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Prezidentas Kennedy priims lietuviu delegacija
Vasario 16 Baltuosiuose Rūmuose

aciją s s iau kaip 20 

žmonių, iš įvairių kolonijų
SPECIALI INFORMACIJA TELEFONU

Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentas Kennedy, paro
dydamas lietuviams ypatingą 
prielankumą ir Lietuvos likimo 
supratimą, vasario 16 d., Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo sukaktyje, priims lietuvių 
delegaciją Baltuosiuose Rūmuo
se.

Apie tai Washingtono įstai
gos pranešė Lietuvių Bendruo
menės Politinės komisijos pir
mininkui dr. Petrui Vileišiui, 
gyv. Waterbury, Conn., kuris 
telefonu painformavo mūsų re
dakciją. Priėmimas įvyks 12 v. 
dienos.

Lietuvių delegacija bus suor
ganizuota iš įvairių svarbiųjų 
lietuviškų organizacijų atstovų.

Delegaciją sudarys daugiau 
kaip 20 žmonių, iš įvairių kolo
nijų. Būsiąs paruoštas memo
randumas Lietuvos išlaisvinimo 
reikalu ir įteiktas prezidentui 
Kennedy.

Nedalyvaus mugėje
BERLYNAS. — Rytų komu

nistų valdoma Rytų Vokietija 
vakar pranešė, kad sekantį pa
vasarį Leipcigo mugėje nedaly
vaus raudonoji Kinija ir Alba
nija.

Ragino Portugaliją 
suteikti Angolai laisvę

JUNGTINES TAUTOS, N. 
Y. — Jungtinių Tautų visumos 
susirinkimas 99 baisais nuspren 
dė, kad 
Angolai 
panija ir 
prieš šią

Portugalija suteiktų 
nepriklausomybę. Is- 
Pietų Afrika balsavo 
rezoliuciją, Prancūzi

ja susilaikė, gi Portugalija ne
dalyvavo posėdyje.

Plečiasi ekonomija
WASHINGTONAS. — JAV 

darbo departamentas vakar pas 
kelbė, kad šiame krašte eko
nomija plečiasi: sausio mėn. 
buvo 65 milijonai dirbančių, o 
bedarbių 4,700,000.

— Alžirijoje tebevyksta žu
dynės, pagrobimai ir vagystės. 
Tai vakar pranešė koresponden
tas

Žymieji informuos 
apie JAV užsienio 

politiką
CHICAGO. — Šiandien Chi

cagoje Pick - Congress viešbu
tyje bus neeilinis pasitarimas.

Iš Washingtono yra atvykęs 
Chester Bowles, specialusis pre 
zidento Kennedžio atstovas už
sienio reikalams, kuris plačiai 
painformuos spaudos atstovus 
ir Chicagos tarybos užsienių 
reikalams narius (The Chicago 
Council on Foreign Relations). 
Taip pat yra atvykę iš sostinės 
ir padarys pranešimus šie aukš 
ti valdžios pareigūnai: Paul Net 
ze, JAV gynybos sekretoriaus 
padėjėjas tarptautiniams reika
lams; Charles E. Bohlen, spe
cialusis valstybės sekretoriaus 
padėjėjas; Carl Rowan, valsty
bės sekretoriaus padėjėjas vi
suomeniniams reikalams.

Prezidentas Kennedy pasiūlė 
naują ūkio planą.

NAUJOS REZOLIU
CIJOS LIETUVOS
LAISVĖS REIKALU

— Prancūzas Jean-Paul Fran- 
cois Bellivier, kaltinamas Kai
ro teisme, Egipte, kad jis kėsi
nosi nužudyti prezidentą Nas- I 
šerį. Prancūzui iškelta šnipinė 
jimo byla.

iš Alžiro.

Indijos premjeras Nehru ruošia- 
j si visuotiniams rinkimams, kurie 
! bus šį menesį.

Perspeta Italija Nato klausimu
NEAPOLIS, Italija. — Italų 

gynybos ministeris Giulio An- 
dreotti, kalbėdamas sausio 29 
dieną krikškionių demokratų su 
važiavime, pareiškė, jog Italijos 
užsienio politika, ištikima Šiau
rės Atlanto organizacijai (Na
to), nebebūtų galima italų vy
riausybei, jei ji remtųsi neut- 
dešiniųjų partijomis, kaip pvz. 
Pietro Nennio kairiojo sparno 
socialistais.

Andreotti pabrėžė, kad kai
riojo sparno socialistai reika
lauja krikščionių demokratų 
partiją “sugriauti visus tiltus 
su dešiniąja”, atsisakant ben
dradarbiauti su nuoseklesnėmis 
dešiniųjų partijomis, kapi pvz. 
liberalais. Bet, — pasakė, — 
kairiojo sparno socialistai atsi
sakė sugriauti tiltus į kairiąją 
ir nebetęsti bendradarbiavimo 
su komunistais.

OAS nutarimai
PUNTA DĖL ESTE, Urugva

jus. — Amerikos Valstybių or
ganizacija (OAS) 20 balsų nu
tarė papeikti Kubą dėl jos už
imtos pozicijos ir 14 balsų nu
sprendė ją pašalinti iš vakarų 
pusrutulio bendruomenės.

I Grįžta marinai
TOKIO. — Jungtinių Ameri

kos Valstybių jūros kareivių 
(marinų) dalinio pareigūnas už 
vakar pranešė, kad 109 jūrų 
kareivių skris į Jungtines Ame
rikos Valstybes transporto lėk
tuvais .kuriems kuras bus pa- 

- krautas skrendant.

Vakariečiai raudonieji 
atmetė planą susisiekti 

su Berlynu
BERLYNAS. — Otto Win- 

zer, Rytų Vokietijos užsienio 
reikalų viceministeris, užvakar 
atmetė vakariečių planą suda
ryti tarptautinės kontrolės sis
temą dėl susisiekimo su Berly
nu, kaip “nesuderinamą su Ry
tų vokiečių suverenumu”.

Winzer pareiškė, jog Sovietų 
Sąjunga neturi teisių tartis tais 
klausimais, nes priėjimo keliai 
“nepriklauso Sovietų Sąjungai, 
bet vokiečių demokratinei res
publikai”. Tai jis pareiškė pa
sikalbėjime su A.D.N. spaudos 
įstaiga.

Klausimas tarptautinės kont
rolės Rytų Vokietijoje kelių, 
jungiančių Berlyną su Vaka
rais, buvo praėjusį mėnesį iš
keltas JAV ambasadoriaus Mas 
kvoje Thompsono besikalbant 
su Gromyko, Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministeriu. 
Thompson nori Maskvoje suži
noti, ar yra galimybė sukviesti 
Rytų - Vakarų viršūnių konfe
rencija Berlyno klausimais.

Rytų Vokietijos pareigūnas 
pareiškė, kad keturių valstybių 
susitarimas neliečiąs susisieki
mą lėktuvais su Berlynu.

KALENDORIUS

Vasario 1 d.: šv. Ignotas, vys 
kūpąs; Gytis, Zylelė.

Vasario 2 d.: Švč. P. Marijos 
Į vedybos (Grabnyčios), Rytis.

ORAS

■Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— galimas sniegas, nuo 15 - 20 
laipsnių; rytoj dalinai apsiniau
kę, nedaug pasikeis oro tempe
ratūra.

Saulė teka 7:03; leidžias 5:04.

TRUMPAI
— Sirijos vyriausybė nori 

gauti mažiausiai 40 milijonų do 
lerių, įskaitant 15 milijonų iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
paskolų iš Tarptautinio Monetų 
fondo.

— Britanija užsieniui parda
vė apie $250,000,000 vertės gin
klų praėjusiais metais.

— JAV biudžeto direktorius 
David Bell praėjusį pirmadie
nį perspėjo, kad netektų nu
stebti, jei federalinis biudže
tas “prašoktų 100 bilijonų do
lerių sekanči kclerių metų lai
kotarpyje”.

Naujas JAV prezidento 
planas

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy pasiūlė ūki
niais reikalais planą, raginda
mas ūkininkus sumažinti ga
mybą, kad kainos galėtų pakil
ti. Šis ūkininkų žygis sumažin
tų federalinės vyriausybės pa
ramą ūkiams.

Į

I

— Prez. Kennedy užvakar 
Baltuosiuose Ramuose užkan
džiavo su diktatoriaus Chruš
čevo žentu Adžubei, kuris nese
niai ragino meksikiečius atsiim-, 
ti Texas valstybę.

— Graikų pareigūnai užvakar 
suteikė politinį prieglobstį še- 

| šiems jauniems jugoslavams, ku 
i rie buvo rasti plūduriuoją ma- 
i žame laive Adrijos jūroje, 20 
mylių nuo Jugoslavijos.

Amerikos prekinis laivas iš
gelbėjo šešis ir atvežė juos į 
Graikiją.

PASKIRTA PREMIJA 

"LITUANUS" 

ŽURNALUI

CHICAGO. — Illinois 
Lietuvių Gydytojų Drau
gijos 1961 metų kultūrinė 
premija paskirta “Litua
nus” žurnalui. Draugijos 
kultūros komisija, kuriai 
vadovauja dr. V Šaulys, 
bendrame posėdyje su 
draugijos valdyba 1962 m. 
sausio 30 d. premijai pa
siūlė 5 kandidatus. Slap
tu balsavimu 1,000 dole
rių premija atiteko mūsų 
studentų leidžiamam “Li
tuanus”. Tai jau kelinta 
kasmet šios draugijos ski
riama premija kultūriniam 
reikalui. 1962 metų pre
mija taip pat bus paskir
ta artimiausiu laiku.

Afrikiečių sąjunga ir jų 

bendroji rinka 
Sumažins muitus gaminiams

NIGERIJA. — Dvidešimt Af 
rikos valstybių vakar sudarė 
afrikiečių sąjungą ir Afrikos 
bendrąją rinką. Jos sumažins 
muitus visiems gaminiams, ku
riuos vienas kraštas pirks iš ki
to.

Ši afrikiečių sąjunga pritai
kins tuos pačius muitus visiems 
gaminiams, gaunamiems iš kraš 
tų, kurie nepriklauso prie afri
kiečių bendrosios rinkos.

Iš Kuchel - Lipscomb Rezoliuci
jai Remti Komiteto darbų
LOS ANGELES, Calif. — 

“Vasario mėnesį”, — kalbėjo 
Leonardas Valiukas, Kuchel - 
Lipscomb Rezoliucijai Remti ko 
miteto vadovybės posėdyje, į- 
vykusiame 1962 metų sausio 
mėn. 26 d., Los Angeles mies
te, — “bus įnešta į JAV-bių 
kongresą naujų rezoliucijų, pa- 

i našių ar net labai artimų Ku- 
j chel-Lipscomb rezoliucijai. Ke
li senatoriai ir kongresmanai
tai yra jau pažadėję atlikti”. į 
Tuo atveju, anot L. Valiuko, 

I Kuchel - Lipscomb Rezoliucijai 
, Remti komiteto koordinato
riaus, kova už Kuchel - Lips
comb rezoliucijos pravedimą da 
rysis lengvesnė.

Šį kartą Kuchel - Lipscomb 
Rezoliucijai Remti komiteto va
dovybė posėdžiavo pilname sąs
tate. Pranešimus padarė lietu
vių sekcijos pirm. J. Jodelė, es
tų sekcijos pirm. A. Kalni ir lat
vių sekcijos pirm. A. Reins. Po
sėdžio metu visas dėmesys bu- 

■ vo skiriamas trims dalykams: 
1 Finansiniams reikalams; 2. 
Kitų amerikiečių įtraukimui į 

i komitetą; 3. Organizaciniams 
reikalams ir ateities akcijai už 
Kuchel - Lipscomb rezoliuciją.

Viso krašto estai ir latviai 
pilnai pritaria Kuchel - Lips
comb rezoliucijos reikalui ir jį 
nuoširdžiai remia. Visi žymes
nieji estų ir latvių veikėjai iš 
viso krašto jau yra įsijungę į 
šį komitetą.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės neformaliai vakar pareiš
kė Rusijai, jog jos “rimtai su
sirūpinusios” dėl naujų kovų 

1 Laose.

Afrikos kraštai glaudžiai 
dirbs pagerinti mokslo, medici
nos, švietimo, policijos ir pašto 
reikalus.

— Graikijos tabako fondai. 
Daugiau kaip 25 milijonai dole
rių paskirta aukštos rūšies ta
bako įdirbimui Graikijoje 1962 
metais.

Brazilijos užsienio reikalų mi
nisteris Francisco Dantas kalbasi 
su korespondentais dar prieš Ame
rikos Valstybių organizacijos kon
ferenciją Punta dėl Este vasarvie
tėje, Urugvajuje, patvirtinus ke
turiolikai kraštų rezoliuciją iš
stumti Kubą iš vakarų pusrutu
lio. Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir 13 Lotynų Amerikos kraštų 
balsavo už rezoliuciją išskirti Ku
bą iš Amerikos Valstybių organi
zacijos. (UPI)

Laosas pasižadėjo ginti 
Nam Tha miestelį

NAM THA, Laosas. — Maj. 
gen. Bounleuth Sanichank, ka
rališkosios armijos vadas, už
vakar įsipareigojo ginti Nam 
Tha ir pasiryžo apsaugoti šį 

; miestelį bet kokia kaina. Jei 
būtų netekta Nam Tha, komu
nistams būtų atidarytas kelias 
į Burmą ir Thailandą.

Šis ryžtas buvo sustiprintas, 
atvykus per paskutines dienas 

i šimtams kareivių ir atskridus 
| keliems amerikiečių lėktuvams. 
Tik sauja kareivių ir milicijos 
gynė šį miestelį 20 mylių nuo 
raudonosios Kinijos pasienio, 
kai jis buvo puolamas keturių 
komunisto Pathet Lao sukilė
lių batalionų ir dviejų batalionų 
iš raudonojo Šiaurės Vietnamo.

Lėktuvai puolė komunistų po 
zicijas. “Mes atsiųsime pastip
rinamųjų jėgų, kiek tik bus rei
kalinga juos sulaikyti”, — pa
sakė prancūzų generolas. “Mes 
negalime prarasti Nam Tha, 
nes būtų netektas šiaurinis La
osas ir būtų atidarytas kelias 
komunistams į Burmą ir Thai
landą”.

Nam Tha, 100 mylių šiaurėje 
nuo karališkosios sostinės Lu- 
ang Prabang, turi tik gerą lėk
tuvų pakilimo taką apylinkėje

AREŠTAVO SLAP-

Policija va-

KUBA IŠMESTA IŠ AMERIKOS

VALSTYBIŲ ORGANIZACIJOS
Kuba išjungta iš vakarų pusrutulio sistemos. Kas toliau?

Valstybės sekretorius Rusk 
OAS konferencijos Urugvajuje.

PO

PUNTA DĖL ESTE, Urugva 
jus. ;— Kuba anksti vakar bu
vo išmesta iš Amerikos Valsty
bių organizacijos. Tokią rezo
liuciją priėmė Amerikos Valsty 
bių organizacijos (OAS) užsie
nio reikalų ministeriai. Balsuo
jant 14 valstybių pasisakė už 
Kubos išmetimą. Viena prieš 
(pati Kuba) ir 6 susilaikė. Tai-— Detroite užvakar cirke žu- |

vo du vaidintojų grupės nariai,: gi — du trečdaliai valstybių, 
atliekant ore žaidimus. vadovaujamų JAV, griežtai pa-

skelbė karą komunistų prieš
valstybinei veiklai vakarų pus
rutuly, kaip tą komentuoja spe 
cialus “Chicago Daily Tribūne” 
korespondentas Dubois. Šis už
sienio reikalų ministeriu nutari
mas dar turės būti patvirtintas 
Amerikos Valstybių organizaci
jos tarybos, kuri, numatoma, 
susirinks vasario pabaigoje 
Washingtone.

Už rezoliuciją, pašalinančią 
Kubą iš laisvųjų Amerikos vals 
tybių bendruomenės, balsavo 
JAV, Venecuela, Peru, Panama, 
Paragvajus, Domininkonų Res
publika, Guatemala, Haiti, Ni- 
caragua, Hondūras, Uragvajus, 
EI Salvador, Costa Rica ir Ko
lumbija. Susilaikė — Meksika, 
Brazilija, Argentina, Ekvato
rius, Bolivija ir Čilė.

Priimta rezoliucija iš 4 punk
tų:

1. Bet kurio Amerikos Vals
tybių organizacijos nario priė
mimas marksizmo-leninizmo i- 
deologūjos yra nesuderinamas

to-

TOSIOS ARMIJOS 
VADĄ

PARYŽIUS.
kar areštavo slaptosios armi
jos organizacijos (OAS) vadą 
Phillipe Castille, kuris organi
zavo plastinių bombų sprogdi
nimus Paryžiuje ir kitose vie
tose. Vien sausio 17 dieną buvo 
susprogdinta 17 bombų.

su tarpamerikine sistema ir 
kios valstybės jungimasis prie 
komunistinio bloko yra šio že
mės pusrutulio vienybės ir so
lidarumo laužymas.

2. Dabartinė Kubos vyriau
sybė, kuri oficialiai pasiskelbė 
esanti marksistinė-leninistinė, 
yra nesuderinama su tarpame- 
rikinės sistemos principais ir 
siekimais.

3. Tas nesuderinamumas iš
skiria dabartinę Kubos vyriau
sybę iš dalyvavimo tarpameri- 
kinėj sistemoj.

4. Amerikos Valstybių Or- 
| ganizacijos taryba ir kitos tarp
amerikinės sistemos įstaigos tu 
ri be atidėliojimo imtis reikia
mų priemonių šią rezoliuciją 
vykdyti.

Taipgi užsienio reikalų minis
teriai priėmė dar dvi rezoliuci
jas:

1. Draudžiama prekyba gink
lais su Kuba; toliau bus studi
juojama galimybės praplėsti pre 
kybos draudimą ir kitiems da-

— Jei prezidentas Kennedy 
j ir ministeris pirmininkas Mac 

millan norės atvirai pasikalbėti, 
jiems susitikus balandžio mė
nesį, Kennedy išgirsiąs labai 
nedžiugių dalykų apie amerikie
čių politiką Afrikoje, vakar pra 
nešė “Chicago Daily News” ko
respondentas William H. Stone- 
man.

— Domininkonų Respubliko
je 60 mokyklų, kurios turėjo 
diktatoriaus Trujillo vardą, jau 
turi kitus pavadinimus.

— Albanijoje didėjanti įtam
pa, nes jos ateitis netikra.

lykams, visų pirma strateginės 
reikšmės turintiems objektams.

2. Kennedžio Sąjunga Progre 
sui skelbiama pagrindu tautų 
ekonominiam ir socialiniam vys 
tymuisi, svarbią vietą teikiant 
pačios kiekvienos valstybės ini
ciatyvai, tai bus geriausia prie
monė kovoti su komunizmo ir 
kastrizmo įtakomis.

Balsavimo metu susilaikiusių 
valstybių ministeriai aiškino, 
kad jų valstybės susilaiko dau 
giausia dėl juridinių motyvų, 
duodamos suprasti, kad iš es- 

i mės nesančios tam priešingos.
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. vasario mėn. 1 Jeigu dar neperskaitei, tai ne- 
' delsk ilgiau, nes kitaip būsi vie
nintelis neapsišvietęs mokslei
vis Čikagoje. Gal tau kilo klau
simų apie straipsnius? Gal esi 
labai nepasitenkinęs ir turi ge
ros kritikos? Gal turi rašinį, 
kurį norėtum pamatyti išspaus
dintą “Sūkuryje?” O gal tu esi 
vienas iš tų gabių, energingų, 
idėjų pilnų, netinginiaujančių 
žmonių, kurie norėtų priklau
syti “Sūkurio” redakcijai? Jei
gu tu gali atsakyti “taip” į 
nors vieną iš šitų klausimų, tai 
pasikalbėk su „Sūkurio” redak
cijos nariu: Vaciu Šauliu, Ro
mu Sakadolskiu, Zita Acalinai- 
te, Ramune ar Jūrate Juozevi- 
čiūte.

VASARIO 16 AUKA

TME LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
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Detroito ateit, sendraugiai š. lą, p. Zaranka — apie jaunesn. 
m. sausio mėn. susirinkime iš- moksl. at-kus; V. Gražulis, vy- 
klausė kun. dr. Vyt. Bagdanavi- resn. moksl. at-kų globėjas, pra 
čiaus paskaitos, skaitytos kuo- nešime apie moksl. veiklą pa- 
pos dvasios vado kun. Br. Dagi- brėžė, kad globojant jaunes- 
lio. Paskaita buvo skaityta 1961 niuosius brolius, didžiausias -

sendraugių suvažiavime Chi- uždavinys yra padėti visiems ly- ivyks šį šeštadienį, vasario 3 d.,

Sūkurys

JAUNUČIAII

I
į Marąuette Parko jaunučių 
ateitininkų susirinkimas pirmo
sios ir antrosios grupės kartu

m.
cagoje, bet kadangi joje liečia- giai siekti inteligencijos viršu
mas at-kas sendraugis santyky- nių, neskirstant į labiau ar ma- 
je su religija, tarpusavio bend- žiau sugebančius. Jaunuoliui 
ravimu, pamaldumu, nuodėmės kartais drąsos stoka būna stab- .
sąvokos supratimu, pasiaukoji- džiu daugiau pasireikšti, todėl *r Neteisybė 
mo dvasia, pareigų supratimu sąlygų sudarymas lygiai ir vie- 
Bažnyčiai ir jos tvarkai — tai
gi tema labai aktuali — todėl 
susilaukė daug pasisakymų tais 
klausimais.

Darant bendras išvadas, rei
kia pasakyti, kad visiems su
prantama, jog religijos tiesų pa
žinimas ar skelbimas kataliku 
nepadaro, reikia darbų ir prin
cipų vykdymo. At-kijai rūpi vi- nazijos už finansinę paramą per 
sos sritys — ir religija, ir tau
tiškumas, ir kultūra. Visose ly
giai atsiliekama dėl jėgų bei dir 
bančiųjų stokos. Prašyta dva
sios vado sudaryti darbų prog
ramą iš religinės srities.
Pirm. Mikaila padarė apyskai- sudaro: pirm. J. Miką, sekreto- 

tinį metinės veiklos pranešimą, rė St. Bublienė, ižd. V. Neve- 
jaunučių globėja p. Kundrotie- rauskienė. 
nė pranešė apie jaunučių veik-:

nodai visiems reikštis, padeda 
auklėtis ne tik intelektualiai, 
bet ir dvasiniai, o religinių tie
sų pažinimas bei jų vykdymas 
ugdo jaunuolį į pilnutinį žmo-1 
gų-

Susirinkimui baigiantis, p. 
Bajorūnienė perskaitė padėkos 
laišką, gautą iš Vasario 16 gim-

I

Chicago Savings and Loan As
sociation patalpose 6239 So. 
VVestern Avė.

Ruošiamo vaidinimo „Teisy- 
repeticijos1 

įvyks 12 vai. ten pat. Visi daly
vaukime !

Globėjos

SEMINARAS

LIPNIŪNO KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

jos vedamą gimnazijai remti 
būrelį.

Susirinkimui pirmininkavo V. 
Bublys, sekretoriavo J. Damu- 
šienė..

1962 m. sendraugių valdybą

J.

niukai turėjom susirinkimą, ku- tinęs dienas labai apsunkins į 
rio metu Zigmas Tauginas skai- skyriaus kasininką. Jis yra pa- I 
tė reefratą apie prof. Šalkauskį, siruošęs patarnauti. Jo adresas:. 
Iš paskaitos paaiškėjo, kad lig Jonas Guobužis, 5258 So. Whip- 
šiol dar niekas iš mūsų nebuvo ple Str., Chicago 32, III. 
girdėjęs apie šį ateitininkų or- Valdyba
ganizacijai taip nusipelniusį as-i 
menį.

Tą pačią dieną turėjom svečių ASS Centro Valdybos paskuti- 
iš Marąuette Parko. Jie atva- niame posėdy pasidžiaugta vi- 
žiavo sulošti draugiškų krepši
nio ir tinklinio rungtynių su 
mūsų kuopos mergaičių ir ber
niukų komandomis. Marąuette 
Parko mergaitės padarė gražų 
siurpryzą, nugalėdamos mūsų 
mergaites. Mums, berniukams, 
teko gerokai pasistengti, kad 
iškovotume pergalę. Tai pirmos 
rungtynės, ir atrodo visi jomis 
patenkinti.

(Nukelta į 6 psl.) i

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas. Protezistas 

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

Val. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPF.DIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 VV. 63rd St, Chicago 29, III.

Tel. PRospect 6-5084

K. Tauginas

ASS SUVAŽIAVIMO 
REZOLIUCIJOS

Pereitame at-kų skyriuje 
spausdinome tris At-kų Sen
draugių S-gcs suvažiavimo, įvy
kusio 1961 m. lapkr. 25 d., Chi
cagoje, rezoliucijas, šiandien 
įdedame kitas tris:

DR. J. IR X. AGLINSKAI
I GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal suaitarimą. 

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

Second Class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, 
except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian 

Catholic Press Society.

Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. 
$11.00 per year outside of Chicago and in Canada.

Prenumerata: Metams % metų 3 men.
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
JAV ir Kanadoj $11.00

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

$7.00
$6.00

$4.00
$3.50

1 mėn.
$1.75
$1.50

• 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.

) Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak 
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąnette Rd.

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

DR, ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS 
"Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
J nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
, šeštad. nuo 2.4. Trečiadieniais Ir 
. kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4. Konferencija: pasigenda di
desnio at-kų vaidmens Ameri
kos ir kitų kraštų katalikų gy
venime ir skatina visus at-kus 
aktyviai įsijungti į svarbiąsias 
ankstyvesniosios išeivijos orga
nizacijas ir jas daugiau savo 
veikla paremti.

5. Konferencija konstatuoja, 
kad į at-kų tarpusavio santy
kius yra šiuo metu daug kur 
įsimetę nesklandumų, kenkian
čių ateitininkiškam solidaru
mui. Su giliu susirūpinimu kon- 
fereneja kviečia visus at-kus 
sendraugius giliau pajusti savo 
ateitininkiškąjį vieningumą ir 
katalikiškąjį atsakingumą.

6. Konferencija primena vi
siems at-kams sendraugiams, 
kad studentų, moksleivių ir jau
nučių at-kų veikla yra visų mū
sų bendras rūpestis, kad ji daug 
kur reikalinga moralinės ir ma
terialinės sendraugių paramos. 
Šių laikų jaunimo gyvenama ap
linka reikalauja didesnių mūsų 
pastangų ir artimesnio su jais 
bendravimo.

V.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS
PRITAIKO AKINIUS 
°858 VVest 63rd St 

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

i lien. uždaryta Kitu laiku susitarus. 
Ofiso telefonas PR 8-3229

Rez. telef. \VAlbrook 5-5076

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

(Lietuvis gy aytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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,

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

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

10 ryto iki 8 vak.. trečiad

Čikagos Stud. draugovės ruo
šiamas seminaras gavėnioje yra 
viena iš tų progų, kur jaunimas 
ir vyresnieji galės susieiti ir 
išsikalbėti. Seminaras skirtas 
aptarti mažiau ar daugiau šį 
dviejų kartų santykiavimo klau
simą sekančiomis temomis: rei
kalingumas organizuotumo šių 
dienų jaunimui; dabartinė liet, 
literatūra ir jaunimas; jauni
mas ir liet, politikos veiksniai; 
įtaka naujos filosofijos į ryto
jaus žmogų, tuo pačiu metu į 
jaunojo lietuvio formavimą; 
tremtis šių dienų jaunimui — 
“bausmė” ar “palaima”; jauni
mo pažiūra į Lietuvą, tautišku
mą — romantinė ar racionali.

Pastangos suruošt paskaitų 
ciklą dedamos ne tam, kad paro
dytume, jog turime svarių pa
skaitininkų, kurie temas išsa
miai išgvildena, ir ne tam, kad 
parodytume, jog “veikiame”, o 
tik tam, kad galima būtų žengti

Ofisas: 3148 West GSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

?!. ofiso ir buto Ol.ympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

4455
Vai.: ___  __  _ ____ ________
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 d. p.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

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

Valandos pagal susitarimą

Galvojau, gal nereikės paspruk
ti, juk visi čia kalbės ir manęs 
netrukdys. Apsirikau. Po refe
rato „Komunizmo kova prieš re
ligiją”, kurį skaitė R. Sakadols- 
kis, vyko diskusijos būreliuose. 
Ir mane įtraukė. Užpuolė ma
ne klausimais: “Kodėl komunis- tolimesnį žingsnį nuoširdesnės 
tai netiki į Dievo buvimą?”

i “Kaip krikščionis ir komunis
tas supranta laisvę?” ir kitais, kalas bent kiek artimas.
Atsakiau, kaip mokėjau ir ne- Gavėnios Seminaro
buvo perbaisu, nes būrelyje bu
vo nedaug žmonių, ir tie atro
dė gan draugiški. Diskusijų re
zultatai buvo pranešti visiems 
bendrai.

DR, VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

■šešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir Kitu laiku pagal sutartj. 

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

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

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

NESIVĖLUOKIME SU . ! Valandos pagal susitarimą
AUKOMIS

Po rimtosios dalies sekė eina-

Buvau pasiryžęs nors kartą 
atsilankyti į Lipniūno kuopos 
susirinkimą. Nuslydau iki Jau
nimo Centro. Visur matyti mer
gaitės, bėgančios aplink virtuvę, 
nešančios kavą ir sumuštinius 
į antrąjį aukštą. Nutariau sek
ti jas. Staiga atsiradau 203 
kambaryje, susimaišęs žmonių 
minioje. Kadangi gyvoji srovė 
traukės užkandžių link, tai aš 
nesipriešinau, bet kartu pasiso
tinau.

Užgirdau įdomių pasikalbėji
mų. Beieškodamas pažįstamo 
veido, pasijutau kažkieno tem
piamas į ratelį kartu dainuoti J ^ikalai, per kuriuos tu- 
Žiūriu, šalia manęs stovi graži rė>u išpiidyt kortele- Klausė 
mergaitė ir dailiai šypsosi. Na ivainU kausimų apie mane: 
ką gi padarysi, reikia padainuo- Ar aš esu narys? , Kas man

! nepatinka kuopos susirinkimuo-
Staiga atsiradau vienas buvu- se” ir “Kur "orėčiau daryti iš- 

siam ratelyje, visi jau ieškojo k^?” TaiP ir baigėsi susirin- 
kėdžių ir laukė susirinkimo pra- kimas- Sukalbėjome maldą ir 
džios. Aš ir taip pat padariau. 
Suradau kėdę netoli durų, kad 
reikalui esant galėčiau- paspruk
ti. Susirinkimą pradėjo kuopos 
dvasios vadas kun. Raibužis su 
malda. Į darbo prezidiumą bu
vo pakviesti V. Markulis pirmi- 
ninkaut, o Dalia Kripaitė sekre- 
toriaut. Praeito susirinkimo pro i 
tokolą skaitė R. Jaraitė, gi iždo Tu greičiausiai jau gavai šių 
raportą davė J. Mickevičius, metų “Sūkurio” pirmą numerį.

S

se

rėjo tada vykti šokiai, bet aš j 
nepasilikau, nes girdėjau, kad i 
Čiurlionio galerijoj įdomi meno 
paroda, ir be to, aš bijau mer
gaičių. I

Tadas K.

MOKSLEIVI! i

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

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

DR. IRENA KURAS
gydytoja ir chirurge 

KCDIK1Ų IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

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

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

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SU8ITA.RIMĄ

vai. 
vai.

Ofiso telef. CLiffside 4-28** 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-30** 

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 Ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nue 
2 vai. iki 5 vai. vak.tel. ofv*o HE 4-5849, rez. HE 4-2324

Jau du kartu šioje vietoje bu
vo pranešta, kad Chicagos atei
tininkai Amerikos Lietuvių Ta
rybai aukas Vasario 16 d. pro
ga siustų per savo skyrių. Pra-

KREPŠINIO IR TINKLINIO šome nesivėluoti su aukų siunti- 
Sausio 14 d. Cicero jaun. ber- mu, nes nuvilkinimas į pasku-

damos link. Kviečiami dalyvau
ti visi, kuriems šis bendras rei- DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Komisija
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6. t-sč., š.ešt. pagal sutarti, 

! sekm. uždar>ta.

Didingas lenkiškas, 3-jų valandų Eastman Color Cineimascope 
filmas apie Kryžiuočius

KRZYZACY”
vėl dvi savaites rodomas CRYSTAL TEATRE, 2705 W. North 

Avė. (1 blk. nuo Humboldt Parko)
Pirmas seansas sausio 26 d., 6 v. v., vėliau 9 v. vak.
ŠEŠTAD. ir SEKMAD. po 4 seansus:
12 vai. d., 3, 6 ir 9 vai. po pietų.

Tikrai puikus filmas pagal
Henryk Sienkiewicz romaną

KRITIKŲ VERTINAMAS VISAME
PASAULYJE

lenkiški, užrašai angliški.
Bedievišką Kryžiuočių žy- 
lenkų, lietuvių, slavų ir

Dialogai
Matysite 
gį prieš
Baltijos tautas. Matysite jaudinan
čias meilės scenas, kupinas nepa
mirštamo švelnumo ir grožio. 30 mi
nučių spektaklį, vaizduojantį didelio 
masto panoraminę mūšio sceną. 
Matysit prabangų grožį iš 15 amž.

I

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. H1 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 ofiso PR 8-7773, rez. PR. B-4737

DR. A. MACIONAS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERC 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 

\ Ofiso vai.: Pirm., antr.,__ _ _
penkt. nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. Šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.
---------------------------------------------------- --------

treč. ir

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

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

Rez. GI 8-0873
DR. W. M, EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

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

LIGOS

5-2670
Jei ne-
S-0001.

Oflso HE 4-1114. Rezid. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija Ir moterų ligoe 

2454 VVest 71st street 
(71-os Ir Campbell Avė. Kampas) 

Val.: kasdien 1—3 ir 6—b vai. vak 
šeštadieniais 1-4 p. p.

CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p.
v.

Vai.:
antrad. ir penktad. 6-8 v.

P

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71 st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
Šeštad.; 9 7. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S ..
PAGAL

Tel.
Skambint 2 iki
lą. išskyrus trečiadieni.

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ

HE 4-1562
9 vai. popiet kasdle-

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-61*5

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą* 

DS1 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. Ir šeštad.

Telefonas — GROTehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA tr MOTERĮ) 

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

Trečiadieniais uždaryta.

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 Dividcnd up to 4'i%

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. 
šeštad. nuo 12:30 Iki 2:30 vai. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
T,l*nniu. nrlims nav»1 .uritsrlms

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO J A-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, UI. 

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

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

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. Ir sekm 
tik skubiais atvejais Ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-315*

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąnette Road 
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. Ir 7 Iki 8 ▼. v.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj.

rak.. 
P. P

|

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 2:80 
4:30; antr. ir penkt. nuo 6 iki 
šešt. nuo 1 Iki 4 vai. Kitu laiku

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-M84

DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665* 

Rez. 6600 So. Artesian Avenne
Vai,: 11 v. ryto iki B v. p.p., 6-7 v. v.

iki
8; 

tik

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. Ofiso PR 6-7800. Namu *25-76*7

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — Vidaus Ligos 

5159 So. Damen Avenue
Valandos pagal susitarimą

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
HtH S valnndoa rv+n lrnadio-n

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

p.

Perskaitę “Draugą", duoki 

re ii kitiems pasiskaityti.

Kuomet svarstote duoti dovaną 

I savo giminėms arba draugams, at
siminkite. jog “Draugo” prenume- 

. rata yra vieną iš puikiausių.
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Ne vieną kartą buvo mūsų 
spaudoje padaryta užuominų, 
kad daugelis mūsų rašančiųjų 
nežino tikrosios padėties Lie
tuvoje, kad įvairūs aptarimai 
ir Lietuvos gyvenimo vertini
mai yra naivūs, kad mes esa- 
me savo informacijoj atsilikę 
ir pan. Tačiau toks teigimas 
yra netikslus. Informacijų a- 
p:e Lietuvą yra pakankamai 
iš įvairių šaltinių, o ir pačių 
patirties, nes komunizmas iš 
esmės nepasikeitė, gal tik kai 
kuriuos savo ėjimus pasuko 
viena ar kita linkme.

Patirtis
Tie, kurie gyvenome bolše

vikinėj okupacijoj, puikiai at
simename bolševikinį terorą, 
kuris nėra sumažėjęs, tik įgau 
na kitokias formas. Teigiant, 
kad bolševikinėj sistemoj yra 
kas nors nauja gerąja pras
me, yra naivus melas, nes iš 
įvairių ateinančių žinių mato
me, kad visa tai, ką mes pa
tyrėme, tebesikartoja kasdien 
kartais žiauresne, kartais ma
žiau žiauria forma. Tai pri
klauso nuo komunistinių už
mačių ir komunistam reikalin
gų momento reikalavimų. Ir 
šiandien, kaip ir seniau, tebe- 
reikia bijoti enkavedisto, gal 
kitu vardu vadinamo, ir šian
dien tebefabrikuojamos bylos 
bolševikam nepataikaujan
tiems asmenims, ir šiandien 
tebėra nusikaltimas galvoti a- 
pie tautos laisvę ir negarbinti 
vadinamo “vyresniojo brolio” 
— ruso. Tie, kuriems teko pa
tirti bolševizmas, puikiai jį pa 
žįsta ir turi teisės sakyti, kad 
pažįsta, nes iš esmės bolševiz
mas nepasikeitė. Jeigu vienas 
diktatorius naikina kitą, tai 
to diktatoriaus darbų, kaip 
Lietuvos pavergimo ir engimo, 
antrasis diktatorius nepanai
kina. Diktatoriai keičiasi, o 
vergija .lieka.

Spauda
Kad išgytum nuo tėvynės 

nostalgijos, užtenka vieno “Tie 
sos” numerio, iš kurio matyti, 
kaip žiauriai rusinamas kraš
tas ir kokia skurdi bolševikinė 
spauda. Kartais per visus ke
turis “Tiesos” puslapius eina 
Chruščevo ar kito pareigūno 
kalba ir daugiau nėra nei in
formacijų, nei iliustracijų. 
"Tiesos” puslapiai yra pati tik 
riausia informacija, nes iš jos 
matyli, ko gyventojams trūks
ta, kuo jie kaltinami ir kaip 
sprendžiamos ekonominės pro 
blemos. Iš “Tiesos” matyti, 
kad korhunistai negali išspręs
ti buitinių problemų ir, žino
ma, jų niekada neišspręs, nes 
komunistinė santvarka yra 

▼ bet kokios ekonominės pažan
gos stabdis. Nuolatiniai priva
čios iniciatyvos dvasinėj 
ekonominėj kūryboj
negali išgelbėti iš bankroto, 
ir todėl reikia nuolat verstis 
pažadais ir planais ,kurių aps
tu “Tiesoje”. Vilniuje Neringos 
kavinės pastatymas neišgelbė
jo kolchozininkų iš skurdo, ir 
šie dirba už kapeikas, turėda
mi vogti iš kolchozo. Ir tokie 
“Tiesoje” 
tytojais.

Ekskursantai

Daug skaudžios tiesos gali
ma patirti apie komunistinį 
kolonializmą Lietuvoje iš eks
kursantų į ok. Lietuvą. Be 
abejo, važiuojantieji į Lietuvą 
yra vienokia ar kitokia pras
me suvaržyti ir, daugiausia ne 
noi ėdami pakenkti giminėms, 
kalba labai santūriai apie visas 
komunizmo niekšybes ir žmo
gaus išnaudojimą, tačiau ne 
vienas atvirai papasakoja apie 
policinės valstybės tvarką ir 
kaip ten jaučiasi nuolatinėj 
baimėj gyvenąs lietuvis. Pasa- 
ko j antie j i dažnai kalba apie 
sunkų materialinį stovį, bet 
daugelis primena, kad už ma
terialinius trūkumus yra daug 
baisiau dvasinė priespauda, 
kai reikia bijoti ir kalbėti, ir 
skaityti, ir melstis. Be abejo, 
lietuviai, būdami kūrybingi 
žmonės, nugali daugelį sunku
mų, kaip liudija ir Klaipėdos 
bažnyčios statyba, pareikala
vusi daug architektų ir or
ganizatorių darbo, tačiau ko
munizmas yra to ekonominio 
sužydėjimo stabdis. Ekskur
santai, iš Lietuvos grįžę, pa
sakoja širdis veriančių atvejų, 
kaip moraliai, materialiai ir 
dvasiniai yra sulaužyti dau
gelis asmenų ir šeimų.

Pabėgėliai
Daug tiesos papasakoja

tie, kurie ten nuvažiuoja pa
viešėti ir, lydimi enkavedisto, 
negali nei laisvai apsilankyti, 
nei pasikalbėti, bet tie, kurie 
atbėga į laisvąjį pasaulį ko
munistinėj vergijoj išgyvenę 
keliolika metų. Tokių atbėgė- 
lių yra nemaža ir tikrai įdo
mūs kad ir paskutinio atbėgė- 
lio pasakojimai, kuriuose nė
ra standartinių bolševikų kei
kimų, bet nuoseklus liudijimas 
apie tautą, gyvenančią prie
spaudoj, tačiau neprarandan
čią vilties. Be abejo, yra įvai
rių žmonių, kurių vergijos su
pratimas yra labai ribotas ir 
matuojamas materialine gero
ve. Visais laikais buvo žmo
nių, kurie nenori jokios lais
vės, o tik duonos, bet kaip 
iš pasakojimų matyti, lietuvių 
tauta laisvės nemaino į duo
ną. Tai liudija visi sukilimai 
ir partizanų žygiai. Kaip iš 
atbėgusių pasakojimų matyti, 
daroma įvairių būdų paleng
vinti gyvenimą, bet pati ko
munistinė sistema tuos būdus 
griauna. O iš esmės vergija 
liks vergija net ir tada, kai 
kolchozininkas miegos puoš
nioj sofoj ir ant jo pietų sta
lo bus kotletai ir steikai.

JAV biudžetas ateinantiems 
metams siekia 93 bilijonus dol. 
Prieš trisdešimt metų tas biu
džetas siekė vos kelis bilijonus 
dolerių. Šiandieninė situacija 
liudija- kad per tuos trisdešimt 
metų JAV dolerio perkamoji 
galia yra daug kartų pamažė
jus! ir kad to didelio krašto 
biudžetas padidėjo nepalygina
mai smarkiai, nes atominio 
amžiaus ginklavimosi lenkty
nės vyksta ir reikalauja nepa
prastai didelių sumų. Iš tų 93 
bilijonų didesnė dalis 
viršum bil.) skiriama 
vimo reikalams.

(50 su 
ginkla-

ne

Taigi, žinojimo šaltiniai yra 
labai platūs ir niekas negali 

ar sakyti, kad mes nežinome, kas 
varžtai Lietuvoje vyksta. Teigti, kad 

ten žmonės gyvena kaip ir vi
sur, gali tik tie, kurie žiūri 
per ružavus akinius. Komunis
tinė spauda iš Lietuvos, eks
kursantai, laiškai ir pabėgė
liai rodo, kad ten yra priespau 
da, ir ne veltui čia yra varto
jami terminai, kaip laisvasis 

vis vadinami grobs- Vakarų ir pavergtas Rytų pa
saulis. Al. B.

Spaudoje ir gyvenime

KLAIPĖDOS BAŽNYČIA PASAULIO
* SPAUDOJE

Dideli kariniai biudžetai

K. MOCKUS j jo karo ėjimuose, kai komunis
tinė pusė sufabrikuoja kokią 

j įtampą, W. Lippman paprastai 
tampa advokatu iš JAV pusės 
darytinų nuolaidų, tarytum 
amerikiečiai, kurie kariniu ir 
ūkiniu atžvilgiu yra tikrai 
stipriausi pasaulyje, vis turėtų 
duotis įbauginami ir nepagrįs
tai trauktis atgal. Deja, jau 
eilė metų, kai toks traukimasis 
vyksta.

Vakarų kolonializmo galas

Laikas pradėti kovą ir prieš Sovietą kolonializmą

DU. V. LITAS
vizitavo Chruščevą ir buvo ma
loniai priimtas, nes jo išvedžio 
jimai dažnai būna palankūs 
Maskvai.

Nesenai jis skaitė paskaitą 
JAV moterų suvažiavime ir to
je paskaitoje stengėsi išryškin
ti, kuo skiriasi mūsų atominis 
laikotarpis nuo visų ligi tol 
buvusių laikotarpių, kai karu 
buvo sprendžiami konfliktai. 
Nežiūrint visų buvusių karinių 
baisumų, vis dėlto ligi šiol ka
rai atnešdavo pergalę ir nereiš Chruščevas labai atkakliai lai
kė visuotino sunaikinimo. Pir- kosi savaip suprastos koegzis- 
mą kartą istorijoje didžiosios tencijos. Jis jos laikysis ir ta- 
politikos vadai yra verčiami 
skaitytis su tuo, kad, jei jų 
nervai neišlaikys arba jei kuri 
pusė pertemps vadinamo šalto 
karo įtampą, jų sprendimas im 
tis jėgos gali reikšti sunaiki
nimo ir susinaikinimo pavojų.

šaltasis karas

turi virs-
valstybė-

nėra per

ka- 
puo-

Šaltasis karas yra nervų 
ras. Matome, kad ir labai 
lamas -savo oponentų Nikita

Nigerijos rezoliucija Jungti
nėms Tautoms šitaip atrodo: po 
9 metų turi baigtis Vakarų ko
lonializmas. L:gi 1970 metų vi
sos Vakarų kolonijos 
ti nepriklausomomis 
mis.

Šitas reikalavimas
mas. Komunistinė Rusija prieš 
metus to paties re:ka’avo. Bnt 
rusų terminas siekė tik 1963 
metus. Indonezijos prez. Sukar- 
no neutralių valstybių Belgra
do suvažiavime Vakarų kolo
nializmą siūlė baigti iki 1961 
metų.

i

Propaganda ir tikrovė

Rusijos ir Indonezijos pasiū-

Ginkluojaasi ir kiti kraštai

Panašias, proporcingai pagal 
krašto pajėgumą, sumas skiria 
kitos Vakarų valstybės ir So
vietų Sąjunga. Ginklavimo lenk 
tynės juo labiau darosi aštrios, 
nes nuo jų pareina ne tik Ru
sijos ir JAV įtaka pasaulyje, 
bet ir atstovaujamų politinių
sistemų likimas. Niekas negali Šio krašto strategai skaičiuoja, 
numatyti tų ginklavimosi lenk- kad konflikto atveju tektų nu- 
tynių pabaigos, lygiai, kaip nie st°ti apie trečdalio gyventojų 
kas negali šiandien pasakyti, daugelio įmonių bei miestų, 
ar iš tikrųjų dabar gaminami Konfliktą laimėjus, vistiek tek- 
nepalyginamo galingumo gink- tų pradėti nuo gana primity- 
lai bus kada pavartoti.

Buvęs prez. Eisenhower, aiš
kindamas iš esmės pasikeitusią 
kariniu požiūriu situaciją, sa
vo laiku tai stengėsi parodyti 
akivaizdžiais pavyzdžiais. Vie
na proga jis aiškino, kad vie
na vandenilio bomba turi dau
giau sprogstamosios galios, 
kaip visos bombos, pavartotos 
per antrąjį pasaulinį karą. Ogi 
tokių bombų turi pakankamai 
abi besivaržančios pusės. Ten
ka skaitytis ne tik su jų sprogs 
tamąja galia, bet ir su po spro 
gimo ilgą laiką bekrintančiomis 
nuosėdomis. Tokia situacija 
verčia atsakingus politikus bū
ti labai atsargiais. Būtų labai 
tragiška, jeigu į raktinę pozi
ciją ateitų šiandien Hitlerio ti
po asmuo — su niekuo nesi- 
skaitąs fanatikas. Tai galėtų 
būti priežastimi per tūkstan
čius metų sukurtos civilizacijos 
ir žmonių, ypač baltųjų, susi
naikinimo, nes vistiek iš abie
jų pusių daugiausia dalyvautų 
baltųjų žmonių, o spalvotieji, 
kurie sudaro du trečdaliu viso 
žmonių skaičiaus, liktų stebė
tojais. Tai ypač tiktų Afrikai, 
o gal ir Azijai.
Walter Lippman išvedžiojimai

Amerikos J V žurnalistiniame 
pasaulyje Walter Lippman var
das yra pirmaeilis ir jo įtaka 
didelė. Su jo mintimis skaitėsi 
buvęs prez. Eisenhower, skai
tosi ir dabartinis prezidentas 
Kennedy. Prieš kurį laiką jis

vaus gyvenimo.
Antrojoj pusėj kariškai pa

jėgi yra tik Sovietų Sąjunga, 
kurios valdžios priekyje dabar 
stovįs Nikita Chruščevas pa
rėkauja. pagąsdina, bet konf
likto vistiek vengia ir dėl tos 
savo “koegzistencijos” su Va
karais politikos yra puolamas 
kinų komunistų ir vadinamų 
stalinistų, lygiai, kaip JAV pre 
zidentas yra puolamas kraštu
tinės dešinės. Ligi šitos vietos 
turime sutikti su Walter Lip
pman išvedžiojimais. Turime ap 
gailėti, kad vadinamojo šalto-

da, jei Vakarai ne tik nesiduos 
gąsdinami, bet ir patys išmoks 
gąsdinti.

Sakoma, kad šiandieninė ka
rinė situacija gali ilgesniam
laikui eliminuoti didesnio mas- tymai turi tik propagandinį pa
to galybių karinius konfliktus grindą. Praktiškai jų niekas ne

gali realizuoti. Vakarų pasaulis 
negali sukurti daugiau atvejų 
kaip Kongas. Angola arba kuris 
nors britų protektoratas po 
staigaus nepriklausomybės ga
vimo pavirstų naujais nelaimių 

Indonezija

i
!ir jau dabar verčia abi puses 
ieškoti kitų kelių iškylantiems 
konfliktams spręsti. Laikui bė
gant, abiem pusėm gali atsi
bosti leisti atominiam ginkla
vimui pasakiškas sumas. Ar 
negali atsitikti su atominiais židiniais. Rusija ir 
ginklais tas pats, kas atsitiko siekia egoistinių tiks’ų. Krem- 
su dujų karu ? Net ir toks fa- jjus kolonijų kraštuose savo re- 
natikas, kaip Hitleris, vis dėlto zoliucijomis nori sukelti 
nesiėmė dujų karo. Žinoma, jis 
būtų ėmęsis atominių bombų 
ir jomis naikinęs savo priešus, 
jei būtų spėjęs pirmas jas pa
sigaminti.

Tikėkimės, kad ir kita pana
ši į Hitlerio diktatūrinė»impe
rija žlugs, nespėjusi įvesti žmo 
nijos į atominį susinaikinimą, 
o to išdavoje įsivyraus idėjos, 
nešančios tautų laisvę ir švie
sesnį gyvenimą.

9 metai yra pakankamas laikas 
tą analfabetizmą sumažinti 
bent pusiau. 9 metai yra ilgas 
laikas suteikti ūkinę pagalbą 
atsilikusioms kraštams, kaip 
Gambia, Prancūzų Somalija ar
ba Portugalų Gvinėja. Prieš ne
priklausomybės gavimą šitie 
kraštai ūkiškai turi atsistoti 
■ant kojų. >

Nigerijos pasiūlymas tarp 
Afrikos tautų sukėlė nerimą. 
Toks laikotarpis kai kurioms 
Afrikos kolonijoms atrodo per 
ilgas. Bet tai yra tikra trumpa
regystė. Kolonijų nykimas eina 
dideliu tempu. Dabar atėjo Tan 
ganikes eilė. Uganda nepriklau
soma bus ateinantį rudenį. Taip 
pat rudenį taps kūnu Kenijos 
nepriklausomybė. Šitaip išnyks 
Afrikoje britų kolonijų blokas. 
Ateinantį pavasarį nepriklauso
mybės tikisi Vakarų Indija. 
Abdul Tengku Rahman, Malajų 
ministeris pirmininkas, tariasi 
su britais Londone. Britai turi 
atsisakyti pietryčių Azijos ko
lonijų. Kuriama Malajų federa
cija. Prancūzai neilgai išsilai
kys Alžirijoj. To nenori matyti 
nė girdėti generolas Salan ir 
dar keli jo draugai.

Prieš Nigerijos pasiūlymą 
baigti Vakarų kolonializmą vi
soje Afrikoje yra prancūzai ir 
portugalai. Portugalija atkak
liai laikosi savo kolonijų. Prieš 
Nigerijos rezoliuciją, be to, yra 
Pietų Afrikos Unija ir Rhode- 
zija. Vakarų Europos kolonijos 
anapus Europos yra dabar pra
rasti postai. Visur vyksta Va
karų atsitraukimas. Spalvotų 
žmonių nacionalizmas dabar 
smarkiai kyla. Šitas nacionaliz
mas visai neklausia ūkinės nau .
dos. Spalvotų žmonių naciona- k
lizmą baltasis žmogus jau neį
stengia sulaikyti. To pavyzdys 
yra Kongo. Po kurio laiko tą 
patį parodys Angola, Pietų Af- » 
rikos Unija ir Rhodezija. Prieš 
5 metus Afrikos kolonializmas 
būdavo tik diskusijų laukas. Da
bar viskas virsta realybe.

t

Vakarams lieka keli pasirin
kimai: remti Afrikos tautų iš
silaisvinimo mintį, atmesti Ni-

nera
mumų. šitie neramumai Vaka
rams sudaro daug sunkumų. 
Sukamo pasiūlymas siekia ras
ti tarptautinę atramą prieš 
Olandijos valdomą Vakarų Iri- 

i ją. Vakarų kolonializmas yra 
prie pat Indonezijos.

I

Nigerijos pasiūlymo tikslai 
yra visai kiti. Nigerija yra ne
priklausoma. Teritorinių siekių, 
kaip Indonezija, ji neturi. Ni
gerija nėra nė Rusijos drau
gas. Iš kitos pusės, Nigerija, ne
nori sudaryti nė Vakarams sun
kumų. Bet ji siekia savo politi
nį svorį išplėsti į visą Afriką.

Nigerija turi 40 mil. gyven
tojų. Teritorija yra keturis kar 
tus didesnė už Vakarų Vokieti
jos. Ji nori pasidaryti pirma 
Afrikos didvalstybe. Tas Afri
kos vadovas lig šiol yra mažes
nė Afrikos valstybė Ghana. Ni
gerija nori laimėti politinę Af
rikos vadovybę. Jos reikalavi
mus baigti Vakarų kolonializmą 
palaiko visos Afrikos tautos. 
Nigerijos pasiūlymas baigti Va
karų kolonializmą praktiškai geri jos pasiūlymą arba remti 
gali būti įgyvendintas: 9 metai kovą prieš Afrikos tautų išsi- 
yra ilgas laikas paruošti kolo- laisvinimą. Amerika pasisako 
nijas prie nepriklausomybės.

Beraštiškumas Afrikoje

Analfabetizmas tarp Afrikos 
tautų vietomis siekia net 98U.

j

Valstybės sekretorius Dean Rusk įtikinėja Amerikos Valstybių 
organizacijos (OAS) užsienio reikalų ministerius Punta dėl Ėste, 
Urugvajuje, kodėl reikia imtis griežto žygio prieš Kubą. Iš kai
rės j dešinę: Nicaraguos Rene Shick. EI Salvadoro Rafael Tobias 
(su barzdele), Artūro Carrion, JAV delegatas, ir Uosta Ricos 
Alfredo Fernandez. (UPI)

už Afrikos tautų išsilaisvinimą
• iš Vakarų kolonializmo.

Nigerijos pasiūlymo priėmi-

(Nukelta j 4 psl.)

........■"■""'■""•■"""'"'“■I......          Basas kojas užstato ant bandelių didumo ak- „Tai gal pryš turėjau paprašyti? Paklausti, ar 
menų, kurie gludūs ir drungni: ramina padus, pa- leistumbei?” 
muštus ilgoje kelionėje. , ... ...

Grožisi — jo žvilgsnyje visas Vilnios vaizdas, gas”.
Ši dantuota pasakiška pilis! Išdidi santakos kalne — ,,A oš sakmi tau, gude: Lirga bus mana,”
tyrame danguje. Joje gyvena titnaginis rikis Mindau- čiaus dantys juodi ir kreivi, 
gas: daug girdėtas, bet dar niekad nematytas. Že
mai upių tekėsena: tokia lepi, tingi ir žėručiais at- 
švitinga...

Dūzgia bitės...
Nešinasi tamsiapėdžiai vaikai, raudi nuo saulės 

ir saldaus džiaugsmo, šašuotasis bėga pirmuoju, vir- būti tiesa. Bet laikydamasis neišsiduoti, jis juokiasi 
vele traukdamas šokinėjančią ir barškančią pūslę.

Bet ne jam čia, nuliūsta Gaudižadas. Gerai nu
migs; už bebrenas išsikeis druskos, peilį ir ką nors 
gražaus Lirgai; išsimaudys Neryje ir iškeliaus atgal 
į toli glūdinčius Kareivonis. Pamuštomis kojomis 
kaitroje kelionė bus labiau varginanti. Nebent 
tų; žemė būtų drėgna, drungna...

Švilpaudamas juodbėriu atjoja turčius su 
liais ūsais ir apšepusia, smailia barzda. Koks 
Vilnios vyresnysis. šniukštinėja uostinėdamas jo 
šmėklinis rudas kudlius. Blizga juodbėrio šlaunys ir 
besilinguojąs kaklas...

Gaudižadas nustemba. Šis yra juk tas pats, kuris 
svečiavosi pas Eigelą. Tai tas pats užgaidingas, kuris 
sukinėjosi apie Lirgą.

..Veizdi, tikrai matytas!” — ironiškai atpažįsta 
bebrų mušėjas.

„Bet ka gi, suski, gude, dabar tu nari?” — gru
biai paklausia staigus turčius, atidžiai žiūrėdamas.

„Tu prei mana Lirgas lindai,” — pasityčiodamas 
juokiasi.

Turčiaus kraujinės akys prisipildo ašmenų bliz
gesio: į

JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS
„Eš priesakmi tau, idant atstatumbei nuog Lir-

v į

— tur-
T Vs”

r
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Okupantų bolševikų skriaudos 
Klaipėdos bažnyčiai aprašoma vi
so pasaulio spaudoje. Italijos laik
raščiai pasinaudojo Elta - Press 
agentūros pranešimu, kuriame at
kreipiama > dėmesys, kad okupan- _ _
tai komunistai propagandos tiks- darbu, 
lais dar 1956 metais davė leidimą Bažnyčią pastačius. 1960 m. rug- 
Klaipėdoje statyti katalikų bažny- piūčio 15 d. jau buvo paskirta jos 
čią. Bažnyčia buvo statoma Tai 
kos Karalienės titulu. 1957 *n. 
birž. 30 d. buvo pašventintas jos 
kertinis akmuo. Apeigas atliko 
Telšių vyskupas P. Maželis. Ta 
proga propagandinis sovietų į lais
vąjį pasaulį siunčiamas laikraštis , buvo areštuoti. Jų vieton paskir 
“Tėvynės Balsas” rašė, kad Lie-. tas kun. Aleksandras Kindcris, bet 
tuvos ministerių taryba leido sta jis tų pačių metų rugsėjo mėnesį 
tyli Klaipėdoje bažnyčią. Miesto iškrito gatvėje negyvas po to. 
taryba tam reikalui paskyrė skly

H pą. Inžinieriai J. Baltrėnas ir K.
Zdančius paruošė projektą. Baž 
nyčia būsianti statoma tikinčiųjų 
lėšomis, bet medžiagas paskirsian- 
ti valstybė.

Toliau jau pati Elta - Press pra-

neša, kad tikintieji iš įvairią Lie
tuvos kampų nešė aukas Daugelis 
paaukojo savo dolerius, kuriuos 
dar prieš rusų okupaciją buvo ga
vę iš savo artimųjų, gyvenančių 
Amerikoje. Daugelis padėjo savo

šventinimo diena. Tačiau šventini 
i mo išvakarėse tai buvo uždrausta, 
kimbant dėl tariamų techniškų 

į trūkumų. 1961 <n. kovo mėnesį 
, bažnyčios statytojas kun. L. Po vi 
Į lonis ir jo vikaras kun. Burneikis

I

kai 
dentistas jam davė injekciją... Pas- 
kiau jau sekė mums žinoma, na 
cių pavyzdžiu sufabrikuota b\la 
prieš kun. Povilon; ir kun. Burnei- '■ 
kį ir taip — vienintelė per 16 boL i 
ševikinės okupacijos metų staty
toji bažnyčia lieka uždaryta...

(Tęsinys)
Girios šešėliai. Ąžuolai. Sunkus upės srautas. Vi

jokliai. Maurų prižliugus dumblynė. Varlės ir dielės. 
Senmedžių išvartos. Didžiuliai skruzdėlynai...

Beeinant medynas vis įvairuoja. Kur drėgnesnis 
priesmėlis — daugiau eglės. Kur sausiau — pušys. 
Juodžemiuose — juodalksniai su beržų priemaiša. Ir 
vėl ąžuolai. Ir vėl eglės. Va, skroblai, o ana lazdynai. 
Štai ir drebulė tirta...

Smėliniu, įšilusiu keliu keliaudamas, Gaudižadas 
Vilnios artumoje jau regi daugiau žmogiško gyveni
mo. Džiūsta venteris, čirškia žvirbliai. Vėsinančiame 
pavėsyje žmogulis pintinę pina iš lazdyno plėšų ir 
karklinių vytelių. Kuodotoji gano savo viščiukų būrį. 
Moteriška kabliu suka virvę...

Ir taip žydrią pavakarę bebrų mušėjas pamato 
Vilnią, skendinčią ramybėje. Jam nereikia klausti, 
kaip vadinasi ši sklidina vieta: ši dvišakė santaka 
žalumo tyvuliavime. Jis yra nekartą girdėjęs, kaip 
Vilnia atrodo. Ją išvydęs nudžiunga, nes yra jau 
pavargęs.

Praeina balzganas, šiušinčias smilgas. Eina pro 
kadugius, kurių tamsus žalumas padengtas dulkėmis. 
Praėjęs riešutyną, sustoja šalikelėje. Numeta tarbą 
ir atsisėda.

Bet Gaudižadas vis tuo pat ramiu balsu;
„Kur tau! Narėtumbei! Ale tikrai nebus.”
„Veizdmi, gude, dar net nežinai, idant tėvas jau 

Lirgan man priežadėja.”
Gaudižadui susopsią širdį. Patiki, kad tai gali

4

r

nuly-

didc-
nors

ir sako ramiu balsu: .
„Jeigu tu, kiaule, pamėgintumbei, va, šitas ran

kelės tau gerklen parpiautun.”
Pritvinkęs siuto, turčius rikteli, užpiudydamas 

Gaudižadą šunimi.
Bebrų mušėjas griebia akmenį ir strikteli ant 

kojų.
Rudis pašiaus..; kudlas ir žiaurus, kaip vilkas 

— metasi prtie keleivio.
Užverda laukinė kova: su įsiutimu, iš visų jėgų 

ir žaibo judesiais.
Gaudižadas kairią ja nutveria kudlių už sprando 

karčių, o dešinėje turimu akmeniu ima tvoti per 
galvą.

Sustaugia rudis pasibaisėjęs. Siaubingas skaldo
mos galvos kausmas pripildo visą Vilnią...

Bet Gaudižadas pajunta skaudžius rimbo kirčius. 
Ir išvysta, kad turčius jau susivedė ant jo užjoti, 
parmušti ir žirgo nagomis sumindžioti.

Bebrų mušėjas šoka prie raitelio. Nutraukia 
smailabarzdį turčių nuo žirgo ir parbloškia į žemę.

„Paleidi!” — labai griežtai rikteli trečiasis, stai
ga sustabdydamas savo margą žirgą.

(Bus daugiau)
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Sporto Apžvalga

PARODYMAS AR PASIRODYMAS
J. ŠOLIŪNAS, Baltimore, Md.

nio varžybas bandykime įvyk
dyti parodymą. Mintyje turiu 
sutelkimą Kolegijos lygio žai
dėjų iš įvairių Amerikos uni
versitetų. Tai būtų daugiau ar 

“All-Stars” paro-

Netrukus vėl turėsime di
džiausią šių metų mūsų krep
šininkų pasirodymą — Pabal- 
tiečių krepšinio varžybas. Ste
bint per eilę metų mūsų krep
šininkų kovas prieš mūsų am- mažiau mūsų 
žinuosius priešininkus latvius, dymas. O kad mes dabar tu- 

Į.rime iškilių lietuvių krepšinin
kų šio krašto universitetuose 
nėra abejonės. Tik pavartyki
me amerikiečių laikraščius, 

un-to 
Bill 

un-to 
“An

šiandien kyla klausimas: ar ne
vertėtų pabandyti naują duo
ną tose varžybose?

Žinome, kad keletos praėju- (
šių metų bėgyje buvo ir džiu-1 $tai šiuo metu Maryland 
gių bei skaudžių pasirodymų 
tose varžybose. Kažkaip min
tyje labiausiai įsispraudė pir
masis mūsų krepšininkų pasi
rodymas Clevelande (“latvius 
užmėtysime kepurėmis”) ir pas
kutinysis New Yorke (“kalti Paul iš Chicagos eilėse mato- 
Chicagos krepšininkai, kad ne- me Žvinakį, Joh Caroll un-te 
atvažiavo”). Į iš Clevelando geriausias žaidė-

Abu: pirmasis ir paskutiny- jas — Tom Brazaitis, o Wa- 
sis pasirodymai buvo mūsų or-

Prel. Kazimiero Šaulio 90 ties m. sukaktuvėse. Iš kairės: prel. K. 
Razminas, kan. Z. Ignatavičius, prel. K. Šaulys ir seserų viriš- 
ninkė.

Kad nesustojęs pralenktum ir

i
/šimtų... 

Taip dzūkiškai karštą ir rim- 
/tą 

Iš Albiono miglotos šalies 
Linkėjimą iš ščyros širdies 

Siunčiu Jums šiandzie
B. K. Balutis — 
Lietuvos ministeris.

Popiežiaus žodis katalikų 
atstovams

Kristų eina, visai to nežinoda
mi. Betliejaus žvaigždė apšvie
čia jų žingsnius”.

geriausias žaidėjas yra 
Stasiulaitis. Arizonos 
žvaigždė ir kandidatas j 
American” (W. Chamberlain
nuomonė) yra mūsų visų pa
žįstamas Joe Skaisgirys. De

PAMINĖTA PREL. K. ŠAULIO

SUKAKTIS

j shington un-te iš St. Louis pen- Akto signataras, . ....... .............
ganizatoriams skaudi pamoka, ■ ketūke yra Ray Čerškus, be! j 16 ± pilnoje sveikatoje ir ku.
o lietuviškiems žiūrovams — į 
įžeidimas. Kiekvienu atveju už 
nevykusį pasirodymą atsako-1 
mybė teko ne žiūrovams, bet 
organizatoriams. Ir žiūrovus 
kaltinti, kad maža susirinko, 
būtų naivu, nes esu įsitikinęs, 
kad bet koks sportinis įvykis 
turi būti remiamas ne todėl,: 
kad jis yra lietuviškas, bet to
dėl jog jis vertas dėmesio, kaip 
sportinė vertybė. Vadinasi, ir i 
Pabaltiečių krepšinio varžybo
se mes turime pritraukti ne to
dėl, kad “būtina savus palai
kyti”, bet todėl, jog “yra 
ta jų žaidimo pažiūrėti”.

ver-
lI

Popiežius Jonas XXIII audien 
cijoj priėmė Romoj vykusių Ita 
lijos Katalikų Akcijos suvažia
vimų dalyvius: Katalikų Vyrų 
ir Katalikų Akademikų sąjū
džio. Šiems rinktiniams visos 
Italijos katalikų atstovams Šv. 
Tėvas kalbėjo apie kataliko pa
sauliečio veiklą mūsų dienų pa
saulyje. “Dievas savo visagalė
se rankose laiko pasaulio isto
rijos vairą, — kalbėjo Jo Šven-, 
tenybė. — Pasaulio istoriją Die 
vas kreipia gerumo ir malonės 
keliu, iš žmogaus reikalauda-

Ilgesnį sveikinimo raštą at
siuntė Lietuvos diplomatų še
fas min. St. Lozoraitis iš Ro- 
mos, gražiai išreikšdamas pre- Į 
lato santykį su Lietuva:

"Lietuvių tauta ir Lietuvos 
Bažnyčia yra liudininkas, kad 
Tamsta joms paskyrei savo gy

, venimą, joms visą gyvenimą iš- mas ištikimybės dieviškiems į 
Į tikimai tarnavai, kilniai vykdy- kvėpimams,

i

Į apaštališką veiklą — nuro
dė Jonas XXIII — krikščionis 
turi vesti atvirą širdis, gryna 
intencija ir pasiaukojusi artimo 
meilė. Mūsų laikų uždaviniai, 
kuriuos iškels Visuotinis Baž
nyčios susirinkimas, laukia ge
rai pasirengusių, sąmoningų, 
pilnai savo atsakomybę jauiian 
čių pasauliečių.

*
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GRĄDIASKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV RADIJAI, HI-FI. VBSINTT’VAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta
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amžinajam Įstaty
damas evangelines dorybes ir' mui, reikalaudamas uolumo ir 

■ “Visi žmonių 
keliai krypsta į Kristų, — pa
brėžė Šv. Tėvas. — Kai kurie 
— o tokių yra labai daug — į

i

pilietines pareigas. Gilus tikė- geros valios”. — 
jimas, karšta Lietuvos meilė, j J 
gryna doktrina, aukštas teisin
gumo pajutimas, jautri širdis 
vedė Tamstą visados tiesiu ke
liu lietuvio, kunigo, mokytojo 
ir valstybės veikėjo darbe. Bū
damas vienu moderninės Lietu
vos valstybės kūrėju, kaip Ne
priklausomybės Atstatymo Ak
to signataras, Tamsta ir vėliau 
didžiai nusipelnei, nes stiprinai 
ją savo veikla ir pavyzdžiu.”

Gal ir daugiau dar paštas 
atneš ta proga sveikinimų, bet 
ir gautieji suteikė prelatui daug 
džiaugsmo ir malonumo. Įspū
dingiausios betgi buvo prelato 
jubiliejinės iškilmės sausio 16 
dienos ryte 7,30 vai. seselių PRECIN PROTO STUDIO 
bažnyčioje .kurioje prelatas, a-’ 
sistuojamas mons. K. Razmino 
ir kan. dr. Z. Ignatavičiaus, at
laikė padėkos šv mišias, sese
lėm įspūdingai palydint mal
das gražiomis, deja, ne lietuviš
komis, giesmėmis. Tremties da
lia ir tėvynės ilgesys atsispindi 
jubiliato veide, tačiau širdis vi
sada kupina meilės Lietuvai ir 
Bažnyčiai.

Mons. R. Klemensas
I

MOVI N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to,;- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

BT
Prelatas Kazimieras Šaulys, ir mons. Kl. Razminas, buvęs 

Kauno kapitulos dekanas ir ar- Kauno arkivyskupo sekretorius, 
kivyskupijos generalinis vikaras Jie perdavė prelatui Romos He
bei Lietuvos Nepriklausomybės tuvių kolegijos, Romos lietuvių 

kunigų sąjungos nuoširdžius 
sveikinimus ir atvežė Italijos 
Lietuvių Bendruomenės pirm, 
kun. V. Mincevičiaus sveikini
mus raštu. Kan. dr. Z. Ignata
vičius, sveikindamas Kauno ar
kiv. kapitulos vardu, įteikė ju
biliatui Kauno arkivyskupijos 
kanauninkų dovanėlę — naują 
radijo aparatą, nes prel. Šaulys 
iki šiol neturėjo galimybės pa
siklausyti radijo žinių.

Kukliame būrelyje pietų metu 
buvo perskaityta Šv. Tėvo Jo
no XXIII telegrama, kurioje jis 
per Vatikano valstybės sekreto
rių kard. Cicognani labai gražiai 
ir jautriai sveikino prelatą 90 
metų jubiliejaus proga ir sutei
kė palaiminimą. Be to, prela
tas gavo nemaža sveikinimų raš 
tu ir telegramomis iš įvairių 
aukštų asmenų bei senų pažįs
tamų. Telegramomis sveikino 

■j Šveicarijos Lietuvių Bendruo
menė, Romos ateitininkai ir A. 
Gerutis iš Berno bei kiti asme-I
nys. Gražius sveikinimo raštus 

simboliškai atžymint atsiuntė Kauno vyskupas koa- 
gražų amžių. Kadangi Lugane (jj (jr V. Brizgys ir Lietuvos 
»raUV1U Yeik nera’ lsskyrus kun‘ atstovas Washingtone J. Kajec- mas, be abejo, nepatiks kai 
Albiną Arminą, kuris taip pat kas. ypač originaliai pasveiki- rioms Europos valstybėms.

š. m. sausio

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai tat 

, sau. Ui patarnav. vietoje $3.00. ui 
] dirbtuvės darbą. — $10.00 ir dalys

Pigios paveikslinSs lempos
I J. MIGLINAS
2549 W. «9th St. U u. PR 6-1U63

i
|! .

T E R R A
323" VV. <>3rd St., Chicago 29. m. 

Tel. 431-4060.
i Kristalas, porcelanas (china) si-
[ dabras. gintaras, aukso ir kitokios 

brangenybės, etc.. etc. Kainos nu
pigintos. pasirinkimas — didelis.— %

pinas vilčių tyliai atšventė savo 
S0 metų sukaktį. Lugano, Pa- 

! radiso priemiestyje, maloniai 
globojamas Švedijos Šv. Bri
gitos seserų, kurios čia išlaiko 
pensijoną vasaros svečiams, 
prel. K. Šaulys jau nuo 1946 
metų leidžia tremties dienas, 
uoliai sekdamas gaunamą lie- 
tuv'šką spaudą ir domėdamasis 

j pasaulio įvykiais. Jo kambaryje 
ant stalo sukrauta “Draugo” 
ir kitų laikraščių numeriai, į- 
vairios knygos, šveicariški žur
nalai, dienr. “Neue Zuericher 

1 Nachnchten , kurj jis kasdien 
, skaito. Kambarį taip pat puo- tik keletas šiuo metu u .

žaidėjų, i sia 30 »lobėjo sv- Kazimiero pa 
veikslas, Kauno arkivyskupo 
dr. Juozapo Skvirecko fotogra
fija bei pora gražių meniškų 
piešinių. Visur matyti tvarka 
ir prelato stilius.

90 metų jubiliejaus proga Šv. 
Brigitos seserys gražiai išpuo
šė kambarį gėlėmis ir 9 žvakių 
vainiku,

Jonas šoliūnas

i

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir • 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, IIIs-' ■'

VESTUVIŲ MJOTRACKOS IR 
AUKŠTOS ROSI ES FOTOGRAFIJOS 
MCSV SPECIALI li£.

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

HM VARDAS L LIS, sa».

KNYGA REIKALINGA KIEK
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKEI !

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

MOVING
F. KASPARAS

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

Kokio pobūdžio?

Praeities organizavimas 
rodė, kad mes į Pabaltijo krep 
šinio varžybas išstatyti susi- 
žaidusio vieneto negalima. Dėl 
to yra daug priežasčių, bet 
svarbiausiai tai finansiniai ne
ištekliai bei laiko stoka tokį savo tautiečius”. Lietuviška vi- 
vienetą sudaryti. ---------- - —1—1------ = -—

Be to pasikliovimas mūsų 
paskirais klubais irgi neatsie
kė savo tikslo, nes jais pasiti
kėjimas po pereitų metų įvykių 
(Chicagos jaunių nepasirody- 
mas) yra palaužtas, žodžiu,

pa-

Niek 
shire

Tai
pastebimų spaudoje
Nėra abejonės, kad jų yra ir 
daugiau. Šitokius geruosius 
krepšininkus surinkus yra ga
rantuota, kad nereikėtų mūsų 
žiūrovus kviesti “paploti už

suomenė būtų pakankamai jau
tri į varžybas atvykti pažiūrė
ti mūsų iškiliųjų žaidėjų. Jei
gu varžybas darytume Chica
goje tai turėtume ir branduolį 
iš ten esančių jau mums pa
žįstamų žaidėjų. Mano nuomo- 

grupinis pristatymas į šias ne krepšininkų elitas būtų ver- 
varšybas yra beveik neįmano- tas parodymo ir garantuoju 

kad ir pats pasirodymas prieš 
latvius būtų daug sėkminges- pasveikinti prelato Šv. Kazimie 
nis. Dėl išlaidų? Tai problema r<> lietuvių kolegijos vicerekto- 

Turiu pasiūlymą. Vietoje pa- kuri yra išsprendžiama, turint rius ir Kauno kapitulos kanau- 
sirodyma per Pabaltijo Krepši- norų ir pasiryžimo.

Kolonializmas
Atkelta IŠ 3 pusi.)

t

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

I

■>

mas.

Išeities beieškant

*

dirba vienoje seselių klinikoje 
kapelionu, tai didesnių iškilmių 
neįvyko. Tik iš Romos atvyko

FEDERALINIAI DARBO 
SAMDOS {STATYMAI 
Spaudai 

Knygelėj 
forma yra

paruoš? Pr. šulas
klausimų lr atsakymų 

išaiškinti veikiantieji 
JAV-bSse federaliniai darbo samdo! 
■statymai. Knygeles kaina 40 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

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

Alyva, anglys, kūrenimo cisternų 
lakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO
. Bet 

no prelatą Lietuvos^ atstovas šio pasiūlymo atmetimas sustip 
Londone min. B. Balutis, dzū- rins Kremliaus įtaką tarp Afri
ką tarme rašydamas: “Priėjus k°s tautų. Kolonializmas eina 

prie pabaigos. Bet iš “rytų ša
lies” kyla kitas kolonializmas, 

aukomis tampa pačios 
/katu, Europos tautos.

DR 3-36R3
.24 VAL. TARNYBA) 

Žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA. HE 4-5880
laimingai prie 90 metų

Duok, Dzie, Jums geriausių svei kurio

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

*

I Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

jdomesni Gedvilo pranešimo

i

Į

Ketvirt. 
Penktad. 
šeštadiend.

5 VIENETU PEILIO-ŠAUKŠTŲ 
SETAS TAUPYTO.IAMS DOVANŲ

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

to mėnesio 1-mos dienos.

AND LOAN ASSOCIATION
tiSO South Halsted, Street • Chicago 8 • CLiffside i-0įpį

VALANDOS:

Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 

nuo 9 iki 8
„ 9 iki 6
.. 9 iki 1

ninkas dr. Zenonas Ignatavičius

LISTINĖS NUOTAIKOS

Švietimo darbuotojai ir komunistine pasauležiur.a

tis mokyklų partinėmis ir kom
jaunimo organizacijomis. Kaip jau 
įprasta, baigiant pasitarimą buvo 
pasiųstas laiškas kom. partijos 

! centro komitetui.

Žavisi kapitalistais

LIETUVOJ PLINTANČIOS NACIONA- kunigaikščių ir jų veiklos aprašy- 
mui.

Kelis kartus vis grįždamas prie 
buržuazinės ideologijos, Sniečkų- 
palietė ir jaunuosius žmones Lie- , į| 
tuvoje. kurie, girdi, žavisi “kapi- ? 
talistiniu gyvenimo būdu”. Tuo i 
būdu, esą, plintančios nacionalis- , į 
tinęs nuotaikos. į

Stiprinkite dėmesį rusų kalbai
Rusų kalbos mokymas sudarąs 

Į teigiamą reikšmę. Žinoma, Snieč
kus vėl skiria dėmesį ateistiniam f 
auklėjimui, esą, “kasmet vis ma- i 
žiau jaunimo užsuka į bažnyčią”. 
Dar A. Sniečkus iškėlė keletą bū
dingų dalykų: Lietuvoje jaučia
mas mokytojų trūkumas. Mokyto
jai, neatsižvelgiant į mokyklos 
interesus, siunčiami dirbti į kol- i

join our stainless clubPasakęs ilgesnę kalbą pasitari
me Lietuvos kcm. partijos pirma
sis sekr. A. Sniečkus nurodė, kad 
per artimiausią dešimtmetį numa
toma įgyvendinti privalomą vidu
rinį mokslą visiems mokyklinio chozus. Kas ketvirtas mokytojas 

j amžiaus vaikams. Sniečkus vis yra komjaunuolis.
kad keliant gy- Į Pasitarime kalbėjęs švietimo 

.j M. Gedvilas ypatingai 
reikalą moksleivius aukle- 

“socialistinio internacionalizmo 
dvasia” ir ryšium su tuo — reika-

Sausio 4—5 d. Kaune, sporto 
salėje buvo sukviestas Lietuvos 
liaudies švietimo darbuotojų pasi
tarimas. Dalyvavo, pagal paskelb
tus Lietuvos spaudoje duomenis, 
per 4,000 žmonių — partiniai, ko
munizmo atstovai, liaudies švieti
mo skyrių vedėjai, vidurinių ir 
aštuonmečių mokyklų direktoriai,' 
mokytojų partinių, komjaunimo 
organizacijų sekretoriai, aukšt. 
mokyklų dėstytojai, partijos mies
to ir rajonų komitetų sekretoriai, 
mokslo, literatūros ir meno veikė
jai ir kt. Į pasitarimą atvyko ir
partijos bei valdžios aukštieji pa- dėlto pastebėjo, 
reigūnai su A. Sniečkum, J. Pa- ventojų išsilavinimą gerokai atsi- ministras

* i..— nuQ kitų respub]ikų. Kalbė- iškėlė
| damas apie mokytojus A. Snieč- ti
Į kus pabrėžė, kad jų pareiga esan-_____ __ ____ ____
ti kasdien ugdyti socialistinį pa ją mokytis rusų kalbos... Dar ke- 
triotizmą ir proletarinį interna į -■
cionalizmą . Esą, literatūros mo- bruožai: daug reikšmės skiriama 
kj tojai turi ugdyti tautų drau- komjaunimo, pionierių organizaci- 
gystes” jausmus, demaskuoti nuo-, 
lat Sniečkaus kalbose minimą 
“buržuazinę ideologiją” bei “kapi
talizmo atgyvenas". Jam nepatiko, 
kad literatų būreliuose kai kur 
pasireiškęs vad. apolitiškumas. 
Matyt, mokyklose komunistai dar 

I randa “negerovių”, jei Sniečkus 
pasitarime sušuko šiais žodžiais: 
"Negalima leisti, kad... mokytojai 
kimštų į mokinių galvas supelėju 
sias buržuazines nacionalistines 
teorijas”. Ta proga partijos vado
vas vėl kelias minutes aštriai pla
kė J. Jurginį dėl jo parašyto isto
rijos mokyklinio vadovėlio. Esą, 
perdaug pasireiškęs praeities idea
lizavimas, perdaug skirta vietos

leckiu ir M. šumausku priešaky.
Remiasi kompartija f

To pasitarimo tikslas, anot “Tie
sos” vedamojo (3 nr.) buvęs tas 
pats, kaip ir kitų sričių darbuo
tojams visoje Sovietų Sąjungoje 

partijos 
uždą 
Pagal 

prane- 
centre

— apsvarstyti “didžius, 
22-jo suvažiavimo iškeltus 
vinius tarybinei mokyklai”. 
Vilniaus radijo sausio 7 d. 
Šimą, pasitarimo dėmesio
buvo “komunistinės epochos žmo
gaus ugdymo klausimai”. Delega
tai kalbėjo apie priemones page
rinti darbiniam auklėjimui, page 
rinti gamybinį mokymą, kaip ug
dyti moksleivių tarpe komunistinę 
pasaulėžiūrą, vad. internacionali
nius jausmus. Didžiausią delegatų 
dalį sudarė mokytojai, tad daug 
vietos buvo skiriama jų vaidme
niui. Plačiau buvo kalbėta ir apie 
tai, kad mokyklų vadovai savo 
darbe turėtų žymiai plačiau rem-

joms moksleivių tarpe, tačiau. .. 
čia esama rimtų trūkumų. Lietu
voje mokytojai visiškai nesidomi 

I mokinių organizacijų veikla. Esą.
silpnai (komunistiniu požiūriu) 

■vykdomas užklasinis darbas — 
į girdi, čia ne priemonės svarbios, 
o jų poveikis komunistiniam moks
leivių auklėjimui. Savo pranešime 
M. Gedvilas iškėlė ir tai, kad pra- 

j ėjusių metų laidos 491 abiturien 
I tas dar niekur nedirba ir toliau 
nesimoko. (E).

Dažnai gyvenime patiri, kad 
knyga yra geresnis draugas, ne
gu žmogus. Settembrini

FEBRUARY — VASARIO 1, 2, 3 D. D.

POPITAR BRAND OF 25 YR. OLD
GREEK BRANDY Fifth $5.59

ST ANNE FINE CALIFORNIA
BRANDY Fifth $2-98

BARON VON KLUEG 10 yr. Old
GERMAN BRANDY Fifth $3-89

GRA1N ALCOHOL 190 PROOF
IT. S. F Fifth $489

CINZANO VERMOUTH. Dry or Sweet. Fifth $-| .39
SKAIDRIO.!! VODKA 80 PROOF Fifth SO 98
POPI LAR BRAND OF 90 PROOF GIN Quart $3.39

WISNIOWKA 80 PROOF POLISU
CIIERRY CORDIAL Fifth $5-19

MIDI OLIS LIQUEUR 86 PROOF Fifth $4.08
SOUTHERN CO.MFORT Fifth $3-98

AI,BERT J. AUKERS, Prezidentas
A
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Detroito Ramovėnai irTORONTO VYRŲ 
KVARTETAS DETROITE
Amerikos Lietuvių Balso klu

bas atliko gerą kultūrinį dar'cą. 
pakviesdamas torontiečius vo
kalistus: vyrų kvartetą ir so
listą Vacį. Verikaitį koncertui į 
Detroitą.

Koncertas įvyko 1962 m. sau
sio 20 d. Programą atliko solis
tas Vacį. Verikaitis (baritonas) 
ir Toronto vyrų kvartetas: H. 
Rožaitis (I ten.), A. Strimaitis 
(II ten.), A. Brazis (baritonas) 
ir J. Zubrickas (bosas): Akom- 
ponavo muz. St. Gailevičius. Sa
lė buvo pilna įvairaus amžiaus 
lietuvių.

Kvarteto dainos pasižymi be
galiniu lengvumu, išpildymo bei 
atlikimo precizija ir, dar pridė
tume, — balsiniu, banguojan
čiu, koloritu, nepaprastu grakš
tumu ir ypač aukštame regis
tre. Jie dainuoja be įtempimo, 
atrodo, be didelių pastangų: 
laisvai, lengvai ir gražiai. Dai
nininkai tiesiog burte užburė 
klausytojus ir vertė sekti kiek
vieną dainos niuansą iki išbai
gimo, iki melodijos užgesimo 
akimirkos. Dėkinga klausytojų 
auditorija nesigailėjo katučių, i

Patingoji į šį koncertą atsi- j 
lankyti, ilgai gailėsis.

Kvartetas sudainavo šių lie
tuvių kompozitorių kūrinius: J.: 
Švedo, S. Šimkaus, M. Petraus
ko, B. Budriūno, A. Kačanaus- j 
ko ir kitų. O dar kelios dainos, 
bisui, buvo pakartotos ar visai 
naujos sudainuotos. Girdėjome 
ir svetimųjų kompozitorių: S. 
Romberg, R. Rodgers, G. Bi- 
zet, G. Edvards, Fr. Schubert 
ir kitų. Išklausėme 18 dainų.

Atrodo, nebuvo reikalo dai
nuoti per mikrofoną, nes salė 
ne iš didžiųjų. Balso bei garso 
tonacijos švarumui, gyvumui, 
būtų tikrai daug laimėta.

Solistas Vacį. Verikaitis di
delio patyrimo baritonas. Rei
kia pasidžiaugti, kad ir šį kar
tą solistas buvo džiuginančioje 
aukštumoje. Programoje K. V. 
Banaičio, R. Planąuette, F. P.

mimo.
Savanoriai — Kūrėjai norėda
mi pagerbti šio mūsų kenčian
čios ir kovojančios tautos dai
niaus atminimą, ruošia iškil
mingą koncertą, dalyvaus so
listų grupė tarp jų ir detroitie- 
čių mėgiamas sol. S. Baras.

Koncertas įvyks gegužės 5 
d. Visų organizacijų ir pavienių 
asmenų prašoma tą dieną ne
ruošti kitų parengimų.

miesto dalyje Universal Music 
and Woodward netoli 10 my
lios.

Su techniškais valandėlės pa 
j sikeitimais keisis ir programos I 
turinys. Skelbimai bus riboti ir 

i trumpi, gi bus daugiau muzi
kos ir lietuviškojo gyvenimo 
aktualijos.
“CONSILIUM FACULTATIS”

Šv. Antano parapijos choras 
su muz. A. Mateika ir visa eile 
talkininkų uoliai dirba prie po-l 
puliarios Miko Petrausko ope
retės pastatymo. Operetės vai
dybinę dalį tvarko J. Pusdeš- 
ris. Dėl operetės dekoracijų bu
vo kreiptasi į E. Vasiliauską, 
kuris šioje srityje jau Lietuvo-

“ŽMOGUS KURI UŽMUŠIAU” *r v^^au emigracijoje yraZMUGLb KLKĮ UŽMUŠIAU jsigyjęs didelio patyrimo dirb- 
Vasario 3 d. 7.30 vai. vak. damas prie teatro ir filmų pa- 

buv. lietuvių svetainėje įvyks statymų, ir sutiko pagaminti 
bendruomenės apylinkės - i 
šiamas vakaras. Clevelando dės technišką darbą 

Į “Vaidilos” teatras stato Mau- Kasputis. Rež. J. Pusdešrio pa- 
rice 
kurį 
bus

Detroito naujo mero inauguracijos baliuje. Iš kairės į dešinę stovi 
Ona M. Valatkienė, Moterų Sąjungos Michigan apskr. direktorė, 
meras Jercme P. Cavanagh, Vladas Pauža. Detroito Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas ir Ralph J. Valatka, Detroito Lietuvių 
Organizacijos Centro ir ALRKF Detroito skyr. pirm. Inaugura
cijos baliuje lietuvius taipgi atstovavo Wayne County Civil 
Service komisionierius Joseph G. Velosky, adv. Casey K. Am
brose su žmona, dr. Joseph Peters su žmona, adv. P. Charles 
Peters su žmona. Šiame pirmame inauguracijos baliuje dalyvavo 
virš 7,000 žmonių. Jis įvyko puikiame naujame Cobo Hali name.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. vasario mėn. 1 5

Tosti, Th. Koeneman, W. A

I ruo- operetei dekoracijas. Jam pa- 
iėe atlikti;

KONCERTAS MŪSŲ KOLONIJOSE

dies dainų plokštelė “Dainuo
jam su Rūta”. Dirigentas Ka- 
čanauskas. Liet, spaudos kios
ke priimama prenumerata: 
Draugo, Darbininko, Lietuvių 
Dienų ir kt. liet, laikraščių ir 
žurnalų. Spaudos kioskas veikia 
sekmadieniais nuo 10 iki 12:30 
vai. p.p. žemut. parapijos 
je (555 Hudson Avė.).

sario 24 d. 7 vai. vak., šeštadie
nį, Lietuvių Laisvės salėje, 269 
Second Str., Elizabeth, N. J.

Mielai visi laukiami. K.

salė-

Nevvark, N. J.
Jungtinis jubiliejinis banketas

10 metų, kaip vadovauja Rū
tos ansambliui muz. Alg. Ka- 
čanauskui, ir 20 metų Rūtos 
ansamblio sukakčiai atžymėti, 
rengiamas didžiulis banketas su 
menine dalimi, kuris įvyks va-

L 
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13221:
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TV-RAO13AI - -IK’.ST KCRtlF.RIAI I 
STE.REO (ONCfiRAFAl- ^LOKŠTEkFs I 

ANTENOS- RATFRISOK LEMPUTES I 
VIRT PRlF.TAISAI 'LAIKRODŽIAI I 

Vistczim žemiausias i/~'sąrant‘/a |

33-21 S. HąĮsted St - CLiff9DE4-656SĮ

MOVI N G
Apdraustas per kraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

Rostand veikalą “Žmogus dėjėju yra J. Naumavičius. 
užmušiau”. vaidinimo Operetės antrąja pianiste yra 

šokiai ir veiks bufetas. Daina Bajorūnaitė. Operetėje į 
dalyvauja Šv. Antano parapijos 
choras, kuris šiuo metu suside-

Detroito Lietuvos Vyčių 102 da iš 42 žmonių. Visus admi- 
kuopa ir Detroito ateitininkai nistracinius pastatymo 
bendromis pastangomis vasario 
24 d. 7 vai. vak. ukrainiečių 
salėje ruošia puikų koncertą. 
Programą išpildo čia gimusių 
lietuvių — Čikagos Vyčių cho
ras.
Strolia. ’__ r r__ r.__o____
dalyvauja žymiausieji mūsų so- Valiukas, 
listai “
Algirdas Brazys. Šio koncerto steigėjas ir nuolatinis daininin- 
pelnas skiriamas Šv. Antano 
parapijos klebonijos skolų su
mažinimui.

reika- 
lus tvarko choro vadovas Leo
poldas Heiningas.

MIRĖ JONAS VALIUKAS
Sausio 24 d. mirė senosios 

Jam vadovauja Faustas kartos šios kolonijos žymusis 
Taip pat programoje dainininkas ir teatralas Jonas 

Jis buvo Amerikos - ~ _
Prudencija Bičkienė ir Lietuvių Balso radijo klubo 

sfpi«rp>iaa ir nuolatinis daininin-
I "kas radijo programose. Buvo 
geras vaidintojas taip pat ir 
organizatorius.

Velionis paliko žmoną Elz
bietą, sūnų Joną ir dukras Leo 
Ikamas ir Anthony Kave, be 
to, dar 9 anūkus. Palaidotas 
pirmadienyje iš Šv. Klemenco 
bažnyčios Mt. Olivet kapuose. 

S. G-kas.

VASARIO 16 MINĖJIMAS

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplevvood Avė.

Chicago 29, III.

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

Tel. HEmlock 4-6264

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 IS WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

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

Chicago 29, III.

vanotos vertingomis dovano
mis. Gros geras orkestras.

— Serga: A. Kiršteinienė, A. 
Musteikienė ir G. Puodžiūnie
nė, buvusios veiklios liet, visuo
menės narės. Greito pasveiki
mo! i

— Jauna poetė Kazė Bulsie-! 
nė, daug spausdinusi savo ei- j 
lėraščių Ateityje ir kt. liet, žur 
naluose, rengiasi išleisti pirmąjį 
savo eilėraščių rinkinį.

— J. Reginienė, vietos Liet. I 
Bendruomenės valdybos švieti
mo reikalų vedėja, yra sutikusi 
režisuoti Šatrijos Raganos “Mo 
tūlė paviliojo”.

LEO S TEXACO SERVICE
PILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI 

Prityrusių tepimas ir aliejaus pakeitimas

4951 S. California Avė. (kamp, 50 St.) Chicago 32, III.
Leonas Franckus, sav. Tel. GR 6-9555

31 ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės. religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE 7-1941Vasario 16 d. minėjimas šiais 

metais Detroite bus vasario 25 
dieną. Minėjimui ruošiamasi su 
atsidėjimu ir numatoma kal
bomis ilgai nevarginti publi
kos. Pats minėjimas prasidės 
pamaldomis 10 vai. ryto šv. 
Antano bažnyčioje. Šv. Antano 
parapijos choras vad. muz. A. 
Mateikos giedos per pamaldas 
ir po iškilmingo akto atliks 
meninę programą. Iškilmingas 
posėdis prasidės 3:00 vai. po 
pietų Westem aukštesnėje mo
kykloje. Į minėjimą iš Wa- 
shingtono atvyks Lietuvos at
stovas Juozas Kajeckas.

Detroito jūrų skautija Vasa
rio 16 proga atlieka gerąjį dar
belį — atsilygina už radijo va
landėlės transliacijų laiką, kad 
visuomenei būtų skirta grynai kreipūnti mintį^ 
patriotinė - kultūrinė progra- atsiprašome. 
ma “Lithuanian Voice” valandė 
lės metu vasario 18 d. 8.30 
ryto.

TRUMPOMIS BANGOMIS

Lt

Mozart. Ypatingai itališkai su
dainuotoji arija “Madamina iš 
operos “Don Giovanni” (W. A. 
Mozart) visus sužavėjo: užtat 
daug ir dėkingai plota.

Kvartetui ir solistui akompo- 
navo jų vadovas muz. St. Gai- 
levičius: ačiū jam, arba iki pa
simatymo sekančiame koncer
te, Detroite.

v.

SANTARIEČIAMS
Studentų Santara vasario

d. v.
kia visuotiną skyriaus susirin
kimą. Programoje V. Gegevičiū 
tės paskaita — “Bailusis 
vių charakteris”. Kviečia 
dalyvauti. Po paskaitos 
moji dalis.

— Praėjusių Detroito
skyriuje buvo žinutė, kad Šv. — • ~ .
Antano parapijos klebonas ap- pavasarį baigusi moterų plau 
tarnauja dvi parapijas, tačiau 
paskutiniame žodyje buvo pa
daryta korektūros klaida, iš-

. Paliestuosius

2
v. 25015 Emira St. šau-

I

V. Mingela

KONCERTAS MAIRONIO 
METAMS ATŽYMĖTI I

1962 metus nusistatyta lai
kyti Maironio metais, nes šiais 
metais sukanka 100 metų nuo 
šio mūsų žymiausio poeto gi-

iiiniiiiiiiidiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*

DETROIT, MICH.
SKELBIMAI

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiu

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-«t«5 

CKN'EKAL CONTICACTOR

Atlieka įvairius statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalinin- 
kystSs, C'-mento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo. 
Atskirt; kambarių bei butų įrengimų 
pastogėse ir skiepuose.

Iš trijų Detroite veikiančių 
radijo valandėlių “Lithuanian 
Voice” bus vienintelė, kuri sa
vo programą perduos trumpo
mis bangomis. Kadangi laikas 
yra labai patogus — sekmadie
niais nuo 8.30 iki 9.00 vai. ir 
pastovus, klausytojams bus la
bai lengva atsiminti. Belieka 
tik susirasti WQRS stotį ban
ga 105,1 mc. Kadangi minėta 
stotis sekmadieniais savo trans 
liacijas pradeda su lietuviška 
programa, todėl klausytojas 
prieš 8.30 vai. nustatęs savo 
aparatą ant nurodytos bangos 
randa tylą. Todėl reikia palauk 
ti kol 8.30 vai. išgirsite šios 
valandėlės signalą.

Perėjus prie trumpų 
daliai klausytojų teks 
FM arba AM ir FM 
aparatus. Su jais gali supažin-' 
dinti šios valandėlės rėmėjas 
Vytautas Zubrickas VITO JE- 
VVELER krautuvės savininkas, 
5696 W. Fort arba šiaurinėje

bangų' 
įsigyti 
kartu,

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

kiekvieną šeštadienį 5:00—5:30 
p. p. iš Detroito stoties WJLB — 
1400 kilo.

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoadway 3-2224

Rochester, N. Y. |
Atvyksta Vaclovas Sidzikauskas

I

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo minėjimas įvyks va
sario 18 d. Minėjime labai svar 
bų pranešimą padarys buv. Lie 
tuvos diplomatas, Free Europe 
komiteto pirm. V. Sidzikauskas. 
Minėjimas prasidės 11 vai. Šv. 
Jurgio liet, katalikų parapijos 
bažnyčioje iškilmingomis pa
maldomis, kurių metu šv. mi
šias giedos liet, bendruomenės 
choras. 3 vai. p.p. Šv. Jurgio 
liet, parapijos salėj iškilmingas 
minėjimas. Meninę programą iš 
pildys sol. VI. Sabalienė ir vie
tos Liet. Bendruomenės choras, — Išsikėlė veterin. dr. 
vad. dirigento Jono Adomaičio. Stankaitis. Pr. sekmadienį 
Po minėjimo visiems vaišės že- tos ateitininkai dr. Alf. Stan- 
mut. parapijos salėje.

• - t ■ ' .

Trumpai
__ Kun. Pranui Valiukevičiui ^ai nuotaikingai pravedė prof. ^auPy^ reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji- 

dr. Antanas Klimas. Išsikėlė į mui nam0> automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
Buffalo N Y krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su

sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimiu- DIVIDENpAS
— Lietuvos nepriklausomy- gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

bės atstatymo minėjimą per vie
tos radio anglų kalba praves 
prof. Antanas Klimas ir liet, 
kalba R. Kiršteinas. Minėjimas 
įvyks vasario 18 d. 9:30 vai. 
ryte per radio stotį WHEC 
1460.

! — Lietuvių spaudos kioske
šiuo metu yra gautos šios tik 
ką išspausdintos knygos: Al. 
Baronas, Lieptai ir bedugnės, 
Draugo premijuotas romanas; 
Dr. J. Gutausko “Didysis ne
rimas”, B. Armonienės “Leave 
your tears in Moscow”, prel. 
kun. M. Krupavičiaus “Kuni
gas Dievo ir žmogaus tarnybo-

lietu- 50 metų. Pr. metų gruodžio m. 
visus pabaigoje klb. kun. Pranas Va- 
links- liukevičius atšventė 50 metų sa 

vo gyvenimo sukaktuves. II- 
žinių ginusių metų!

— Kotryna Sabalienė praei-

Kam prisieina parašyti ar paša 
Ryti vieną kitą sakinį angliškai 
as labai vertingą pagalbą ras

Viliaus Pėteraičio

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAME
ŽODYNE

Sis žodynas yra vertingas tuo 
kad jis turi labai tikslius lietuvių 
kalbos atitikmenis angliškiems žo 
džiams. Jis nieko nesuklaidins ne
tiksliomis prasmėmis.

Taip pat visi tie, kurie non iš
mokti lietuviškai ar paskaityti 
modernias lietuviškas knygas, šia
me žodyne ras labai tikslią lietu 
viškų žodžių prasmę angliškai, kas 
darbą prda.ys įmanomu.

Lithuanian-tnglish 
Dictionary

laida 1960 m. Išleido Lietn
Knygos Klubas. XV 586 psl. Kie 
tai įrištas. Kainuoja 7 dol.

Užsakymus su pinigais siuskite: 

“DRAUGAS” 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

KUN. DR. TOMUI ŽIŪRAIČIUI, O. P., 
jo mylimam tėveliui Lietuvoje mirus, nuo
širdžią užuojautą reiškia

Iz. ir Vyt. Alantas, E. ir K. Karvelis 
ir G. ir Ant Norus

Alf. 
vie- PLANINGAS TAUPYMAS 

MOKA GERUS DIVIDENDUS
, kaičiui ir jo šeimai, kaip buv. gie&uienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra- 
veikliems ateitininkams suren- g}/venimo pinigus t ti kas savaiį 
gė išleistuvių vaišes, kurias la-

METINIS

mokamas visom* 
santaupoms

kų kirpimo ir sudėjimo mokyk
lą, vasarą gilinusi savo studi
jas pas žinomus Rochesterio mo 
terų plaukų sudėjimo specialis
tus, nuo šių metų pradžios ati- 

I darė nuosavą, vadinamą mote
rų grožio salioną (715 Hudson 
Avė.).

— Kaukių balius — kovo 3 d. 
Lietuvių bendruomenės valdy
bos pastangomis kovo 3 d. šv. 
Jurgio liet, parapijos salėse yra 
rengiamas šaunus kaukių ba
lius, kurio metu geriausios ir je” ir kt. Jokūbo Stuko išleista 
įdomiausios kaukės bus apdo- ilgo grojimo nauja lietuvių liau

MUTUAL X/„„/SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicag® 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.-TeL VI rginia 7-7747 

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

t i k
Viskę perka

turi gėrę skonį,
i pas Lieponį!

%

I
GAZO APŠILDYMO KROSNIŲ IŠPARDAVIMAS

SIEGLER, MONOGRAM, MOOKE 
ir daugelio kitų firmų

nuo $12.95 ir aukščiau
Specialus išpardavimas išstatytiems pa
vyzdžiams. 3-jų dalių Sectional svpįių 
kambario komplektas ir 2-jų dalių sve
čių kamb. komplektui ir miegamojo 
kamb. koplektui.

Mūsų erdviose pataljM.se turime dldžiau- 
sj Jtasirinkimą visų modemiškų baldų, 
elektrinių krosnių, radijo ir televizijos 
aparatų, šaldytuvų ir kitų namams reik
menų.

ROOSEVELT FURNITURE CO
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Ktdara pirmad. ir ketvirt. 9—9 vai., antr., treč.. Ir šeštadieniais nuo 

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 po pietų.

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

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

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

6211 South Western Avė. krautuvė-

//
KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI

Balys Sruoga: Dievų miškas, atsiminimų knyga, vienas šiurpiau
sių dokumentų, parodantis, kas yra laisvė ir kas ateina su pa
vergimu. Kieti viršeliai, 480 psl. ................................ $5.00

Jurgis Savickis: žemė dega, rašytojo ir diplomato atsiminimai iš 
1939—1945 m., kruviniausio ir tragiškiausio mūsų tėvynės ir 
Europos istorijoje. Apie 870 psl. dviejuose tomuose po $4.50 

Jonas Aistis: Apie laiką ir žmones, literatūriniai atsiminimai apie 
laisvėje kylantį Kauną ir jo kultūrinį kilimą.........................$2.50

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS

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

. 4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

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

Telef. WAIbrook 5-5121
i.
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6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. vasario mėn. 1

SVETIMŲ KALBŲ IŠLAIKYMAS
Ką gi Amerikos tautinės gru 

pės daro savo kalbų išlaikymui? 
Kaip gali jų pastangos būti pa
drąsintos ir paskatintos ?

fi- 
ir

Kalbų Išteklių projektas, 
nansuojamas JAV valdžios 
globojamas JAV Švietimo įstai
gos, mėgina rasti atsakymus į 
šiuos klausimus.

Pirmą kartų Amerikos isto-

lyje.
“Todėl yia svarbu, kad mes 

pripažintume kalbų aukso ka- 
i syklas, kurias turime pas save, 
į ir ypač svarbu, kad pirmoji, ant 
! roji ir trečioji amerikiečių kar- 
j ta pripažintų šio brangaus iš 
> savo tėvų ir senelių paveldėjimo

rodytų ti’čtų būti darytinąsias 
pastangas pastiprinti. Mes ypač 
prašome atsakymų iš visų tų, 
kuriems ankc'us jau yra pasius 
tos ir iš tų, kuriems mes mielai 
anketas pas. ųstume, jei tik jų 

! vardus ir adresus žinotume”.
Dr. F shman sako: “Mūsų 

kraštui yra labai reikalingas 
į visokių kalbų žinojimas, kad pa 
! laikytų ir pagerintų diplomati-

rijoje JAV valdžia paprašė so- nius, kultūrk ius ir komercinius 
etatinių mokslininkų grupės iš- ■ santykius su žmonėmis pasau- 
stud.juoti problemą, kaip išlai
kyti svetimas kalbas JAV-bėse. 
Sponsoruodama tokią studiją, 
valdžia parodė susirūpinimą, 
kad Kalbės .atneštos į šį kraš
tą įvairių em grantų grupių, bū
tų mokomos ir vartojamos ir 
ii.ms nebūtų leista išnykti.

Sąjūdžiui vadovauja dr. Jo- vertę. Tai darydami, jie padės 
shua A. Fishman. J o būstinė savo kraštui ir tuo pačiu pratur 
111 West5(th Street, New York tins savo gyvenimą. Mūsų pro- 
19, N. Y. Išsiuntinėjo klausimų i jektas nusipelno pilnos koopera- 
anketas, kad gautų reikiamas cijos ir 
informacijas.

Viena rūšis tokių anketų bu
vo pasiųsta mokyklų viršinin
kams ir kita mokytojams į mo
kyklas, kurios yra išlaikomos 
įvairių etninių grupių ir religi
jų. Viršininkai ir mokytojai yra 
prašomi apibūdinti kalbų mo
kymą jų mokyklose ir duoti in
formacijų apie sunkumus ir len
gvumus mokant gimtųjų kalbų 
tų tautinių grupių, kurios šias 
mokyklas iš'aiko.

Kitos anketos buvo išsiuntinė 
tos bažnyčioms .parapijoms ir 
kitiems religiniams vienetams, 
kad susiorientuotų, kiek sveti
mos kalbos yra vartojamos ap
eigų metu, per pamokslus ar ki
tas religines i.peigas.

Specialios anketos buvo taip 
pat išsiuntinėtos visiems perl- 
jodiniams laikraščiams, visoms 
radijo ir televizijos programom, 
kurios yra vedamos svetimomis 
kalbomis ar naudojamos specia
lioms etninėn s grupėms. i

Galiai šiai anketos buvo labai 
plačiai išsiuntinėtos švietimo, 
kultūrinėms, brolybinėms ir re
liginėms organizacijoms, kurios 
turi ryšį ,su Amerikos etninė
mis grupėmis, nes tokios or^a 
nizacijcs yra ar buvo 
tyviai suinteresuotos 
laikymu.

“Yra labai svarbu, 
gauną n ūsų anketas, atsakytų 
į jas pbnai ir tiksliai”, dr. Fish- j 
rnan komentavo, pranešdamas 
apie išspausdinimą 10,000 tokių 
anketų. ‘ Mes norime, kad musų 
studija būtų vertinga. Jeigu mo 
kyklų vj $in nkai, mokytojai, ra 
dijo kalbėt? ja> .religiniai ir or
ganizacijų lyderiai dar negavo 
tokių anketų, jie turėtų tuojau 
kreiptis į in’-s, kad mes jas ga
lėtume tuojau jiems pasiųsti”.

Dr. Fishman nurodė, kad visi 
atsakymai bus laikomi konfiden 
cialiai ir bus naudojami tik pra
nešimo paruošimui. “Mūsų ga-

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
Nauja $100,000 likerių prekyba. 

Taverna ir liuksus butas. Mūro na
mas su nuostuolių parduoda už 
$57.800.

Visai geras mūras. 5 butai ir biz
nis. Vertas mokėti $14,900.

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

Modernus restoranas, rinktinė vie
ta, tik $4,000 įmokėti.

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

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

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

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

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

Gage Parke. 2-jų butų mūras. Ga
zu šildymas. Modern. viduj. $20.800.

Algos metinis priedas apie $5,000 
nuomos iš mūro namo. Visa kaina 
$21.000.

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

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
i parko. $17,900.

6 kamb. 5 metų mūras, garažas, j
| vakarus nuo parko, tuoj apleis.
$20.700.

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

jkaina $13,000.
6 butų mūras ir $7.200 nuomos 

! atiduoda žemiau savikainos. Įmokėti 
: $15.000.

Tuščias’ totas Gage parke, platus
i tinka 2 butų namui $12,500.

Prie musų įstaigos 2-jų butų. 8
i metų, dailus mūras. 2 po 5 kamb. 
' $38,500.

4 butų mūras. Apie $5,000 nuo
mos. Garaž. Geriausia vieta. $38,000.

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

3- jų butų mūras ant kampo. Mū-
i ro garažas. Gazu atskiri šildymai.
i $28,600.
1 1% aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga-
| zu šildymas. $24,800.

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

NAUJA ĮSTAIGA

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7lst St. Tel. RE 1-1200 arba RE 1-8534

Tvirta

langai.

— Pastatas nėra namai, jei 
ten nėra maisto ir šilimos min
čiai, kaip ir kūnui.

•o pasisekimui reikia 
jų pagelbos”. (Mūsų pabraukta 
— Dr. red.).

Daugiau kaip 10,000 anketų 
su pašto ženklų nereikalingais 
vokais buvo išsiuntinėta. Atsa- 1 
kymai, kurie gali būti suteikti'

HELP WANTED MOTERYS

REIKALINGA ŠEIMININKE
i Iki 50 m. amž. Keturių suaugusių 

—Ossoli. ■ šeima; lengvas namų ruošos dąr- 
; didelis at- 

kambarys, puiki aplinka.

Elementorius “E”
Išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti

bas. Gyventi vietoje;
į skiras

$40 iki $45 į sav. Skambinti die- 
J nomis

8-7767.
I —

BI 2-1448, vakarais VI

HELP VVANTED — VYRU

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE KKAL ESTATB B RA L E S T A T B

Elementorių paruošė žinomas į 
tet kokia kalba, yra laukiami PfČiU'

' greitai ligi nustatyto termino.!
Kur tikslių inormacijų negalima 
gauti, apytikslės gali būti duo- ■ 
damos. Galutiną pranešamą bus 
galima gauti maždaug metų lai
kotarpyje. Jo kopijos bus išsiun 
tinėtos visoms suinteresuotoms 
grupėms, agentūroms, bibliote
koms

. naujausiu metodu. Išmokti skai- j 
■ tyti reikia tik pusės laiko, ne- i 
gu kitais metodais. Tik duok 
elementorių, ir paskaityk pirmą
jį skiemenį. Toliau vaikai pa- 

I tys skaitys.
II
I

Reikalingi prityrę
PORK BONERS

Kreiptis tel.
PR 6-2346, po 6 v. v.

DĖMESIO !

ir mokslininkams.
American Council

Sikstinos choras

labai ak- 
kalbų iš-

kad vis’,

Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21.000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16.900.

Mūrinis bungalow. 6 kamb.. 30 p. 
sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
$17.900.

13 butų mūrinis, tvirtas. $15.000 
■ metinių, pajamų. Mažas {mokėjimas 
: ir labai žema kaina.

Turime daug tr įvairių namų vl-
• sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil- 

; donie Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 48rd St, Cl. 4-2390

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

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

$42,800 mūrinis 4 butų, 59 Ir 
! Kedzie rajone.

$99.500 mūrinis daug butų su 
| $15.000 pajamų metams. M. Parke.

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

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

$3S,500 visai naujas mūrinis,
I butai ir patalpa. 59 ir Mozart.

SI 0.000 įmokėti. 4 m. mūrinis, 
virš $400 į mėn. iš 5 nuomų.

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

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

$15.500 medinis, 2 po 4, Brighton
2 - - - - -

2

P-.

$65.000 mūrinis Rooming House. 
milžiniškos pajamos, savininkas duo- 

I da morgiėių.
Nauji 10 ir ti butų namai, labai 

puiki vieta, kaina — 8 kart pajamos.
$46,000 liuksusinė 3 metų 6 kamb. 

rezidencija, priešais Marąuette parkų.
$41.500 naujas mūrinis 2 po 6. 40 

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

Hills rajone, lotas 100x285, skubiai.
$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 totas 31 p. M. parke.

• į

I

i

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

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

Medinis 2 apt. po 4 kamb. Šildy
mas karštu vandeniu. “

4 apt. po 5 kamb. Metinės paja
mos $6.000. Gazo šild. ---

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

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

$16.000.

$56,000.

į

blokai nuo mokyklos.

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

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

Virš 200 namų pardavime, tad vi
sų išvardinti neįmanoma.

Patikrinkite ir rasite sau tinkamų.

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

5 butų mūrinis Gage Parke. Vi
si 41/2 kamb. butai: Naujas sto- 

i keris. Kampinis namas. Savininkas , 
: išvyksta į California. Nužeminta į
j kaina — $45,250.

3 butų mūr. Karštu 
' mas. Garažas. Arti 
: 55-os. $280 mėn.
$27,900.

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

6 kamb. mūrinis. 4 mieg. kamb. 
10 m. senumo. Alyva šildymas. 

, Garažas. Marąuette Parke. Su vi
sais patogumais- Kaina tikrai pri
einama.

vand. šildo- 
Pulaski ir 

pajamų. Tik

Šv.
vavo
rį išpildė Sikstinos choras, diri
guojamas komp. Dominiko Bar 
toluči. Koncerte dalyvavo taip 
pat 17 kardinolų, diplomatiniai 
atstovai prie Šventojo Sosto ir 
aukštieji Bažnyčios bei Vatika
no valstybės pareigūnai. Siksti
nos choras programoje išpildė 
Palestrinos, Josąuin de Pres, 
Christobal de Morales, Perosi 
ir paties dirigento Bartoluči ka 
ledinių giesmių kūrinius.

Tėvas sausio 5 d. 
kalėdiniame koncerte, ku-

daly-

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

Elementorius ruoštas 25 me- 
j tus. Gausiai iliustruotas dail. 
V. Simanavičiaus spalvotais 
piešiniais. Yra 112 psl. Išlei
do Ateitis Brooklyne, N. Y. 
Spaudė saleziečių spaustuvė i 
Italijoj. Kaina 2,50 dol. Gauna
ma adresu: Ateitis, 910 Wil-1 

i loughby Avė., Brooklyn 21, N.
Y., ir pas platintojus. Įsigykite 
tuojau. Savo vaikučiams pada
rysite didelį džiaugsmą. (Pr.)

PO P U LA R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko
JUZfi DAUŽVARDIENE

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

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

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

NAUJAS MŪR. BUNGALOVV
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

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

LIKERIU IR MAISTO KRAUTUVE
Krautuvė_ lietuvių kolonijoje, 

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

3 BUTŲ MED. — 
Prie 67-os ir Damen.

tralinė karšto vandens 
ma. 2 auto garažas.

H BI.OKO NUO PARKO
7 metų 2x4% kamb. mūr. Mar

ąuette Pk. 2 šildymo sistemos, 
$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 aerodromų. Parduos už $18,500.

1’ILDOMe income taksas

p. LEONAS
REAL ESTATE

ant 
su-

$16,500
Nauja cen- 

alyvos šilu-

I

ATEITININKAI
(Atkelta iš 2 pusi.)

sokeriopa veikla ir prisiminta 
Sąjungos suvažiavimo rezoliu
cija, skatinanti sendraugius pla
čiau jungtis ir į Lietuvos lais
vinimo darbus. Sveikintini tie 
sendraugių skyriai, kurie Va
sario 16 aukas sutelkia į sky
riaus valdybą ir sumą perduo
da ALTo skyriui.

ASS Centro V-ba prašo sen
draugių skyrių valdybas para
ginti laiškais sendraugius, pa
prašyti jų aukos Vasario 16 ir 

bitinis pranešimas JAV Švieti- surinktas sumas at-kų vardu 
mo įstaiga, turės du tikslus: tik 
sliai nusakyt, kalbų išlaikymo 
pabtangtf a.sižvelgiant į kiek
vieną kalbą ir nurodyti, kas at-

i

Pilnas 
vieta.

kamb. 
krau-

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

garažas. $21,500.
Pelningas, švarus, 8 butų, 2-jų 

aukštų kampinis. $66.500.
6 metų, 3 mieg. medinis, 

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

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

! pigus.
šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 

| low. Arti Marąuette Parko mokyk, 
i lų. Viskas moderniška. Gražiai iš- 
dekoruota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

Sovietijos diktatoriaus Chrušče
vo žentas Izvestijos redaktorius 
Adžiubei lankosi Amerikoj. Kru
vinojo režimo atstovas davė laik
raštininkams pasikalbėjimą ir val
gė su prez. Kennedy priešpiečius.

t 
t

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

BELLVARPAS
REAL ESTATE 

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tek PRospect 8-2233

REAL ESTATE, NOTARY PL’BLIC Į 
4259 So, Mapiewood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Tai Juozo Švaisto
i

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI
IR NESENSTA

Šioje knygoje gražios mūsų žmo
nių pasakos, su paveikslais.

I mielai
Labai
koms.
$2.50
da.

Jas 
skaito ir suaugę ir jaunieji, 
tinka lietuvių kalbos pamo- 
I.š viso 73 pasakos. Kaina 
Platintojams didelė nuolai-

i 
! t

Užsakymus kartu su pinigais siųskite: Į

DRAUGAS

Tai nepaprasta knyga. Virš 20C 
receptų grynai lietuviškų valgių 
gaminimui anglų kalboje. Ponia 
Daužvardienė, kuri dažnai pasa
kodavo apie lietuviškus valgius 
per Chicagos radijo ir televizijos 
stotis, surinko pačius įdomiausius 
lietuviškų valgų receptus ii 
DRAUGAS juos išleido labai pa
rankioje formoje. Pirmą kartą to
kia knyga pasirodo knygų rinko
je.

Gera dovana kitataučiams ar 
angliškai skaitantiems lietuviams 

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais 

siųskite:
DRAUGAS 

4545 W. 63rd Street 
CHICAGO 29 ILL

ŠIMKUS

INCOME TAX

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-3792

ATREMONTUOTAS 4 butų na
mas. T' 
kamb., 2 po 3 kamb. Gazu apšild. 
Pajamų $167, plius butas. $15,500; 
įmokėti $3,000. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LA 1-7038.

S

2735 West 71 st Street
Tel. WAlbrook 5-6015

MARGU ETTE PARKE
Prie Marąuette Parko, mūr. 6 

kamb. rezidencija. 12 m. senumo, 40 
p. sklypas. 2 maš. garažas. Namas 
laisvas, pirkėjas gali apžiūrėti ir 
užimt dabar. $20.000.

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

Brighton Parke. Mūr. 2 butų po 
5 kamb. ir 2 kamb. rūsv. $21.00“

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

i REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTORS
b

Perduoti ALTo skyriams, kaip 
sutartinos kovos ir aukos už 
laisvą Lietuvą įrodymą.
Ateitininkų Sendraugių Sąjun
gos Centro Valdyba

JOG YRA TOKIA „ATEITIS”

Šis žiupsnelis minčių tik tam, 
kad pagarbiai primintume atei
tininkams — sendraugiams, stu
dentams, moksleiviams, jog kas 
mėnesį iš spaustuvės dienos 
šviesą išvysta vidutinio forma
to padaras — žurnalas “Atei
tis”. Užsiprenumeruokite... skai
tykite. „Ateitis” svarbi, laukia
ma ir rūpi jos gyvastis,

Kodėl? Galima daug susukt 
frazių, kurios rezultate — tik 
burbulas. O man ji svarbi to
dėl, kad kiekviename puslapyje 
atsispindi vis kitas ir kitas vei
das žmogaus, kuriam šį tą reiš
kia žodžiai ateitininkija, lietu
vybė, pareigingumas, pasiauko
jimas. Tik tiek.

Skaitytojas

4545 W. 63 r d St. Chicago 29, HL|

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

r

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

I RANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKBEWICZ, Pres.

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

INSUR D

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, ADAU. ROOFING
įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouts, Stogai. Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated). Dažymas iš lauko 

; “Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę.
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau- 

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

LA 1-6O47, RO 2-87 78

ŠILDYMAS
A Stančiauskas instaliuoja vi

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

i visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Streef
Tel. GRovehill 6-7875

Parduodamas 60 x 201 p. skly
pas prie pat Wonder Lake ežero. 
$4.000.

Tel. 656-2849

I 
i | Išnuom. naujai įrengtas, moder- 
p nūs mieg. kambarys. Atskira vo-
I nia. Tel. GR 6-0623 nuo 9 iki 7 

v., arba 585-4439, po 7 v. vak.

Išnuom. 6 kamb butas, 2 me 
aukšte. Gazu apšild. Pageidauja
mi suaugę- Vlrginia 7-6749.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO. 

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M E 01 CINO 8 m R R E K Y B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 - 8 9 4 9 
2301 W. 69th St., Chicago

Naujau aukšta* dividendą* numatom*
mokėti ant investavimo *ąskaitq nuo Vasario tnia. 1 <L, 1962
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.
U1I IMnne. PIRMAD. ir KETV...................... 9 v. r. iki s p.VALANDOS: ANTRAD. ir PENKT. ..................9 v. r iki 5 p.

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

DĖMESIO !
JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Gražių vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionalui 

reikia
D R A U G A s

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street
CHICAGO 29. ILLINOIS

Skambinkit LUdlow 5-9500

J

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru ir vaade- 
nlu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki S metų išai- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI

2431 S. Kedzie Avenne 
Chicago 23. Illinois

Tel. 277-1442 Res. OL. 6-0412.

CONSTRUCTION CO.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI. 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

,, V I K D O “
HEATING SERVICE

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

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

• STATYBA • PLANAI |

• PASKOLOS |
Gyvenami namai Biznio, in-" 

fdustrijoe bei ofisų pastatai. , 
Taip pat įvairūs pastatų re-A 

Wmontai. "

|L. STAŠAITIS, 
Statybos Kontraktorius 1 *043 SO. SAWYER AVENUE

CHICAGO 29, ILL.’- 1 
I^^Namų TeL PR 8-8378 ’

*

Apsimoka skelbtis “DRAUGE 
nes lis plačiausiai skaitomas lietu

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJĖS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL TOSU 

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

illliiillIllIlllIlilliniUHlllllllllilliiillillllll i ^1U dienraštis Gi skelbimu kaino*

/įsiems prieinamo*
Perskaitę "Draugą", duoki

te jį kitiems pasiskaityti. Remkit dien. “Drauge”
V. ŠIMKUS

Statybos ir Remonto Darbai 
2618 VEST 7IM STREET
Tel. PR 8-4268 ir TE 9-5531

%
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ATOSTOGOS JŪROS SALOJE

* jin*

Santa Rosa Island Meksikos įlankoje

MUSŲ KOLONIJOSE

I

Schadeberg kalbėti 
ašaras Maskvoje”.

Kenoshos lietuviai, kviesdami kongreso narį 
Vasario 16-tos proga, įteikia knygą “Palik 
Antras iš kairės kong. Schadeberg.

Jūros vanduo, kaip sako gy- li stebėti, kaip iš savo mažo 
dytojai, turi panašią druskos urvo jūros pakrantėje paslaptin 
proporciją kaip žmogaus kūnas. gai išlenda maži krabai, ieško- 
Jeigu ilgai maudantis gėlame Įį krantan išmestos žuvies ar

* iš kai kurių galūnių, pvz. pirš- I 
tų, ir jos net susiraukšlėja, tai 
to nebūna maudantis jūros van 
denyje, ir ten galima išbūti ne
palyginamai ilgesnį laiką. Puto
jančios jūros bangos, bekraštė 
vandens mėlynė — taipgi žmo
gų žaviai patraukia, ypač sva
jingais vakarais.

Nuo Chicagos važiuojant į pie 
tus beveik pats artimiausias jū
ros kurortas yra Pensacola, Flo 
ridos šiaurėje — už maždaug 
940 mylių.

Prieš 400 m. baltaveidžių 
lanky ta žemė

Čia pirmoji baltaveidžių eks
pedicija, vadovaujama Tristano 
de Luna, iš viso apie 2,000 žmo 

^nių, jau buvo atvykę 1959 m. 
ir tada ten buvo atnašautos pir
mosios šv. mišios, ką liudija ne
seniai pastatytas cemento kry
žius su atitinkamu įrašu. Pakai
tomis šiuos plotus valdė ispanai, 
prancūzai, britai ir tai žymu iki 
šių laikų užsilikusiuose senovės 
fortuose.

Atostogautojas šiose apylin
kėse gali medžioti stirnas, net 
be specialaus leidimo meškerio 
•ti, arkliais jodinėti, golfauti, 
plaukti laivais į jūrą žvejoti. 
Pats Pensacolos miestas ne kuo 
tesiskiria nuo kitų, bet labiau
siai turistus patraukia puikūs 
paplūdimiai už 7 mylių nuo mie 
sto esančioje Santa Rosa saloje, 
Meksikos įlankoje.

Gulf Breeze pusiasaly 
A Vykstant į ją, visų pirma ten

ka pravažiuoti trijų mylių ilgio 
tiltu, modemišku, naujai pasta-

■
tytu. Pirmiausia patenkama į
Gulf Breeze pusiasalį, apaugusį jauo-u. locmuviiiavics
lieknomis pušimis. Oras sausas, namuką prie jūros kranto. Tri- ningai siekia laisvos Lietuvos rės Žiemos Sniego karnavalą, 
grynas. Čia esančioji Šv. Onos jų žmonių grupė po Darbo die- atstatymo. Z. L.!

nos gali tokį namuką 8 dienoms a it < < 
gauti už 50 dolerių, su televizi-' Athol, Mass. 
ja, šiltu, šaltu vandeniu, su te-, 
lefonu, elektrine virtuvėle, su' Balsuokim už lietuvį

| Atholo miesto rinkimai įvyks
vuvvinnnnH

VASARIO MĖN.
IŠPARDAVIMAS

^^vandenyje išplaunamos druskos kito maisto. Gausūs meškerio_ 
tojai nuo kranto, įkopę į puikų 
aukštą medinį tiltą, kaip Palan
goj, gaudo jūrų “kates”, jūrų.! 
“zuikučius”. Pasitaiko ir kaž
kokių sparnuotų, gal skrendan
čių žuvų, kurios prieš besimau
dančių akis iššoka iš vandens 
ir palekia gerą gabalą. Daugu
ma žuvų nuo kabliuko vėl eina 
į jūrą — nevalgomos.

Žaismingi delfinai
Nuo tilto galima jų ištisus 

tirštus pulkus pamatyti beplau
kiančių. O kaip gražu, kai ne
toliese gilumoj pamatai keletą 
delfinų, lygiai plaukiančių, grak i 
ščiai iškylančių su savo pele
kais ir plačia uodega ir vėl pa- 
neriančių.

— Tai jūrų pakrančių sargy
ba, — prataria vasarotojas. — 
Jie apsaugo nuo ryklių.

Kiti vasarotojai metamu tink ir meninė dalis parapijos salė- i dirbęs prie nuosavybių, turi da
lu gaudo žuveles. Čia vėl laz- je. 
domis iškasę gleivėtą “želatini- i 
nę žuvį” — tik tokių peršvie- 
čiančių drebučių krūvą. Ji kiek 

I prikli, tai čia pat smėlin užka-
■ sama.

Kiti vėl indelyje laiko suga
vę tokią mažą žuvelytę, kurios 
apvalus ilgas snapas užima ge
rą jos trečdalį. Kiti graibo kriau 
klus, stebi stambią krabo išna
rą. Vaikai stato pilis iš smėlio, 
kasa ežerus ir kanalus. Sporto 
mėgėjai lekia vandens pašliū
žomis, kurių pamokas čia gali
ma už penkinę gauti. Čia taipgi 
už prieinamą kainą galima rizi- 
kuoti parašiutininkų sporto ma
lonumų.

Namelis jūros pakrantėj
Visiškai jauku išsinuomavus

Atspėjo
— Sakyk, kaip einasi, Jonai, 

kaip tavo skausmai?
— Beveik tas pat, kaip tik 

išeinu iš daktaro namų.
— Na, ir ką jis pasakė? At

spėjo, ką tu turi?
Atspėjo. Turėjau 
ir paprašė šimtą.pezų

Tikriausi vaistai

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. vasario mėn. 1 
J

šimtą

Kenosha, Wis.
Vasario 16 minėjimas

d. Tarp kandidatų 
miesto valdžios vie-

vasario 5 
į įvairias 

i tas yra lietuvis Jonas Krusta-
Vietos Alto skyrius jau kuris pentus, kurs kandidatuoja į nuo 

laikas ruošiasi kuo iškilmingiau savybių įkainavimo komisijos 
šią svarbią šventę paminėti

Šiemet minėjimas įvyksta va 
sario 11 d. Minėjimas pradeda
mas 9:30 vai. šv. mišiomis ir 
tai dienai pritaikytu pamokslu.

1 3 vai. p.p. iškilmingas posėdis

narius. Jonas Krustapentus yra 
jaunas energijos pilnas lietu
vis, ištikimas Šv. Pranciškaus 
parapijos narys, kurs pilnai tu 
ri kvalifikacijas užimti tą svar 
bią vietą. Gana ilgą laiką yra

— Tamstos vyro sveikatai 
nieko netrūksta — sako dakta
ras. — Svarbiausia, kad jis gau 
tų gerai pailsėti. Štai, aš para
šysiu receptą su geriausiais vai 
stkis.

— Kaip tuos vaistus turėsiu 
jam duoti? — klausia žmona.

— Jam visiškai neduoti. Tie 
vaistai yra tamstai.

Svarstant skyrybų bylą
Moteriškė pasakoja teisėjui 

apie savo vyro žiaurumus:
— Įsivaizduokite, vyras ban

dė suduoti man kėde valgomam 
kambary.

— O ar jis vėliau atsiprašė?
— klausia teisėjas.-

— Nespėjo, nes aš jam tren
kiau puodyne į galvą.

I .________________ _
į .

kalinga. Ne tik vyčiai, bet ir 
visi kiti yra kviečiami dalyvau
ti. Pirm. Alvinas Rodsky pra
neša, kad viskas puikiai paruoš 
ta ir, kad 10-tosios kuopos vy
čiai maloniai visų lauks. A. ir S

žų prekybą ir supranta gerai
Paskutiniu metu Lietuvos lais savo pareigas.

vės byla įgauna vis didesnės 
paramos amerikiečių visuome- už savo tautietį, kurs bus labai 
nės ir politikų tarpe. Mums 
lietuviams ta padėtis uždeda 
dar didesnes pareigas veikti Lie 
tuvos išlaisvinimui.

Pirmą kartą Kenoshos Vasa
rio 16-tos minėjime dalyvaus 
JAV ’kongresmanas Schade
berg, kuris pasakys pagrindinę 
kalbą. Be to, tikimasi miesto 
burmistro ir vietos spaudos at- 

j stovų dalyvavimo. Paskaitą lie- 
j tuvių kalba skaitys J. Jasaitis, 
L. B-nės Centro v-bos pirmi
ninkas.

Broli ir sese lietuvi, jausk pa 
reigą šiame minėjime dalyvauti 
ir amerikiečių politikų akyse 
parodyti, kad visi lietuviai vie- kaip kasmet, taip ir šiemet tu-

Lietuviai turėtų visi balsuoti

dėkingas už jų balsus. Nepra
leiskite progos balsuoti už Jo
ną Krustapentų. Visiems lie
tuviams bus garbė turėti savo 
tautietį valdžioje.

Kortų vakaras
Parapijos jaunimo organizaci

ja turės savo kortavimo vaka
rą parapijos salėje vasario 24 
d. 8 vai. v. Bus proga visiems 
gražiai laiką praleisti ir tuo pa- 

j remti jaunimo veiklą. Malonė
kite visi iš Atholo ir apylinkės 

Į dalyvauti. *
’Sniego karnavalas

Lietuvos Vyčių 10-ji kuopa

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRXITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. N E L S 0 N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams ■ Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
ienas blokas nuo kapinių

F. EUDE1KIS
į/innruviŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4505'07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
^330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBLLANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. lllth SI., PR 9-I3S5 ir 9-1356

miegamieji ir erdvus salionas, 
sujungtas su virtuvėle. Prieky j 
— puiki veranda, erdvi, aptrauk 
ta tinkleliu nuo vabzdžių. Vasa
rojimo sezonas čia nuo gegužės 
15 d. iki Darbo dienos (rūgs. 
4). Tada už tokį namuką būtų 
apie 115 dol. savaitei. Yra viso
kių vietų ir visokių kainų, Ga
lima ir pačiam sklypą 99-niems 
metams išsinuomoti, metams 
mokant po $145 ir tada nebe
reikia mokėti jokių mokesčių 
už pastatą. Adresas: Santa Ro-

bažnyčia stovi viena vienintelė, 
tik ošiančių pušų apsupta. Nau
ja ir graži Nustembi įėjęs į jos 
prieangį ir atradęs prikabinta 
naujų puikių rožančių, medalikė ; indais ir baldasi; namely du 
lių, maldaknygių ir kitų devo- 
cionalijų. Niekas čia jų nesau
go. Pažymėtos kainos. Kam rei 
kia, pasiima ir įmeta pinigėlį, 
pagal užrašytą kainą. Stebiesi, 
kaip čia labai sąžiningi gyven
tojai ir lankytojai.

f Jūros saloje
Pravažiavus dar kokios my

lios tiltą (sumokant 25 et.), pa
tenkama į Santa Rosa salą. Pu
mas įspūdis yra tuo nemielas, 
kad čia beveik nėra medžių, nei i
krūmų ,nei stambesnių pievelių, sa Island Authority, P. O. Box 
Tik kopos, smėlis, paplūdimio 9008 A, Pensacola Beach, Fla. 
žmonėms rūmai su užkandinė- .....
mis ir visais kurorto patogu- * '
mais. Toliau — visa eilė mote- Ši sala beveik visiškai neturi 
litį ir trobelių atostogautojams, dulkelių, sukeliančių šienligę; j

Jau šiek tiek geriau nuteikia, kaiP informaciniuose lapeliuose' 
kad didelės aikštės pakraštyje skelbiama — čia tų dulkelių at- 
yra įtaisyta keliolika pastogių klysta mažiau kaip bet kurioj 
ant mūro stulpų, kur galima kitoj vietoj šiapus Rockies kal- 
nuo kaitrios saulės pasislėpti,, n4- Atvykusiam šienligininkui 

^gamintis valgį paruoštose ug- i iš karto atsileidžia kvėpavimo 
*niavietėse, taškytis po vandenį, takai, atostogų malonumas pa- 

ir šokinėti nuo tramplyno. Čia j dvigubėja. Klimatas — kaip jū- 
pat auga ir palmės, dar neaukš- rų saloj — švelnus. Šilčiausiuo- 
tos, bet jau mielas paįvairini- !sc liepos - rugp. mėnesiuose vi
ntas. * dutinė mėnesio temperatūra

, 180.8 laipsnių, o šalčiausiame sauSklypai nuomojami 99 malama 3fo M ]aipsnial Mau.
dytis galima visą rugsėjo mė
nesį, o dažnais metais — net ir 
ilgiau. J. Pr.

Ilgą laiką ši sala buvo fortų 
būstinė ir tarnavo gynybos rei
kalams. Tik pastačius į ją tiltą 
ir Gynybos departamentui lei
dus, kad žemės plotai būtų iš- j PASTOGE BENAMIAMS 
nuomojami 99 metams, pradėjo Net 213 naujų namų 1961 me 
čia kurtis vasarvietė. Pilnon tais pastatė Speyer diecezijos, 
nuosavybėn žemės čia neparduo i Vokietijoje, Statybos komisija, 
dama.

Vanduo ncpapraslai švarus, į jonu. Nuo II Pasaulinio karo 
yrąs. Smėlis ypatingo baltumo,, pabaigos tos diecezijos staty- 

kad be tamsių akinių saulėtą bos komisija jau yra pastačiu- 
dieną net akys įvargsta. Kai ei-, si 4,500 pigių namų neturtin
ių — girgžda. Saulindamasis ga I gesniems.

Jų bendra kaina siekia $2 mili

!

Petkus £
IR SŪNUS

W*nOIHėTTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 f st St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
i4!G S. 50th Avė., Cicero. T0wnhali 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

I
! i

1 ::

inuo .................... $89.00
Miegamojo kambario 
nuo .................... $139.00
Svečių kambario setai 

$400.00

>r _
pasirenka slidų nuodėmės kelią. Moters pasiaukojimas net iki 
mirties, smaguriautojo vilionės, intrigantės mergaitės tragedija 
ir atgaila čia susipina darnioje visumoje taip, kad skaitytojas 
nuosekliai vedamas per knygos puslapius ir negali atsitraukti 
iki apysakos pabaigos. Knyga verta perskaityti visiems, kurie 
nori geriau pažinti psichologines persiskyrimų priežastis ir pa
vojus, gresiančius net ir geroms šeimoms.

GUNDYMAI kainuoja tik ..........................................
Ri vkit ir pinigus siųskit:

DRAUGAS
4545 West 63rd St., Chicago 29. lllinois

1 ' ■ ■■ ---------

Kas domisi šeimos problemomis, būtinai turi perskaityti 
JONO GAILIAUS APYSAKĄ 
GUNDYMAI

Šioje apysakoje žinomas rašytojas J. Gailius gražiu stilium 
vaizdinga kalba nagrinėja šeimos likimą, kai šeimos galva

NAMŲ RAKANDŲ, 
TELEVIZIJŲ, PEČIŲ, 

REFRIGERATORIŲ IR 
AUKSINIŲ DAIKTŲ

Sudriko kainos žemesnės kaip 
kitur, lengvais išsimokėjimais
dalių Miegamojo kambario 
setai 
dalių 
setai 
dalių
nuo $89.000 iki .

5 dalių Dinette setai nuo $37 00
7 dalių Dinette setai .... $69.00 
9x12 viln. karpetai .........  $39.00 į

21 colio kabinetinė
Televizija .................... $99.00

Gaziniai pečiai, šaldytuvai, minkš 
tos kėdės, matracai, dulkių valy

tuvai, skalbiamos mašinos, 
televizijos, liet, plokštelės, 

auksiniai daiktai

Pakvietimai pasiųsti visiems 
Naujos Anglijos vyčiams. Va- 

j sario 10 d. bus šokiai Lietuvių 
klubo salėje, South gatvėje, o 
sekmadienį bus mišios 10:30 v. 
ryto. Pietūs bus Tully Brook 
Inn 1 vai. p.p., o po to bus pro
gos čiužinėti, tyrame ore įvai
rius konkursus vesti. Rinks kar 
navalo karalienę. Bus dovanų 
laimėtojams. Po įvairių varžy
bų bus skani vakarienė.

žodžiu, bus visko, kas tik rei-

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
^IR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
"Hį’REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

4

2

BUDRIK
FURNITURE I

1

3241 So. Halsted St.
Tel. CAIumet 5-7237

i Atdara pirrnad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais 11 5 vai.
Budriko radio programos sekmad. 
š stoties WHFC, 1450 kil. nuo 
2 iki 2:30 valandos po pietų.

Gimė

A. f A
ANNA QUITINSKIE

(Pagal tėvus Benderawic) 
Pagal pirmą vyrą Kember

Gyveno 4913 W. Roosevelt Rd., Cicero, III.
Mirė sausio 30 d., 1962, sulaukus pusės amžiaus. 

Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 57" m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Walter ir Joseph 

Kember, 2 dukterys: Anna Strombach, žentas Jerry. ir Mary 
Bartizal, žentas William, 4 anūkai, brolis Antanas Bendera- 
wic, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 
S. 50th Avė., Cicero, III. Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 
3 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į šv. Antano 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, žentai ir anūkai
Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tol. TO 3 2108

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICIIIGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

$2.00
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. vasario mėn. 1

X Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioj vasario 4 d. 12 v. d. 
bus laikomos šv. mišios už ka
ro metu pasiaukojusius ir žu
vusius keturis karo kapelionus. 
Mišias atnašaus parapijos kle
bonas kun. J. Savukynas, MIC.

X John Pakel, jr., Chicago 
Savings and Loan Assn. prezi- : 
dentas, praneša, kad bendrovė 
duos nemokamai kino spektak
lius kiekvieno mėnesio pirmą ir 
trečią sekmadienį. Pirmas toks 
filmas bus vasario 3 d. 11 v. 
r. Hi-Way teatre.

X Jaunimo Centro Studen
tų ansamblis, vadovaujamas L. 
Braždienės, atlieka šokius ir 
daug vaidmenų “Dvylika brolių 
juodvarniais laksčiusių” veika
le. Muzikinę dalį paruošė muz. 
J. Bertulis.

X Marijos Aukšt. mok. Mo
tinų klubo susirinkimas įvyks | 
vasario 11 d. 2.30 v. p. p. mo
kyklos patalpose. Taip pat va
sario 21 d. klubas organizuoja 
vaidinimą.

X Antoinetės Zapkus pavar
dė buvo paskelbta Chicago Dai
ly News, kaip vienos iš tų as
menų, kurie buvo pirkę depre
sijos metu bonų ir vėliau ma
nė, kad jie beverčiai. Zapkus 
1930 m. gyveno 3041 S. Lowe 
st. Atsiliepti reikia A. M. Mintz, 
United Research Bureau, 10 S. 
La Šalie.

X Richard ir Laurel Dočkai 
sulaukė sūnaus. Tėvai džiaugia
si sūnumi, taipgi nemažai džiau 
giasi ir Marijona Dočkienė, su
laukusi pirmo anūko. M. Doč
kienė yra sena Roselando gy
ventoja.

X Anna ir Stanley Kanapack, 
7231 So. Whipple, kurie yra 
stambūs gerų darbų rėmėjai, 
buvo išvykę į Grand Rapids, 
Mich., aplankyti savo dukrelės 
seselės Marijos Raphael, kuri 
Šv. Petro ir Povilo parapijoj 
moko vaikučius. Kanapack va
sario mėnesį išvyks į Floridą

X Antanas Petrauskas, gyv. 
Echo Lake Rd., R. F. D. Water 
town, Conn., Kalėdų švenčių 
proga, vietoj sveikinimų savo 
pažįstamiems ir draugams, LB 
Kultūros Fondui buvo paauko
jęs 10 dol. Pinigai buvo užpa- 
jamuoti, bet per neapsižiūrėji
mą buv. Kultūros Fondo val
dybos nepaskelbta spaudoje.

A. Petrauskas savo piniginė
mis aukomis keletą kartų yra 
parėmęs Kultūros Fondą, už 
ką Lietuvių Bendruomenė jam 
yra dėkinga.

X Sol. Roma Mastienė ir 
komp. VI. Jakubėnas išpildys 
lietuvių kompozitorių kūrinius 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo minėjime. Minėjimą 
moterims ruošia vyrės, giedri- 
ninkės vasario 11 d. Jaunimo 
Centro namuose 4 v. v. (Pr.)

X Puota Jūros Dugne jau 
čia pat. Ji bus šį šeštadienį 
Westem Ballroom salėje. 3504 
S. Westem. Pradžia 8 v. v. 
Atskiri stalai rezervuojami pa
skambinus LA 3-5499. (Pr.)

x Neverta ranka rašyti, 
nei atmintinai skaičiuoti. Daug 
gražiau, greičiau ir be galvosū
kio Jums tai atliks mažos ra
šomosios, skaičiavimo, čekiams 
rašyti, pinigams ir dokumen
tams registruoti mašinėlės. Ka
talogus bei informacijas gau
site dykai, tik pranešę savo 
adresą: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Drive, E. Northport LI, 
N. Y., kuris “Dra«gui” žino
mas, kaip sąžiningas asmuo.

(Pr.)

LIETUVIŲ PREKYBOS ROMŲ VEIKLA

X Emilija ir Benediktas Na
vickai, 5836 So. Artesian, va
sario 4 d. švenčia savo 58 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Sekmadienį tą dieną 10 v. šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje 
jų intencija bus atnašaujamos 
šv. mišios, kurias užprašė jų 
dukra Sophie Ward Navickai 
yra susipratę lietuviai ir kata
likiškųjų įstaigų ir parapijos 
stambūs rėmėjai. Jie išaugino 
pavyzdingą šeimą. Visi linki 
Navickams sulaukti deimanti
nio jubiliejaus. Jubiliatai dar 
gerai atrodo ir tokio jubiliejaus 
sulauks.

X Nauja Alvudo valdyba. 
Neseniai 1962 metams išrinkta 
nauja Amerikos Liet. Vaikų 
Ugdymo—Alvudo valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirmininkė 
pedagogė Emilija Pakalniškie
nė, vicepirmininkai med. dr. O. 
Vaškevičiūtė ir dr. J. Adomavi
čius, moraliniams reikalams pa
tarėjai kan. Vaclovas Zakarau
skas ir Ansas Trakis, sekreto
rius inž. Povilas Jurėnas, iždi
ninkas J. Slabokas, leidinių 
tvarkytoja ped. Magd. Šulaitie- 
nė, korespondentais Z. Juškevi
čienė, J. J. Janušaitis, P. Jūrė- mįtete pasiliko William J. Ka
nas. Ilgametei pirm. Z. Juškevi- rejva jr Valonis. Garsinimo (ne 

vicepirm. kun. J. Kubi- pavydėtinoms pareigom) paskir

Šių metų pirmame Lietuvių 
Prekybos rūmų direktorių po
sėdy išrinko pirmininką, vice
pirmininką, sekretorių, iždinin
ką ir perorganizavo direktorių 
komitetus. Dr. J. Jerome buvo 
ketvirtam terminui išrinktas 
pirmininku.

Buvęs ilgametis LPR pirm, ir 
šios organizacijos steigėjas Stan 
ley Balzekas, S r., pareiškė, kad 
LPR dr. Jerome vadovaujami, 
prekybos ir kultūrinių darbų ei 
goję daug pasitarnavo Ameri
kos lietuviams. Aš esu įsitiki
nęs, — kalbėjo jis, — kad dri 
Jeroms, būdamas prie šios or
ganizacijos vairo, ir ateityje ge 
rą darbą atliks lietuvių naudai. 
Valdybos sąstatas toks: vice
pirmininkais išrinkti Felix A. 
Raudonis, Julius Kuzas ir Char 
les D. Macke. Dr. Kazys Dran- 
gelis buvo išrinktas sekretorių 
ir Anthony J. Valonis — iždi
ninku. Komitetuose padaryti pa 
keitimai: Programų komitetą 
sudaro Charles D. Macke, Felixl 
A. Raudonis ir Bruno Shukis, 
Jr. Ryšių komitetą sudaro Al
girdas Pivaronas ir dr. Kazys 
Drangelis. Svečių priėmimo ko-

čienei,
liui ir sekr. V. Šurkui susirin
kimas išreiškė padėką už atlik
tus organizacijai vaisingus ir 
visuomenei naudingus darbus.

Naujoji
vasario 2

valdyba prisistatys 
d. narių susirinkime.

tas Frank Bulaw. Visuose ki
tuose komitetuose pasiliko tie 
patys direktoriai.

Šiame posėdy Chicagos Lie
tuvių Tarybai paskirta $25.00.

laiškas,X Ona ir Stasys Braniškai, Buvo perskaitytas
gyv. 1337 So. 48 et., Ciceroje, kur* Prisiuntė Knights of Lithu 
praeitą šeštadienį, šv. Antano Pirm- Genevieve Giedrai- 
bažnyčioje - Ciceroje buvo už- tis- Ji kviečia LPR narius irbažnyčioje
prašę trejas šv. mišias už savo 
mielos mamos - uošvienės sie
lą a. a. Ievos Ješmantienės, mi
rusios pereitais metais Lietu
voje.

Tą pačią dieną vakare J. Bu- 
driko svetainėje Braniškai 
rengė vakarienę ir gausiai 
sirinkusius savo gimines 
draugus pavaišino.

X Petras Vaičaitis yra 
sirgęs ir paguldytas Centrai 
Community ligoninėj dr. J. Meš 
kausko priežiūroje. Jau guli an
trą savaitę.

su-
su-
bei

su

IŠ ARTI IR TOLI

Dr. J. B. Jerome

vauti jų rengiamam bankete, 
kuris įvyks vasario 11 d. Sher- 
man viešbučio puošnioje Taba- 
rin salėje. Banketas rengiamas 
ryšium su Lietuvos nepriklau
somybės minėjimu.

Vas. 14 d. Knights of Colum- 
bus salėje, bendrame LPR su
sirinkime bus iškilmingai atžy
mėta Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktis. Prof. Gediminas 
Galva pasakys kalbą apie kovą 
dėl Lietuvos nepriklausomybės; 
Alfa Brinką skaitys Maironio 
eilėraščius; Antanas Rūkštelė 
rodys iš Lietuvos įvairius pie
šinius; o Gramonto ir Zapolio 
vadovaujama - Jaunųjų šokėjų 
grupė palinksmins susirinku
sius lietuviškais šokiais. Prog-1 
raipai pasibaigus dalyviai bus 
pavaišinti. Visi LPR nariai ma
lonėkite laiku atsilankyti.

bendrai visus lietuvius daly-

listų ir narių, vasario 25 dieną 
■vyksta į Phoenix, Arizoną, da
lyvauti Vasario 16-sios minėji
me, kurį rengia vietos lietuviai, 
vadovaujami prof. Padalio. Mi- 
nėjime dalyvaus ir Arizonos gu 
bernatorius.

— Kun. Kazimieras Petrikas, 
Šv. Petro parapijos klebonas, 
Akron, Ohio, keliom dienom bu 

j vo atvykęs į Los Angeles, Cal., 
ir buvo lietuvių klebonijos sve
čias. Kun. Petrikas yra buvęs 
artimas prel. J. Maciejausko 
draugas. Todėl svečias su ypa
tingu dėmesiu sekė parapijos 
gyvenimą, kuriam pradžią davė 
velionis prelatas.

—Ona Vilkienė, Los Angeles 
kolonijos veikėja, sausio 1 d. 
laivu Monterey išplaukė 43 die 
nų kelionei į Pacifiko salas ir 
Australiją aplankyti savo gimi
nių.

— Marija Janušauskienė, mi
rusio muz. Bonifaco Janušaus
ko žmona, turėjo sunkią opera
ciją ir dabar palengva taisosi, 
sugrįžusi į savo namus, Ingle- 
wood, Cal. Marija ir Boleslovas 
Janušauskai yra daug nusipel
nę lietuvybei, ji kaip solistė, o 

Juozas Kojelis ir Leo Į Bonifacas yra buvęs ilgus me-

J. A. VALSTYBĖSE
— Los Angeles lietuviai šiais 

metais minės Vasario 16-tąją 
tikrai iškilmingai. Pagrindiniu 
minėjimo kalbėtoju bus prof. 
Juozas Brazaitis, buvęs Lietu
vos ministerių tarybos pirminin 
kas. Be to, šventėje dalyvaus 
senatoriai Thomas H. Kuchel 
ir Roman L. Hruska (iš Neb- 
raskos) ir tars po trumpą žodį. 
Vasario 16-sios minėjimas bus 
pradėtas iškilmingomis pamal
domis Šv. Kazimiero bažnyčioj, 
kurios įvyks vasario 11 d., sek
madienį, 10:30 v. Tuoj po pa
maldų Šv. Kazimiero parapijos 
salėje bus bendras minėjimas 
su menine programa. Po bend
ro minėjimo puošniame Micha- 
el’s restorane (4500 Los Feliz 
Blvd.; netoli nuo Šv. Kazimie
ro bažnyčios) bus iškilmingi 
pietūs, kurių metu bus pagerb
tas prof. Juozas Brazaitis. Pie
tų pradžia 3 vai. p. p.

Chicagos Lietuvių 
Tarybos kreipimasis

i
Vasario 16-sios minėjimą šiais 

metais, kaip kad ir praeityje, 
rengia ALT-bos Los Angeles 
skyrius, kuriam vadovauja: 
pirm. Julius Jodelė; viecpirmi- 
ninkai 
nardas Valiukas; sekretoriai— tus vargonininku Šv. Jurgio pa- 
Edmundas Arbas ir Kostas rapijoj, Chicagoj, UI. Taipgi jie- 
Liaudanskas; kasininkai — An- du yra palikę gilių pėdsakų ir 
tanas Skirius ir Jurgis A. Pet
rauskas. Iškilmingiems pietums 
vietas reikia rezervuoti iš ank
sto, skambinant — Skiriui — 
NO. 4-2910; Liaudanskui — 
NO. 5-0794; Petrauskui — NO.
2-3017.

— Bronius Budriūnas, lydi-
Fr. Bulaw mas būrio parapijos choro so-

CHICAGOS ŽINIOS 150,000 asmenų. Pernai už pa-

Jau virš dvidešimts metų į- 
temptai ir ryžtingai kovojama 
už Lietuvos laisvės atkūrimą. 
Kovojama nepaliaunamai visų 
laisvųjų lietuvių ir nenustoja- 
mai beldžiamasi į pasaulio są
žinę — gražinkite Lietuvai lais- 

: vę. \
Kai Azijos, Afrikos žemyne 

sparčiu žingsniu naikinamas ko 
lonializmas, kai tautos ir kraš
tai atgauna laisvę, Lietuva bru 
fališkai pavergta Maskvos im
perialistinio kolonializmo ir lie
tuviai Lietuvoje yra vergo pan
čiuose.

Minint Lietuvos 44 metų — 
Vasario 16 dieną — Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį, Chi
cagos Lietuvių Taryba kviečia 
kiekvieną lietuvį dalyvauti su
kakties minėjime, laikyti parei
ga įsijungti į kovą už Lietuvos 
laisvę, prašo ryžto, valios ir 
aukos.

Planinga kova ir valingas 
ryžtas reikalauja ir didelių iš
laidų laisvės kovai. Lietuvi, šių 
metų minėjimas vyks vasario 
18 dieną 2 vai. p. p. Marijos 
Aukštesniosios mokyklos audi
torijoje
vo auka paremk garbingą lais
vės darbą. Auką gali įteikti mi
nėjimo metu ar siųsk Tarybos 
kasininkui A. Valoniui 2201 W. 
Cermak Road, Chicago, III.

Tebūna mumyse gyva tau
tos siela ir jos sąžinė!

Cihcagos Lietuvių Taryba 
ir Valdyba;

Kun. Adolfas Stasys, pirm.,
Eufrazina Mikužis, vykd. sekr.

Antanas Valonis, kasininkas

atvyk, ir svaria sa-

Los Angeles lietuvių gyvenime, 
kai abu prieš 12 metų persikėlė 
į Los Angeles, Calif., gyventi ir 
čia aktyviai įsijungė į parapi
jos chorą. Janušauskienė, turė
dama gražų balsą, dažnai reiš
kėsi kaip solistė ir buvo visų 
mielai klausoma.

I

OKUP. LIETUVOJE
— Vilniaus radijas praneša, 

kad Panevėžio mielių kombi-
tiektus 728 milijonus valgių vai na^° (gamina valgomąsias ir 
gytojai sumokėjo apie $618,- Pašarines mieles, medicininį 
800,000. Įvairių tautybių ręsto- spiritą, angliarūkštę) inžinie- 
ranų sąrašas atrodo kaip Jung ^us Julius Grigonis 
i- • m z t - fnnVinAlncriio erlii4-orr* initimų Tautų sąstatas.
VIENUOLĖ PIRMA FARMA-

I

i
NAUJI PILIEČIAIKODĖL BEDARBIAI NEKA- 

SA SNIEGO?
Mažiausiai 2,000 bedarbių ga

lėtų ir norėtų sniegą valyti, pa
reiškė Cook apskrities pašalpos 
direktorius Raymond Hilliard. 
Chicagos miestas kiekvienam 
mokėtų $22.50 dienai, bet tam 
priešinasi viena miesto darbinin 
kų unija, kuri grasina streiku, 
jei bedarbiai būtų panaudoti 
sniego valymui.
GASTROLIUOS METROPOLI-

stybės apdraudos direktorius, 
susekė, kad iš kompanijos pra
puolė milijonas dolerių. Norė
damas apsaugoti seniau apsi
draudusius toje kompanijoje, 
jis uždraudė jai priimti naujai 
norinčius apsidrausti.

ČIA DAUGIAU TELEFONŲ 
NEGU RUSIJOJE

! paruošė 
technologiją glutamininei rūkš- 
čiai iš spirito gamybos atliekų 
gauti. Ši brangi rūkštis anks
čiau buvo gaminama iš kazei- 
no.
Glutamininė rūkštis — plačiai1

X Balys Kulikauskas, 4353
S. Washtenaw, čia gimęs lietu
vis užsiprenumeravo Draugą ir
Laivą. Jo tėvelis a. a. Vincas ' TAN OPERA
buvo amžinas Draugo prenume , ........ Metropolitan ratonus tėvų marijonų rėmėjas..
Balys Kulikauskas, nors nieką- 
dos Lietuvos nėra matęs, skai
to lietuviškus laikraščius ir kny APDRAUDOS 
gas.
nam iš Lietuvos atvykusiam lie 
tuviui.

f

opera gastro- 
gegužės 27 —

KOMPANIJAI
Gražus pavyzdys ne vie- TRŪKSTA PINIGŲ

1 Illinois valstybės prokuroro 
raštinė tiria Chicagos Centrai

X A. Pūkelienė, gyv. 6447 S. Casualty apdraudos kompani- 
Washtenaw Avė., yra Draugo ir jos knygas. Joseph Gerber, val- 
kitų kat. laikraščių bei knygų i - 
nuolatinė skaitytoja ir rėmėja, i 
Ji gauna našlės pensiją. Nors 
būdama silpnos sveikatos, bet ( 
turi gailestingą širdį ir iš pa
skutinių sutaupų siunčia savo 
giminėms į Lietuvą dovanų siun 
tinius. Per spalio — gruodžio 
mėn. pasiuntė 5 stambius dova
nų siuntinius. Iš Lietuvos gau
na šiltais žodžiais padėkos laiš
kus, kuriuose tarp kitko rašo: 
“mes esame labai nuskrausti, 
kad negalime pasimatyti, sueiti 
vieni su kitais, pabūti kartu, 
pasikalbėti...”

Apsireiškimų Liurde 
sukaktis .

Sausio 18 d. Liurde buvo pa
minėta 100 metų sukaktis nuo 
oficialaus Bažnyčios pripažini
mo, kad Liurde įvykę Marijos 
apsireiškimai yra tikri ir tikė
tini. Ta proga kardinolas Le- 
fevre atlaikė Liurdo bazilikoje 
iškilmingas mišias ir pasakė 
pritaikintą pamokslą dalyvau
jant Prancūzijos maldinin
kams.

Chicagoje yra arti 2,000,000 
netelefonų, tai reiškia daugiau 

gu yra visoje Sov. Rusijoje.
PIRMIEJI KRAUJO IR 

KAULŲ BANKAI
Pirmas pasaulyje kraujo ban 

kas buvo atidarytas Chicagoje 
Cook apskrities ligoninėje 1937 
m., gi pirmas miesto kaulų bau- 
kas buvo atidarytas Wesley Me 
morial ligoninėje 1949 m.

DIDELIS MIESTO PILVAS
Chicagoje yra 10,000 valgyk

lų bei restoranų, kuriuose dirba

i

Paleidus Cape Canaveral, Fla., Titan I raketą, erdvėje matyti 
šviesa. Raketa pakilo 600 mylių aukštin ir nulėkė 5,000 mylių. 
Titan I ir Titan n raketos yra didesnės už Atlas raketą. Su Ti
tan raketa buvo atlikta 47 bandymai. (UPI)

CEUTĖ
Pirma moteris farmaceute Uli-
nois valstybėje buvo Chicagos
Gailestingumo vienuolijos narė „^^77 mXto° pramonėje
Sės. Marija Ignacija, diplomą naudojamas produktas. Tai pir-
gavusi 1882 m.

500,000 STATINIŲ ALYVOS
KASDIEN

Per 500,000 statinių neper
dirbto alyvos kasdien suvaro
ma į Chicagą per didokus dau
giau tūkstančio mylių tysian- 
čius vamzdžius iš Texas ir Ok- 
lahoma varyklų.

GAL IR NEPRITRUKS 
NAKVYNIŲ

Neturėtų pritrūkti nakvynių 
Chicagoje. Čia yra 1,400 vieš
bučių su 142,000 kambariais. 
Kasmet apnakvyninama apie 2 
milijonai svečių. Prieš 125 me
tus, 1837 m., Chicaga turėjo 
tik vieną viešbutį.

PAVOGĖ NARIŲ DUOKLES
Du banditai iš dažytojų uni

jos raštinės, 222 N. Wells, pa
vogė $4,000. Tai buvo unijos 
narių mokesčiai surinkti iš va
karo laikytame susirinkime.

SVEIKINS SU NAUJAIS 
METAIS

Šį sekmadienį Chicagos kinie
čiai švęs Naujųjų Metų išvaka
res.. šie metai pavadinti “liū
to” metais.

NEKVIESTI SVEČIAI
Devyni jaunuoliai įsibrovė į 

Chicagos priemiesčio Oak Park 
privačius namus, kur vyko jau
nimo pasilinksminimas po sėk
mingų krepšinio rungtynių. Vie 
nas jų sudaužytu alaus bute
liu rėžė James Hess per dešinį 
skruostą. Ligoninėje gydytojai 
70 dygsnių susiuvo žaizdą.

ŽYDAI TIKRINA, KUR EINA

masis toks gaminys visoje So
vietų Sąjungoje. Per metus čia 
numatoma pagaminti 5 tonas 
glutamininės rūkšties.

— Kauno kailių apdirbimo 
fabrikas yra laikomas vienu iš 
geriausių šios rūšies įmonių 
Sovietų Sąjungoje. Tris metus 
iš eilės fabrikas eksponuoja sa
vo gaminius taip vadinamoje 
“liaudies ūkio pasiekimų paro
doje” Maskvoje. Už visus eks
ponatus buvo paskirtos premi
jos ir medaliai.

Šiais metais už “puikią ga
minių kokybę” sidabro ir bron
zos medaliais apdovanoti fabri- 

: ko inžinierė Sadauskaitė ir ga
mybos skyriaus viršininkas Sa
kalauskas. (E.)

— Priespauda Sovietų oku- 
kuotoje Lietuvoje nuolat didė
ja. Gauta žinių, kad kunigui 
draudžiama lankyti parapiecius 
— kalėdoti; nevalia skambinti 
varpais, teleidžiama tik sekma
dieniais ir šventėmis skambinti 
po vieną kartą į dieną ir lai
dojant numirėlį; atlaidų metu 
teleidžiama darbuotis tik vie
nam klebonui; svečiai kunigai 
teturi teisę tik išpažinčių klau
syti.

Sausio 23 d. tapo prisaikinti 
104 nauji piliečiai, tarp kitų 
tautybių buvo matyti keletas 
lietuvių. Teko būti daug kartų 
liudininku naujiems piliečiams, 
tačiau neteko matyti Chicagoje 
taip iškilmingo prisaigdinimo. 
Matyti šiuo kartu paėmė inicia
tyvą The Citizenship Council 
of Chicago, todėl prisaikdina
ma didelėm grupėm. Po apklau 
sinėjimo visi buvo nuvedami už 
keletos kvartalų, kur buvo pro
grama ir užkandžiai. Sugiedo
ta Amerikos himnas, vienas 
dvasiškis padarė invokaciją su 
kryžiaus ženklu ir daugelis žeg
nojosi. Sveikinimų buvo ir nuo | 
Chicagos mero. Po taip gražios 
programos buvo paprašyta nau 
jų ateivių pasisakyti kaip jie 
jaučiasi tapę šios garbingos ša
lies piliečiais? Ir kaip matant 
atsirado kalbančių prie mikro
fono. 2 iš Jugoslavijos, 2 iš Ita
lijos, 1 iš Lenkijos, 1 iš Rusi
jos, 1 iš Vokietijos, 1 iš Angli
jos ir 1 iš Olandijos. Kai ku
rie gana gražiai kalbėjo angliš
kai ir džiaugės pasitraukę nuo 
komunizmo ir tapę JAV pilie
čiais. Pabaigoj buvo paprašyta, 
kad visi kartu sugiedotų God 
bless America ir iš eilės ėjo at
sisveikinti su valdininkais, gau
dami JAV vėliavėlę ir po 2 bi- ( 
lieteliu aplankyti Prudential pa
statą, kur iš 41 aukšto matyti 
visos Chicagos vaizdas, o kitam 
kambary buvo duodama kavutė 
su torteliais. T. B.

JŲ PINIGAI
Delegacija iš 24 vadovaujan

čių Chicagos žydų šiomis dieno-

mis lankosi pas Izraelio prem
jerą David Ben Gurion Jeruza
lėje. Jie tikrina, kaip Chicagoje 
surinkti 6 milijonai dolerių pa
naudojami. Jų kalbėtojas pareiš 
kė: “Jaučiame atsakomybę Chi 
cagos bendruomenei ir norime 
pamatyti,
būtų išleisti kuo geriausiai 
efektingiausiai”.

kad mūsų doleriai 
ir

i

IŠGELBĖJO PENKIS, O 
100 IŠBĖGO

Chicagos ugniagesiai iš de
gančio namo 4-to aukšto 700— 
706 N. Statė, laiptais išnešė 5 
asmenis, o 100 gyventojų sau
giai išbėgiojo. Nuostolių pada
ryta $15,000.

— Šv. Komunija nuo žmo
gaus nenuima kryžiaus, tik duo 
da jėgos jį nešti.

—šv. Grigalius Nisietis
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