50,000 asmenų šaukia 
ir gauna vėliausias žinias apie 
orą.

IŠŠAUKTI TREČDALIS 
UGNIAGESIŲ

Per 450 ugniagesių ilgai ko
vojo su gaisru, 3458 S. Shields. 
Trijų aukštų pastato sienos ir 
lubos įgriuvo. Antras pastatas 
irgi sudegė. Spėjama, kad nuo
stolių padaryta $250,000. Treč
dalis Chicagos ugniagesių buvo 
iššaukta. Vienas mirė nuo šir
dies smūgio.

DIDELIS PELNAS IŠ 
IŠMATŲ

Aukštesniame teisme septy
nios išmatų rinkimo kompanijos 4 
iškėlė $500,000 ieškinį prieš Chi 
cagos Refuse Disposal kompa
niją, kuri neleidžia joms varto
ti jos žinioje esamas išmatų vie 
toves. Iš išmatų, tur būt, yra 
daug pelno, nes per metus su
sidaro 25 mil. dol. biznis.
BANDĖ APGAUTI MIESTĄ

Susekta, kad 60 piėno išveži
mo sunkvežimių, priklausančių 
Country Delight pieno bendro
vei, buvo užregistruoti ne Chi
cagoje, bet Forest View prie- 

Šaulutė Staškaitė, išpildo ispa- miestyje. Ten už registraciją 
nų šokį — Elvito skautų sureng- mokama tiktai po $25, o Chica- 
tame baliuje “Žiemos snaigė" 
sario 3 d„ Worcester, Mass.

.(E. 1

va-
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Meilaus nuotr.) i iždas
kainuoja iki I 
dėl to kenčia
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