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Nutraukti santykius su Kuba
Pasekmes Amerikos Valstybių organizacijos 

konferencijos Urugvajuje

BUENOS AIRES, Argentina. 
— Prezidentą Frondizi vakar 
spaudė Argentinos kariniai va
dai nutraukti diplomatinius san 
tykius su Kuba ir pašalinti sa
vo užsienio reikalų ministerį dėl 
pastarojo laikysenos Punta Dėl 
Este konferencijoje.

Trijų ginkluotų jėgų armijos’ 
laivyno ir aviacijos — vadai be 
veik įteikė Frondizi vyriausybei 
ultimatumą, kad vyriausybė ne 
balsavo tarptautinėje užsienio 
reikalų ministerių konferencijo
je tuojau Fidel Castro komu
nistinį režimą išmesti iš Ameri
kos Valstybių organizacijas 
(OAS).

Užsienio reikalų ministeris 
Miguel Angel Carcano konferen 
cijoje ėjo išvien su Brazilija, 
Čile, Meksika, Ecuadoru ir Bo
livija, įtaigojant, jog dar už
delsti dėl Kubos pašalinimo iš 
vakarų pusrutulio sistemos.

Pranešimai sklinda, kad Car
cano jau atsistatydinęs.

Politiniai stebėtojai ir įtakin
gas laikraštis “La Nacion” spė

I

ja, kad krizė gali priversti Fron ; 
dizi pakeisti visą vyriausybę.

Kariniai vadai reikalauja pa
šalinti iš vyriausybinių pozici
jų visus prokomunistus, pero- 
nistus ir frigeristus.

Rusk pagyrė Lotynų 
Amerikos ministerius
WASHINGTONAS. — Vals

tybės sekretorius Dean Rusk 
vakar grįžo į Washingtoną. 
Prieš išvažiuojant, iš Punta Dėl 
Este, Rusk pagyrė Amerikos 
Valstybių organizacijos užsienio 
reikalų ministerius, jog jie su
stiprinę Vakarų pusrutulį prieš 
komunizmą, išmesdami Kubą iš 

! šios organizacijos.

SERGA MOLOTOVAS
MASKVA. — Buvęs Sovietų 

Sąjungos užsienio reikalų minis 
teris Molotovas jau dešimtą die 
ną guli ligoninėje, nes, sako
ma, jį ištikęs širdies smūgis.

— Patikimi prancūzų sluoks
niai teigia, kad netrukus bū
siąs baigtas Alžirijos karas.
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LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS

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

PENKTADIENIS, VASARIO (FEBRUARY) 2, 1962

Kansas gubernatorius John Anderson (dešinėje) paskyrė 41 metų respublikoną advokatą James 
B. Pearson (kairėje) į mirusio JAV senatoriaus Andrew F. Shoeppel postą. Sakoma, jog pats 
Anderson norėjęs senatoriaus kėdės. (UPI)
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VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO

KOMITETO PROTESTAS
Byla buvo sąmoningai politiniais sumetimais sufabrikuota ir iškelta

dieną 
taria- 
kalėti 
kuni-

Kaina 10 c.

BRAZILAI KUBOS

KLAUSIMU
RIO DE JANEIRO. — Brazi

lų grupė šiom dienom protesta
vo prieš savo vyriausybės nesi
kišimo politikos link Kubos.

Sao Paulo studentų ir darbi
ninkų grupės reikalavo, kad ku 
biečiams būtų grąžintos apsis
prendimo teisės, spaudos, drau
gijų, religijos ir kitos laisvės.
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NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

— Jungtinių Amerikos Vals
tybių laivai saugo Pietų Viet
namą nuo raudonųjų. Penki a- 
merikiečių minų šlavėjai yra 
paskirti nuolat budėti prie Pie
tų Vietnamo pajūrio, kad rau
donieji negalėtų atvežti savo 
kareivių ir karinių reikmenų į 
Pietų Vietnamą iš komunistų 
valdomo šiaurės Vietnamo.

Thompson vėl tarėsi 
su Gromyko

MASKVA. — JAV ambasa
dorius Maskvoje Thompson va- ' 
kar tarėsi Berlyno klausimu su 
Sovietų Sąjungos ministerių | 
Gromyko, bet jų pasikalbėjimai 
nieko naujo neatnešė. Nežinia, 
kada bus nauji jų pasitarimai. '

— Italija vakar formaliai ap
kaltino bulgarų lakūną, kurio 
lėktuvas nukrito praėjusį mė
nesį italų teritorijoje netoli Na- 
to raketų bazės, kad jis yra 
politinis ir karinis šnipas.

— Italija, ruošiasi sudaryti 
Centro — kairiojo sparno vyriau 
sybę.

JAV sumažino Ispanijai pagalbą
Kariniai reikalai nepaliesti 

«
MADRIDAS. — Pagal eko

nominės paramos programą, 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
pagalba dovanomis Ispanijai y- 
ra baigiama. Apie šį nutarimą 
yra informuota ispanų vyriau
sybė.

Tačiau ekonominė pagalba pa 
skolų formoje lengvomis sąly
gomis ir atsargos ūkiniai gami
niai bus parduodami už ispaniš
ką valiutą ir toliau. Taipgi bus 
ir maisto pagalbos programos. 
Karinės pagalbos programa ne
liečiama.

Amerikos Valstybių gavo dova
nai karinių reikmenų ir kitokios 
karinės pagalbos $442,644,000 
vertės.

Peron nori grįžti į Argentiną
BUENOS AIRES, Argentina. 

— Juan D. Peron, ištremtas bu 
vęs diktatorius pastatė savo 
kandidatūrą į parlamentą nuo 
Buenos Aires ir taipgi kandi
datuoja į Buenos Aires provin
cijos gubernatorius.

Sąrašas kandidatų į parlamen 
tą ir provincinius rinkimus ko
vo 18 d. bus pateiktas elektora
to tribunolui.

*
Per 10 metų Ispanija gavo 

apie $1.125 bilijonus ekonomi
nės pagalbos iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių. O iš tos sumos 
$380,000,000, arba 34 proc., bu 
vo dovaninė pagalba (subsidi
ja).

Be to, Ispanija iš Jungtinių
l

-----------------—-------------------- bar gyvena Ispanijoje.

Nehru žada nepulti
Pakistano

Sovietų Sąjunga yra, statuto 
1/3,55 ir 56 straipsnius; 
pažymi, kad Sovietų primestieji 
Lietuvai administraciniai orga
nai ir tariamieji teismai, pagal 
nurodytus straipsnius, o taip 
pat pagal Sovietų Sąjungos 
tarptautinius įsipareigojimus ir 
sutartis, nėra teisėti Lietuvos 

pasistatydinta katalikų vyriausybiniai organai ir visi 
■ jų, šitų organų, nelegalūs veiks 
mai yra ne kas kita, kaip pa
vergtosios tautos persekiojimo 

į priemonės;
nurodo, kad tariamasis Vilniaus 

1 teismas veikė Kremliaus paves-

— Leopold Figl, buvęs Aust
rijos kancleris ir užsienio reika
lų ministeris, išrinktas žemuti
nės Austrijos provincijos gu
bernatorium.

Nauja italų vyriausybe
ROMA. — Italijos ministerio 

pirmininko Fanfani vyriausybė 
pasitrauks iki šeštadienio, ir ją 
pakeis trijų vadovaujančių par 
tijų atstovai Fanfani būsiąs 
užsienio reikalų ministerių.

1962 metų sausio 25 
Sovietų okup. Lietuvos 
masis teismas pasmerkė 
ilgametėmis bausmėmis
gus Liudą Povilonį ir Bronių 
Burneikį, o su jais drauge ir 
tris civilius asmenis. Nuteistie
ji buvo siejami su, neva iš nele- 

i galiai gautos medžiagos, tikin
čiųjų ] 
bažnyčia Klaipėdoje, kurios ati
daryti sovietiniai organai nelei
do. Byla buvo sąmoningai poli
tiniais sumetimais sufabrikuo
ta ir iškelta. Ši byla yra būdin
ga šiuo metu Sovietų sustiprin
tai tikėjimo, bažnyčios, kunigų 
ir tikinčiųjų persekiojimo akci
jai Lietuvoje.

Į

prieš šį cinišką sovietinių 
pacinių organų veiksmą — pa
vergtąją lietuvių tautą laikyti 
ir terioti, kaip priespaudos ir 
kolonialinio išnaudojimo auką, 
kreipia laisvojo pasaulio ir Jung 
tinių Tautų narių dėmesį į su
minėtą Sovietų Sąjungos oku
puotoje Lietuvoje organų ne
legalų veiksmą, kuriuo yra lau
žomi pagrindiniai tautų ir žmo
gaus laisvės dėsniai ir 
prašo daryti viską, kad sovie
tinis kolonializmas būtų iš Lie
tuvos ir kitų pavergtųjų kraš
tų pašalintas ir lietuvių tautai

tas ir diriguojamas ir teisiami^ 1 drauge su kitomis to paties ko- 
siems pritaikė Sovietų Sąjun
gos, Lietuvoje negaliojančius, 
Įstatymus;
smerkia 1962 metų sausio 25 
dienos to tariamojo teismo 
sprendimą, Lietuvos kunigų ir 
tikinčiųjų byloje, kaip paašt
rintą lietuvių tautos persekioji-

■ mo, jos nuteisinimo ir pagrin
dinių tautų ir žmogaus teisių 
laužymo aktą ir 
protestuodamas visu griežtumu

oku-

Akivaizdoje šių Sovietų ne
teisėtų veiksmų, žmonių sąžinės 
laisvę varžyti ir tikinčiuosius 
persekioti Lietuvoje,

Pagal Argentinos elektoralo j 
įstatymo,'prieš kandidatus gali
ma pasisakyti, galutinį sąrašą 
atspausdinus. Perono pavardė 
sąraše pasirodė sausio 29 d.

Buvęs diktatorius Peron da-

Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

Nesklandumai vokiečių 
new yorkas. — Vakar koalicinėje valstybėje 

Jungtinių Tautų Saugumo ta- BONNA, Vokietija. — Vaka- 
ryba svarstė Pakistano skundą rų Vokietijos koalicinei vyriau- 
dėl Kašmiro prieš Indiją. sybėje — krikščionių demokra-

Indijos premjeras Nehru pa- ir laisvųjų demokratų - at-' 
reiškė, kad nereikią Jungtinių sirad? skirtumai užsienio rei- 
Tautų visumos susirinkime de- klausimais.

kelia gilų savo ir visų laisvę 
gerbiančiųjų susirūpinimą dėl 
Sovietų pavergtųjų Lietuvos 
gyventojų visiško nuteisinimo 
visose jų religinio, politinio, ū- 
kinio, socialinio ir kultūrinio gy 
venimo srityse; I 

f 

pabrėžia, kad Sovietų Sąjunga] 
tuo pačiu laužo Visuotinės Žmo 
gaus Teisių ir Laisvių Deklara
cijos pagrindinius dėsnius ir 
Jungtinių Tautų, kurios nariu

lonializmo aukomis būtų leista 
laisvai ir savarankiškai tvarky
tis savoje nepriklausomoje de
mokratinėje valstybėje.

Dr. Antanas Trimakas, 
pirmininkas 

Juozas Audėnas, 
vicepirmininkas 

Jonas Stiklorius, 
sekretorius

N e w Yorkas, 
1962 metų sausio 27 d.

Prezidentas Kennedy prašo

Kongresą daugiau pinigų
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Kennedy vakar papra
šė kongresą suteikti 193 mili
jonus dolerių daugiau, nei per
nai buvo duota, pagelbėti ne
turtingiems, bedarbius išmoky
ti naujų užsiėmimų, vieton duo
ti pinigus. Kennedy taipgi turi 
projektą netekusius darbų iš
mokyti kitų darbų ir pagelbėti 
vaikams, kurių motinos dirba.

Britas maj. Richard Lawson, 
vadas Nigerijos karinių dalinių 
Konge, tarnaujančių Jungtinėse 
Tautose, du kartus nuvyko be 
ginklo pas riaušininkus Kongo ka
reivius išgelbėti misionierių. Jo 
pasakojimas apie terorą Kongo 
džiunglėse tilpo sausio 21 dieną 
“Draugo” laidoje.

Dalyvaus lietuvių 
delegacijoje

ANGELES, Cal. — Inž. 
Jodelė, Kuchel - Lips-

batų, nes indai nepulsią Pakis
tano.

KALENDORIUS

Vasario 2 d.: Švč. P. Marijos 
Įvedybos (Grabnyčios), Rytis, 
Vandenė.

Vasario 3 d.: šv. Blažiejus, 
Radvydis, Asta.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— galimas sniegas, apie 20 laip 

0 snių; rytoj — šalčiau.
Saulė teka 7:02, leidžias 5:06.

Krikščionys demokratai at
metę Sovietų Sąjungos siūly
mą, kad Bonna ir Maskva tie
siogiai tartųsi Berlyno ir Vo
kietijos klausimais.

Laisvųjų demokratų partijos 
vadas Mende raginęs kanclerio 
Adenauerio vyriausybę tiesio- , 
giai Bonnai ir Maskvai tartis 
Vokietijos reikalais. Dabar va
kariečių vardu kalbasi JAV am
basadorius Maskvoje Thompson 
su Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministerių Gromyko. 
Thompson bando sužinoti, ar 
yra galimybių sukviesti Rytų- 
Vakarų viršūnių

Mr. Sam’s įpėdinis — Žmona

konferenciją.

I

LEIPZIGO PRAMONĖS PARODA BE

VAKARŲ VOKIETIJOS
Dauguma pramonininkų nedalyvaus parodoje

BONNA, Vokietija.
guma Vakarų Vokietijos pra
monininkų, kurie praeityje pre
kiavo su Rytų Vokietija, atsi
sako dalyvauti šių metų pava
sarį parodoje Leipzige. šiuo 
žygiu norima pareikšti protes
tą Rytų Vokietijai dėl Berlyno 
sienos, kuria komunistai akli
nai pertverė miestą į dvi dalis, 
atskirdami šeimas, gimines ir 
draugus.

Dau-

*

Ligi Berlyno nelaisvės sienos 
pastatymo maždaug 1,000 at
stovų su savo pramonės gami
niais dalyvaudavo Leipzigo pa
rodoje; sieną išvedus gi praė
jusių metų rugpiūčio 13 d. toje 
parodoje tedalyvavo tik 250 
pramonės atstovų, šių metų 
Leipzigo pramonės parodoje

Elizabeth sveikina savo vyrą Ray
;Roberts, 4S metų, išrinkus jį į
JAV atstovų rūmų nariu vieton
mirusio ša m Raybum. Abu yra bus matoma didelė tuštuma, 
McKinney vietovėje, Tex. Roberts jjaį joje nedalyvaus Krupp ir 

, save apibudino administracijos de- , . . . .
' - (UPI) i “t* didieji sunkiosios ir leng-
McKinney vietovėje, Tex. Robertą 
save apibūdino administracijos de
mokratu. t”

į LOS
Julius
comb rezoliucijai remti komite
to lietuvių sk. pirmininkas va
sario mėn. viduryje iš Los An
geles vyksta į Washingtoną ir, 
prisijungęs prie waterburiečių 
suorganizuotos delegacijos, da
lyvaus audiencijoje pas prezi
dentą Kennedy Baltuosiuose Rū 
muose.

vosios pramonės atstovai su tas reiškiasi ne tik atsisakymu 
savo pavyzdiniais gaminiais. Jei I 
ir atsirastų nesolidarių pramo
nininkų, kurie norėtų vistik 
Leipzigo parodoje dalyvauti, tai 
tokiam nesolidarumui yra už
kirstas kelias Vakarų Vokieti
jos prekybos ministerijos.

Mat, norint dalyvauti minėto 
je parodoje, reikia turėti oficia
lų leidimą, kurį išduoda preky
bos ministerija. Šiemet toki lei
dimai nebus duodami.

Vakarų Vokietijoje yra pra
monininkų, kurie yra nuomo
nės, jog prekybiniai ryšiai su 
Rytų Vokietija kaip tik būtų 
naudingi propagandiškai. Šie 
prekybininkai tad yra už daly
vavimą Leipzigo pramonės pa
rodoje. Tačiau bent dabartiniu 
metu laimėjo tie, kurie prieš 
komunistų siautėjimą Berlyne 
atsako boikotavimu, regimu vi
sam pasauliui būdu. Šis boiko-

dalyvauti Leipzigo parodoje,1 
bet bendrai mažinant prekybą 
su komunistine Rytų Vokietija. 
Antai 1960 metais abiejų Vo
kietijų prekyba siekė apie 500 
milijonų dolerių; praėjusiais me 
tais toji prekyba nukrito 10 pro 

' centų. Neatrodo, kad toji pre
kyba pagyvėtų artimoje ateity

je-
*

Rytų Vokietija yra skolinga 
Vakarų Vokietijai apie 25 mi
lijonus dolerių vertės prekėmis. 
Pagal prekybos sutartį, šių me
tų birželio mėn. prekybinis ba
lansas turėtų būtų išlygintas. 
Užtat galima laukti, kad Ry
tinė Vokietija mažiau impor
tuos iš vakarinės artimiausioje 
ateityje — ligi birželio mėne
sio pabaigos.

Vakarų Vokietija dėl šios su
mažėjimo prekybos su Rytų

Vokietija nerodo jokio susirū
pinimo, nes toji prekyba buvo 
maža ir nereikalinga; ji siekė 
vos 3 procentus bendrosios pre 
kybos. Kad pakėlus gerovę va
karinio Berlyno, didinami už
sakymai čia ir tuo sulaikomas 
darbininkų 
Vokietiją.

bėgimas į Vakarų

*

Vokietijos pramoni-Vakarų
ninkai gali pasidžiaugti savo 
plano pasisekimu. Kai 1958 me
tų lapkričio mėnesį Rusija nu
statė 6 mėnesių terminą ,ligi 
kada vakariečiai jiems turi nu
sileisti ir priimti jų statomas 
sąlygas dėl Berlyno, tada buvo 
suplanuota vadinama “akcijos 
programa”, kuria buvo siekia
ma didinti Vakarų Berlyno pra 
monę, kelti gyventojų gerovę. 
Rezultatai buvo tikrai geri. Va
karų Berlyno pramonės gami
niai daugiau nei padvigubėjo; 
atsirado 50,000 naujų darbų ir 
tuo būdu buvo pašalintas nedar 

. bo pavojus.
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Žaibas laimi krepšinio pirmenybes

Redaguoja redakcinis kolektyvas. Rankraščius siųsti: 6849
S. Washtenaw ave., Chicago 29, III. Telef. 737-5926.

Sausio 27-28 d.d., Detroite, 
įvyko Vidurinių Vakarų sporto 
apygardos vyrų krepšinio pir
menybės. Pirmenybėse dalyva
vo šešios komandos ir laimėto
ju tapo Clevelando Žaibas.

Žaibas pirmose rungtynėse 
įveikė Chicagos Lituanicą. Be- 
abejo, šios rungtynės buvo 
aukštos klasės. Žaibas gana 
lengvai laimėjo 84:67 (42:29). 
Kadangi pirmajame rate Žai
bas nežaidė, tai antros rungty
nes prieš Nerį buvo baigminės 
pirmenybių rungtynės. Ne tik 
žaidimu, bet ir tvarkingumu, 
uniformų išvaizda ir bendrai 
sportiška elgsena, Chicagos Ne 
ris negalėjo lygintis su Cleve
lando penketuku, žaibas nuga
lėjo Nerį 101:61 (37:34). Žai
bo pirmasis penketukas sužai
dė be priekaišto ir meisterio 
vardą laimėjo pelnytai. Gacys, 
Modestavičius, Brazaitis, Gri
galiūnas ir Šumakeris aiškiai 
sudarė geriausią penketuką 
paskutinių trijų metų apygar- 
dinėst varžybose.

Neris antrąją vietą laimėjo 
netikėtai. Laimė nusišypsojo 
neriečiams ne vieną kartą. Pir
mame rate Neris susitiko su 
Chicagos Aru ir tik po sunkios 
kovos laimėjo 75:71 (36:31). 
Antrame rate Neris įveikė Chi
cagos Jūrą 56:50 (30:25). Ši
tos rungtynės ne tik pastatė 
Nėrį prieš Žaibą baigminėse 
rungtynėse, bet tuo pačiu ap
vylė gana pajėgią Jūros ko
mandą — praeitų metų apygar
dos meisterį. Iki paskutinės mi
nutės niekas salėje nesitikėjo, 
kad Neris laimėtų prieš Jūrą. 
Baigminėse rungtynėse Neries 
krepšininkai neturėjo vilties lai-

ir be didesnių kliūčių įveikė 
priešininkus 76:51 (38:19). Šis 
laimėjimas garantavo Arui ket
virtą vietą ir davė progą su
sitikti su Lituanica dėl trečio
sios.

I

Lituanica į pirmenybes at
vyko su gana stipriu sąstatu, 
lyginant su kitais penketukais, 
kurie atvyko be pagrindinių 
žaidikų. Pirmose rungtynėse 
Lituanica lengvai įveikė De
troito Kovą 62:49 (33:19). An
trose rungtynėse, kaip jau bu
vo minėta, Lituanica pralaimė
jo prieš stiprų Žaibo vienetą. 
Dėl susidariusių sąlygų, rung
tynės su Aru dėl trečios vie
tos buvo nukeltos į Chicagą ir

Clevelando žaibo vyrų krepšinio komanda, laimėjusi apygardinėse 
pirmenybėse pirmą vietą. (Nuotr. J. Grigaičio)

I

Aras (Chicago) 2 1 72
Lituanica (Chic.) 1 1 69
Kovas (Detroit) 1 2 63
Jūra (Chicago) 0 3 51

L. — Laimėjo.
P. — Pralaimėjo.
T. v. — Taškų vidurkis.
XII-tose Žaidynėse (Chicago

je) teisę dalyvauti gavo
LVS> UUVU 11U1YV1LV& | 11 v .

tik vėliau paaiškės kam atiteks , m°s Pen^°s komandos 
trečioji vieta. Už Lituanicą 
žaidė trys Pietų Amerikos iš
vykos dalyviai. Tai yra R. Dir
voms, K. Germanas ir W. Ka
marauskas. Gaškos, Germano 
ir Kamarausko dėka, Lituani
ca gražiai pasirodė prieš Žaibą.

Kovas pirmas rungtynes pra- i 
laimėjo prieš Chicagos Litua
nicą ir pateko į paguodos ra
tą. Dėl nežinomų priežasčių, 
vyresnieji detroitiškiai krepši
ninkai į antrąsias rungtynes 
neatvyko, o tai buvo Kovo nau
dai, nes dabartinis sąstatas su
sidaro beveik be išimčių iš jau
nių krepšininkų, kurie savo 
kondicija ir žaidimu yra pra
lenkę savo veteranus. Jiems 
tik trūksta patyrimo. Po pralai
mėjimo prieš Chicagos Arą at
rodė, kad Kovas nebeturės ga
limybės kvalifikuotis į XH Žai
dynes Chicagoje, bet kai Aras 
įveikė Jūrą, Kovas ir Jūra tu
rėjo sužaisti dėl penktos vie
tos. Daugiau pasitikėjimo įga- 

mėti ir dalinai todėl rungtynės vę detroitiškiai nugalėjo Jūrą 
nebuvo įdomios. Po šeštadienio 73:51 (37:21). Iš Kovo gerai 
vakaro Neris nesugebėjo visų 
žaidikų išleisti į aikštę ir to
dėl turėjo žaisti be atsarginių, 
kas dar labiau susilpnino Ne
rį. Rungtynes laimėjo Žaibas 
užtikrintai 101:61. Nerį atsto
vavo Bartkus, Karsas, Armon, 
Nails, Kupetis ir Baltutis.

Aras turės dar susitikti su 
Lituanica dėl trečios vietos. 
Pralaimėjęs prieš Nerį pirmaja
me rate, Aras įveikė šeiminin
kus detroitiečius 69:68 (37:41). 
Kovas-Aras rungtynės buvo dra 
matiškiausios pirmenybėse. Per 
visas rungtynes Aro penketu- 
kąs buvo pasimetęs ir negalė
jo palaušti Kovo gynimo. Li
kus 1.20 min. žaidimo, Kovas 
vedė net astuonių taškų skir
tumu, bet Arui pradėjus spau
dimą visoje aikštėje, Kovas pa
siplėtė ir paskutiniu P. Grigai
čio metimu, likus 3 sekundėm, 
Aras laimėjo vienu tašku. Sek
madienį Aras susitiko su Jūra

pasirodė Alantas, Jankauskas, 
Staniulis, Skirgaudas ir Viskan 
tas. Komandai vadovauja Vyt. 
Rugienius. Įdėjus daugiau dar
bo, Kovas susilauktų gražių 
vaisių.

Jūra į Detroitą atvyko be 
aukštojo W. Molio, bet vistiek 
buvo skaitoma viena iš pajė
gesnių komandų. Deja, praeitų 
metų apygardos meisteriui pri
truko laimės ir šį kartą turė
jo nusileisti daugiau kovojan
čiom komandom. Jūra pralai
mėjo prieš Nerį, Arą ir Kovą. 
Jūra nepateko į XII Žaidynes 
kurios įvyks Chicagoje. šeštą 
vietą buvusiam meisteriui yra 
skaudi.

Pirmenybės statistikos 
išvadosir

Varžybinis
Komanda

Žaibas (Clev.) 
Neris (Chicago)

komandų
L.
2
2

stovis 
P. *T. v. 
0 92
1 64

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.

SPORTO KALENDORIUS

Futbolas: Vasario 4 d.,2:45 vai. < 
p. p. Chicago Armory Litu- | 
anica - Eagles (Salės Futbo- i 
lo pirmenybėse).

Tinklinis: Vasario 4 d., 10 vai. 
ryto—4 vai.
YMCA Aras,

vak. Lawson
Neris — mo-

(Nukelta į 6 psl.)

£9 P. ŠILEIKIS, 0. P.
Bj Orthopedas. Protezistas

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

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd SL, Chicago 29, Hl.

Tel. PRospect 6-5084 :

pir-

Individualiai daugiausia
kų pelnė:

V. t.
A. Galinaitis, Aras 82
M. Karsas, Neris 75
A. Gacys, Žaibas 41
T. Brazaitis, Žaibas 41
E. Modestavičius, Žb. 40

V. t. — Viso taškų.
V. — Vidurkis.

%

t
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E • Redakcija straipsnius tai- 
E so savo nuožiūra. Nesunau- 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
= grąžina tik iš anksto susita- 
E rus. Redakcija už skelbimų 
E turini neatsako. Skelbimų 
= kainos prisiunčiamos, gavus 
= prašymus.
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$7.00 
$6.00

$4.00
$3.50 »

• 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.

V.
27
25
21
21
20

Rinktinę, pagal pirmenybių 
pasirodymą, būtų sunku suda
ryti, bet pirmasis penketukas 
atrodytų maždaug taip: A. Ga- 
cys, E. Modestavičius, T. Bra
zaitis (visi Žaibo), K. Germa
nas (Lituanicos) ir A. Galinai- 
tis (Aro). Karsas, Grigaliūnas, 
Kamarauskas, Šakalys, Šuma- 
keris ir kiti taip pat puikiai 
pasirodė, bet visapusišku žai
dimu pirmasis penketukas bū
tų pranašesnis. —P. Ž.

VID. VAKARŲ SPORTO 
APYG. SUVAŽIAVIMAS

Sausio 27 d., Detroite, įvyko 
Vidurinių Vakarų sporto apy
gardos klubų atstovų suvažia
vimas. Suvažiavime dalyvavo 
10 atstovų, kurie atstovavo Cle
velando Žaibą, Detroito Kovą 
ir Chicagos Arą, Nerį ir Litu
anicą. Suvažiavime truko atsto
vų iš Omahos Lituanicos, Chi
cagos Jūros ir L. F. K. Litu
anicos.

Suvažiavimo metu FASK-to 
sekretorius A. Bielskus patvir
tino naujos Apygardos valdy
bos, sąstatą ir perdavė apygar
dos knygas.

A. Bielskus pranešė apie da
bartinio FASK-to veikimą ir 
buvo pristatytas Š. A. L. F. A. 
S. S-gos visuotinio sporto klu
bų atstovų bei darbuotojų su
važiavimo protokolas.

I

Detroito Kovo atstovai suti
ko organizuoti apygardinio po
būdžio slidinėjimo pirmenybes, 
kurios yra pramatomi dalyviai

iš Chicagos, Detroito ir Cleve
lando. Toliau šiuo reikalu suti
ko rūpintis Detroito Kovas.

Kovo V. Simutis pranešė, jog 
yra gauta Cobo salė stalo te
niso pirmenybėm pravesti. Ši 
salė buvo naudota “Amerikos 
Open” stalo teniso turnyrui ir 
kitoms aukšto lygio pirmeny
bių pravedimui.

Suvažiavimas pritarė Chica
gos Sporto leidimui. Detroito akušerija ir moterų ligos 
Kovas ir Clevelando Žaibas su- 6132 S. Kedzie Ave. WA 5-2670 
tiko platinti laikraštuką, kaip 
ir Chicagos klubai.

Po suvažiavimo atstovai 
vo nuoširdžiai pavaišinti P. 
dolskio patalpose.

SALĖS FUTBOLO 
PIRMENYBĖSE

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Ave.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D€1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1532 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
“858 West 63rd St.

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

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

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS

bu-
Pa-

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

f

Po keturių savaičių rungty
niavimo, Lituanica stovi ket- ’ 
virtoje vietoje. Sausio 28 d. 
Lituanica sužaidė su Lions ko- ! 
manda 2:2. Tai buvo geriau
siai sezone sužaistos rungty-! 
nės ir tik didelės laimės dėka ‘ 
Lions išvengė

V
1.
2.
3.
4.

Ofisas: 3148 West 6Srd Street
'rei.: 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.

SUSITARIMĄ
HE 4-1562
9 vai. popiet kasdle-

Telefonas: GRoveheU 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marąuette Rd.
Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. išskyrus trečiadienius.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2535
DR. AL RAUKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

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

Treč. ir sekmad. tik susitarus.
----------------------------------------------—-----------
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

0R. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spec. ORTHOPED1NES LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

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

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS ir chirurgas 
3925 VVest 59th Street

i Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:89-8:80

I vai. vak. šeštad. 1—4 vaL. trečiad
i uždaryta.

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Ave. VA 7-73S1
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

'4. ofiso fr buto OLympic 3-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero

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

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

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

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

Valandos pagal susitarimą

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik ausritarny

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd.

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

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad.. ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. Šeštad. 11 

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

Res. tel. VVAIbrook 5-3765

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

DR. P. STRIMAITIS
DR. MARIJA LINAS

AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 
2817 VVest 71st Street 

Telefonas HEmlock 6-3545 
(OFISO IR REZ.) 

VALANDOS PAGAL 8U8ITA.RIMA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4644 S. Ashland Ave. 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija

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

----------------------------------------------------------------
DR. VYT. TAURASreL ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr.. treč. fr 
penkt. nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

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

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

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

CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priima ligonis pagal susitarimą* 
D61 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2133 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. fr šeštad.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S.. Kedzie Avenue

Telefonas — GRovehili 6-2838
DR. A. VALIS LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PAGAL

Tel.
Skambint 2 iki 
n%. išskyrus trečiadieni.

2524 West 69th Street 
SpectalyH: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS
-alandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. vak. 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta.

t

DR- VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-tos ir Damen Ave. 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai vak. 

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. Ir Kitu taiku pagal sutarti- 

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

DR. C. K. BOBELIS
? Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois

Valandos pagal susitarimą

pralaimėjimo.
R.
4
4
4
4
4
3
3
4

KT.s.
6
6
6
4
3
2
2
1

ui 
13:3 
7:1 
6:4 
7:8 
4:7 
1:6 
1:7 
2:5 

R. — Rungtynių skaičius. 
T.s. — Taškų santykis. 
Į.s. — Įvarčių santykis 
Lituanicai įvarčius šiose pir

menybėse pelnė; H. Jenig, 3, 
V. Palčiauskas, 2, M. Mikalaus
kas, 1, ir pačios priešininkų ko
mandos, 1.

Šį sekmadienį Lituanica žais 
prieš Eagles komandą. Rungty
nės įvyksta Chicago Armory 
salėje 2.45 vai. p. p. . jį 
CHICAGOS SPORTAS NR. 9

I 
Sausio 28 d. išėjo devintas 

numeris Chicagos Sporto laik
raštėlio. Artimoje ateityje yra 
pramatoma Chicagos Sportą i 
praplėsti, padarant biuletenį 
platesnės apimties.

Chicagos Sportą galima už-1 
siprenumeruoti paštu: L. S. K. 
Aras, 6849 S. Washtenaw, Chi- i 
cago 29, III.

Schwaben 
Eagles 
Lions 
Lituanica

5. Hansa
6. Green & White
7. Slovaks
8. Maroons

rei. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324
DR, PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71st Street

Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, t- sč„ š.ešt. pagal sutartj. 
sekm. uždar, ta.

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

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 VVest 51st Street 

(Bendra praktika ir Alergija)
Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
val.; penkt. 10 v. r. iki 9 v v.: 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

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

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

Rez. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

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

LIGOS 
5-2670. 

Jei ne- 
3-0001.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija tr moterų ligos 

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

Vai.: kasdien 1—3 ir 6—b vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p.

I

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 4'4%

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus Ir vaiku ligos 
2737 VVest 71st Street 

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Ligonius nrOmn ntacml mldtArlrrui

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGfi 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. UI
- Telef. offiso: PUlIman 5-6766 

Namų: BEverly 8-3946
Pri«m. vai.: kasdien 6-9 v. v., Bešt.
1-4 v. p. p., treč.adienl — uždaryta.

▼ak..

į Ofiso tel, HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

(JOKŠA)
GYDYTOJA IR CHIRURGEĮ VAIKŲ LIGOS

2656 West 63 Street
i Vai.: Pirmad. Ir ketv. nuo 2:80 iki
■ 4:30: antr. ir penkt. nuo 5 iki 8;
1 Šešt. nuo 1 Iki 4 vai. Kitu laiku tikI

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street

Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. Ir 6 
iki 8 vai Trečiad. ir šešt. uždaryta

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484
DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

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

Tel. Ofiso PR 6-7800. Namų 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — Vidaus Ligos
5159 So. Damen Avenue

Valandos pasai susitarimą

Perskaitę “Draugą", duoki 
ii kitiems pasiskaityti.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ORĄ VAŠKEVIČIUS fVAAK A«V
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 Sonth Kedzie Ave.
Ofiso vai. kasdien: 3-4; 6-8.

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

TeL ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pairai sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1

*

Split by PDF Splitter



Religijos persekiojimai ir JUNGTINĖMS TAUTOMS SAVO DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. vasario mėn. 2

musų tautos niekinimas
f '

Sovietų Sąjungoje ir komu
nistinėje Kinijoje atnaujinti 
religijos persekiojimai. Pasta
ruoju laiku šveicarų laikrašti
ninkai, keliaują aplink pasau
lį, užsuko ir į raudonąją Ki
niją. Rašydami savo įspūdžius, 
jie teigia, kad komunistinė 
santvarka nugyveno kraštą e- 
konomiškai, privedė jį prie dar 
lig šiol negirdėto nei Kinijoj, 
nei kitur pasaulyje, skutdo, 
įvedė žiaurią vergiją. Trumpai 
ir mūsų dienraštis apie tai ra
šė.

Amerikos dienraščių skaity
tojams, be abejonės, labiausiai 
metėsi į akis religijos perse
kiojimas, sandėliais paverstos 
bažnyčios, priešreliginė veik
la ir t.t. Pačios didžiosios ko
vos patrankos yra atkreiptos 
Katalikų Bažnyčion. Kad grei 
čiau ją nugalėtų, sugalvoja vi
sokių priemonių. Tarp kitko, 
organizuoja vadinamą “tauti
nę” bažnyčią, “šventina” tai 
“tautinei bažnyčiai” kunigus, 
net ir vyskupus. Kokiu tikslu 
tai yra daroma, visi labai ge
rai suprantame.

¥
Nė kiek neatsilieka nuo ki

nų komunistų ir Sovietų Rusi
jos bolševikai. Ir jie pagreitin 
tu tempų siekia rauti religiją 
iš pačių šaknų. Lig šiol dau
giau girdėjome apie katalikų 
persekiojimą. Dabar jau vis 
daugiau pradedame išgirsti a- 
pie žydų ir net pravoslavų var 
gus Sovietijoj.

Pravoslavų - ortodoksų baž
nyčia Rusijoj bolševikų būda
vo savotiškai globojama. Tą 
“globą” jai suteikė pats Sta
linas. Tos bažnyčios vyriausiu 
vadovu pasirinko tokį dvasiš
kį, kuris aklai pakluso bolše
vikų diktatūrai. Tą klusnumą 
diktatūrai- turėjo rodyti ir vi
si kiti ortodoksų dvasiškiai.

Padėtis, atrodo, ir ortodoksų 
bažnyčios atžvilgiu pasikeitė. 
Pastaruoju metu įvykęs orto
doksų vyskupų sinodas užsie
nyje viešai paskelbė visą eilę 
skaudžių -faktų apie tos baž
nyčios persekiojimą, apie už
simojimą ją visai sunaikinti. 
Ukrainoj neseniai uždaryta 
ISO bažnyčių. Moldavijoj bu
vo likviduoti ortodoksų vienuo 
lynai ir jų vienuoliai išvaikyti 
ir pristatyti prie kitų darbų 
(“naudingų- valstybei”). Nu
rodyta ir daugiau vietų, ku
riose buvo uždaryta daug baž 
nyčių ir vienuolynų.

Skelbiant žinias apie orto
doksų bažnyčių uždarinėjimą, 
primenama ir tai, kad bolševi
kų vyriausybė yra išsiuntinė- 
jusi aplinkraštį, kuriame įvai
rios rūšies politrukai yra ska
tinami persekioti tuos tėvus, 
kurie moko savo vaikus apie 
Dievą. Pastebima, kad šitokia 
akcija taikoma ne tik ortodok
sams, bet lygiai visoms religi
joms. >

¥

Lietuva, kaip katalikiškas 
kraštas, daugiausia kenčia nuo 
ateistinid komunizmo persekio 
jimų.

Savo laiku Vatikano dien
raštyje tfeservatore Romano 
buvo pareikštas savotiškas pa- 

• siten kitimas, kad Lietuvoje 
Katalikų Bažnyčia geriau lai
kosi negu bet kuriame kitame 
krašte už geležinės uždangos. 
Lietuviai kunigai parodą dau
giausia kantrybės, kovingumo 
ir ištikimybės Šventajam Sos
tui. Aišku, kad taip. Ir mes

KARALIAUS PAGERBTA 
' 'VIENUOLE

Sulaukusi 81 m. amžiaus, mi
rė Šv. Juozapo vienuolijos narė 
sesuo Marija AJphonsa. Ji pas
kutiniu metu ouvo Šv. Vardo 
ligoninės Tcaneckc, N. J., vy
resnioji. Už pasiaukojimą I Pas. 
karo metu br slaugant sužeistuo 
sius karius venonė buvo paties 
D. Eritanijos karaliaus Jurgio 
asmeniškai apdovanota meda
liu.

lietuviai didžiuojamės Lietuvos 
kunigų stipria laikysena, nors 
jų skaičius yra labai sumažė
jęs, nes daug jų ištremta, į 
kalėjimus uždaryta, daugelio 
sveikata yra pašlijusi. Neduo
dama eiti savo pareigų ir li
kusiems Lietuvoje vyskupams. 
Vienintelis Telšių vyskupas, 
nors ir laikomas savo vysku
pijos ganytojum, tačiau jo 
sveikata tiek jau yra pašliju
si, kad jisai ir prie geriausių 
norų nebegali eiti vyskupiškų 
pareigų.

Bolševikams dar neužteko 
ligšiolinio Katalikų Bažnyčios 
veiklos trukdymo Lietuvoje. 
Jie prisikabino prie Klaipėdos 
klebono ir jo vikaro, patraukė 
juos į teismą, sudarydami 
jiems tokią bylą, kuri neturi 
pagrindo. Bet šie kunigai vis 
vien buvo nuteisti kalėti, nes 
jie katalikų kunigai, ištikimi 
Vatikanui ir tiek veiklūs, kad 
net naują bažnyčią Klaipėdo
je pastatė. Tai naujo religijos 
Lietuvoje persekiojimo ženk
las.

Tačiau, mūsų manymu, šiur 
pulingiausia žinia buvo pas
kelbta apie Vilniuje ateistinio 
muziejaus steigimą. Bet kokio 
se patalpose? Lietuvių tautos 
šventojo ir Lietuvos dangiško
jo globėjo Šv. Kazimiero baž
nyčioje! Tai didžiausias mūsų 
šventojo įžeidimas, skaudžiau 
sias visos lietuvių tautos įžei
dimas- Dar didesniam katali
kų jausmų įskaudinimui to a- 
teistinio muziejaus, įsteigto 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, ve
dėju paskirtas kunigas apos
tatas.

¥
Ryšium su minimu Vatika

no dienraščio reportažu apie 
katalikų stiprią laikyseną Lie
tuvoje, Chicagos lietuvių bol
ševikų laikraštis (sausio 16 
d.) savo vedamajame tarp kit
ko parašė: “Teisybė, kad vals
tybė nepersekioja katalikybės, 
kaip nepersekioja kitų tikybų, 
bet yra organizacijų, kurios 
kovoja prieš religiją. Katali
kybė nežydi kaip Vatikanas 
mano. Ta sala katalikybės at
žvilgiu jau yra maža salelė.”

Komunistų laikraštis meluo
ja tvirtindamas, kad katali
kybė Lietuvoje nėra persekio
jama. Tam įrodyti pakanka 
jau tų kelių faktų, kuriuos 
mes šiame straipsnyje suminė 
jome. Pagaliau ir pats laik
raštis save sukerta, pripažin
damas, kad yra prieš religiją 
kovojančios organizacijos, kad, 
girdi, katalikybė nebežydi ir 
jos atžvilgiu Lietuva jau tam
pa maža salele. Ne tik ateisti
nės organizacijos, bet ir pati 
valdžia panaudoja visą savo 
jėgą, kad katalikiškąjį kraš
tą iš tikro paverstų tik “maža 
katalikybės salele”. Tačiau 
mes tikime, kad jų pastangos 
bus tuščios.

Turėdami tiek daug faktų 
apie taip žiaurių katalikų per
sekiojimą, apie taip piktą ir 
nežmonišką mūsų tautos glo
bėjo — Šv. Kazimiero įžeidi
mą ir kitus priešreliginius bol
ševikų veiksmus, laisvuose 
kraštuose gyveną lietuviai pri
valome kelti protesto balsą, 
užstojant kankinamus brolius 
ir kreipiantis į laisvųjų pasau
lio valstybių vyriausybes, pra 
šant imtis priemonių sulaiky
ti barbarų komunistų žiauru
mus. Tokiems protestams y- 
pač galime panaudoti Vasario 
šešioliktosios minėjimus.

PAŠTO ŽENKLAS GAIL.
SESERŲ GARBEI

Paštų mimsteris J. E. Day 
įteikė Šv. Kryžiaus seserų mo
tinėlei Rožei Elzbietai naujų 
pašto ženklų, išleistų pagerbti 

i gailestingąsias seseris. Dabar 
minėtasai seselių vienuolynas 
turi 1,700 narių. JAV civilinio 
karo metu tas vienuolynas davė 
net 80 seselių sužeistiems ka- 
riams slaugyti.

Kai 1945 m. buvo įkurtą 
Jungtinių Tautų Organizacija, 
jos steigėjai buvo tikri, kad 
jie yra davę tvirtus pagrindus 
visuotinai taikai ne vienam 
šimtmečiui. Tačiau nepraėjo ir 
dvidešimt metų, kai iš sakytų 
pagrindų beveik nieko neliko, 
išskyrus pačios organizacijos 
vardą ir jos popierinį statutą 
- čarterį.

Daugiausia pasikeitimų įvy
ko pačioje J. T. sudėtyje. Pir
maisiais savo veikimo metais 
J. T. turėjo 51 narį. Jų didelę 
daugumą sudarė Europos ir 
Vakarų žemyno valstybės. Šis 
kraštas, kaip vadovaujanti lais 
vojo pasaulio galybė, turėjo le
miamos įtakos J. T. veikloje. 
Demokratiniai principai, kuriais 
J. T. čarteris yra paremtas, bu
vo dedami pagrindu tarptauti
nės taikos ir saugumo sieki
muose. Dėlto, neturėdamos prie 
monių sudrausti tokius agreso
rius, kaip Sovietų Sąjunga, J. 
T. savo moraliniu autoritetu 
nemaža prisidėjo prie taikos iš
laikymo tarp mažesnių valsty
bių.

Šiuo gi metu J. T. turi jau 
104 narius. Taigi tos organiza
cijos šeima daugiau, kaip dvi
gubai padidėjo. Dar svarbiau 
yra ne tiek patsai narių skai
čiaus padidėjimas, kiek naujų 
narių kokybė. J. T. paskutiniais 
metais beveik nepaisė čarterio 
antrojo skyriaus nuostatų dėl 
naujų narių priėmimo. Dėlto 
J. T. sudėtyje atsirado nema
ža ir tokių narių, kurie arba 
visai nesugeba suprasti, arba 
savotiškai aiškinasi čarterio 
jiems uždėtas nario teises ir 
pareigas. O apie demokratinius 
principus, apie politinę mora
lę ir kalbėti netenka. Tuo tar
pu J. T. pilnaties balsavimuose 
tokių narių balsas sveria lygiai 
tiek pat, kiek ir Amerikos. Pil
naties sprendimai dabar daž
nai pareina nuo tokių balsų. J. 
T. veikloje pradėjo reikštis ne
nuosaikumai . ir dvigubas poli
tinės moralės mastas.

Taip pasikeitus J. T. sudėčiai, 
ji neturi politinės išraiškos 

čarteryje
9

J. T. čarteris vadovaujamą 
vaidmenį J. T. paveda pen
kiems nuolatiniams Saugumo 
tarybos nariams — Amerikai, 
Anglijai, Prancūzijai, Kinijai 
ir Sovietų Sąjungai. Toms pen
kioms didžiosioms valstybėms 
čarteris suteikia ir veto teisę, 
darant Saugumo tarybos spren
dimus. Kol J. T. sudėtis nebu-
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Gaudižadas spokso į raitelį juodmargiame žirge, j 
Jis atsitrenkė į šių veido bruožų kietumą. Kas gi toks 
yra šis?

Paleistas smailabarzdis atsikelia nuo žemės. Iš
balęs ir graibydamas savo kaklą, jis skubiai skundžia1 
Gaudižadą.

„Eš mat jau!” — griežtai nukerta raitelis, turįs 
gerą aprėdą ir autlę, vešlią barzdą, kuprotą nosį ir 
randą kairiajame žande.

Smailabarzdžio turčiaus veidas patįsta ir įgauna 
baimingumo.

Gaudižadas sulig tuo atkvapu suvokia, kad šis — 
taip savimi pasitikįs — yra pats Vilnios rikis. Ir iš
syk supranta, kad išėjo labai blogai. Rikis Mindau-j 
gas, be abejo, užsistos savąjį turčių, o ne jį, pėsčią 
laukininką. Tuščia dingstis būtų tikėtis, kad varna 
kirs į akį varnai. Katras beturtis, tas liks ir kaltas. 
Nubaus — ir nežinia kaip: gal įsakys rimbais ar 
rykštėm plakti.

Mindaugas sėdi margame, kaip jautis, žirge: juo
dais ir baltais lopiniais. Kietu žvilgsniu iš padilbų 
žiūri į tankiai alsuojantį Gaudižadą, smarkų ir stip
rų jaunuolį, taip drąsiai ir vikriai kovojusį.

„Takiuon man raikia.” — ištaria pagaliau Min
daugas.

Gaudižadas, Mindaugo veido išraiškos baiminę- 
sis, pasijaučia dabar išteisintas. Bet viduje atslūgs- 
tant, jį vėl užgriebia ta mintis: gali būti, kad Lirgą 
tėvas šitam pažadėjo. Atsimena: paskutiniu metu ji I 
jau buvo kažkokia kitokia. Ji buvo lyg puikesnė, jau 
šiurkštesnė...

Iš įkąstos rankos srūva kraujas, bet Gaudižadas, 
po sunkia minties letena, lyg to nematytų ir nejustų.

„Takiuon man raikia,” — pakartoja Mindaugas. 
„Takiuon. katrie nebaja nei krauja, nei skausmą, nei 
Giltinės. Iš kur, tamista?”

„Iš Kareivaniuon.”
„Mm.”
„Kietaviškėspi. Ten Strėva irgi Spengla inteka 

Ilgiuon ežeran.”
„Ka atėjai?”
„Druskas. Ažuo bebrenans.”
,.Šalip Kernavė.”
„Tėvas leipė eiti Vilniap. Sakė, Vilniajen gėrės-j 

niejie žmunes.”
„Sakė geresniejie ?”
„Sakė.”
„Veizdi, Tauralga? Djaugsmas girdėti. Žmunes j 

Vilniajen geresniejie. Kemavėjen būtun šunimi ažuo- 
piuden. Kemavėjen raitas muša rimbuo par galvan 
žmunin, katras dvi deini ėja druskas,” — patyčia 
Mindaugo akyse ir baltuose stipriuose dantyse ties 
vešlia barzda. „Šitan vyran, Tauralga, vedi Daugy- 
dap. Irgi dostat jamuoi... Kuo tamista varduo?”

„Gaudižadas.”
„Dostat Gaudižaduoi druskas irgi žirgan.”
Vėl smeigdamas akis į apstulbusį Gaudižadą,; 

Mindaugas dar pasako;

PRANAS DAILIDĖ
Taigi J. T. vadovybė pama

žu pereina į “spalvoto žmo
gaus” rankas.

Okupuotoje Lietuvoje įstrigęs

enciklopedijos leidimas

Taip pat ir apie lietuviškosios bibliografijos 
leidimą nesigarsinama

RŪBUS IŠAUGUS
Vis aiškiau iškyla čarterio keitimo reikalas

vo žymiai pasikeitusi, trys di
džiosios Vakarų valstybės, tu
rėdamos palankią sau daugu
mą J. T. pilnatyje, galėjo į tą 
pilnatį perkelti Sovietų vetuo
tus Saugumo Tarybos sprendi
mus ir gauti tų sprendimų pa
tvirtinimą.

Dabar tokios užtikrintos ga
limybės jau nėra. Vadinamas 
Azijos-Afrikos blokas drauge 
su Sovietais ir jų satelitais tu
ri jau J. T. daugumą balsų. 
Dėlto tais atvejais, kai Azijos 
-Afrikos blokas yra nusistatęs 
Sovietų veto paremti, kaip pvz. 
Indijos agresijos prieš Goa su
stabdymo reikalu, nėra pras
mės į pilnatį ir apeliuoti. Tai
gi sprendimų galia iš didžiųjų 
Vakarų valstybių rankų yra 
išslydusi. Ta galia vis labiau 
koncentruojasi susiblokavime, 
kurį sudaro J. T. naujos Azi

Į

Į
i

jos ir Afrikos valstybės.
Jos tai žino ir jau kelia rei

kalavimus, kad čarteris būtų 
pakeistas, atsižvelgiant į nau
jai susidariusią padėtį. Tarp 
tų reikalavimų yra numatomos 
ir dvi nuolatinės vietos Saugu
mo Taryboje ir keletas aukš
tų postų J. T. sekretariate. At
rodo, kad ir dabartinio J. T. 
generalinio sekretoriaus parin
kimas (U Thant yra burmie- 
tis) yra įvykęs ne be atsižvel- j 
gimo į naują padėtį.

Jeanne Omelenchuk ir Floyd Bedbury, dalyvavę St. Paul, Minn., 
įvykusiose JAV greitojo čiuožimo pirmenybėse. J. Omelenchuk 
vienos mylios nuotolį pračiuožė per 3:04.4, vienu dešimtadaliu se
kundės pagerindama jai priklausantį pasaulio rekordą. (UPI)

Tačiau formaliam čarterio 
keitimui yra stambių kliūčių

Pirmiausia čia reikia skaity
tis su faktu, kad Sovietai sie
kia J. T. generalinio sekreto
riaus vietoje pastatyti savo 
“troiką”. Jeigu būtų iškeltas 
čarterio keitimo klausimas, tą 
“troiką” Sovietai būtinai vėl 
pirštų. O Vakarų politikų ma
nymu, tokia “troiką” paraližuo 
tų J. T. taikos veiklą.

Bet čarterio keitimas gali 
būti vykdomas tik pagal da
bartinio čarterio nuostatus. O 
tie nuostatai reikalauja visų 
nuolatinių Saugumo Tarybos 
narių pritarimo ir dviejų treč
dalių daugumos, svarstant pa
keitimą pilnatyje. Atrodo, kad 
abu tuos reikalavimus dabarti
nėmis sąlygomis yra gana sun
ku išpildyti. Vakarams J. T. 
čarterio nepriimtiniems pakei
timams nėra pilnatyje reikalin
gų dviejų trečdalių balsų. O, 
be to, Amerika, Anglija ir 
Prancūzija gali tuos pakeiti
mus atmesti ir jų neratifikuo
ti, kaip nuolatiniai Saugumo 
Tarybos nariai.

Dėlto, nors J. T. ir yra, taip 
sakant, savo rūbus išaugusios, 
bet nėra pagrindo laukti, kad 
jos greit gaus naujus. Gyveni
mo praktikoje greičiausia apsi
eis be formalaus čarterio kei
timo.

SIMAS MIGLI

■Okupuotoje Lietuvoje prieš 
kelis metus buvo informuojama 
apie pasirengimus leisti Lietuvis 
kąją Enciklopediją. Tačiau po 

į to kurį laiką nepasirodė jokių 
I informacijų apie pasirengimus 
vadinamąją “Lietuviškąją Tary 
binę Enciklopediją” leisti. Tos 

(tylos padėkoje laisvųjų lietuvių 
1 spaudoje pasirodė užuominų, 
kad Maskva greičiausiai bus 
prisidėjusi prie trukdymų. Ne
trukus po to gana pasipiktinu
siai “Tėvynės Balse” pareiškė 
Juozas Žiugžda, kad Maskva tik 
remianti Enciklopedijos leidimą 
o “marinti” tebando buržuazi
niai nacionalistai...

Ta pačia proga, 1959 metų 
balandį, Žiugžda patikino, jog 
Lietuviškosios Enciklopedijos 

j redagavimas intensyviai vykdo
mas. Pirmieji du tomai baigia
mi paruošti. O iš viso per šį 
septynmetį, tai yra ligi 1965 me 
tų pabaigos .būsią išleisti vi
si Lietuv akosios Enciklopedijos 
tomai, kurni būsią 19 - 20.-

Lietuvos Mokslų akademijos 
prezidentas J. Matulis taip pat 
davė patikinimų, kad Enciklo
pedijos ’eidimas būsiąs baigtas 
“šio septynmečio metais”...

Informacijos apie enciklopedijos 
I-jo tomo atidavimą spaudai

Po minėtų pareiškimų, pada
rytų 1959 metų pradžioje, vėl 
įsivyravo tyla, kuri truko arti 
dvejų metų.

Ir tik n960 metų gruodžio pa
skutinėmis dienomis per Vil
niaus radiją, o taip pat komu
nistinėje okupuotosios Lietuvos 
spaudoje buvo pranešta kad Lie 
tuviškosms Enciklopedijos pir
masis tomas apimąs 42 spaudos 
lankus at duotas rinkti Karolio 
Požėlos vardo spaustuvei, Kau
ne. Ta pačia proga buvo nuro
dyta, jog Lietuviškosios Encik
lopedijos būsią spausdinama 30, 
600 egzempliorių tiražu. Gi pir
masis tomas išeisiąs 1961 metų 
birželio mėnesį. Be to, 1961 me
ta^ iš viso išeisią keturi en- 
c klopedijos tomai.

1962 metams atėjus...
Baigiantis 1961-siems me

tams, kaip ir kasmet, per Vil
niaus radiją ir kitus komunisti
nės propagandos garsiakalbius

„Jaji sveikas laimai, druska nešinas saviemus 
tėvamus. A jeigu narėtumbei Vilniajen gyventi, eš 
šaukiuo. Atjaji manenspi.”

„Dėkui!... Dėkui!...” — teištaria suakmenėjęs 
Gaudižadas.

Mindaugas atleidžia pavadžius ir krusteli — mar
gas žirgas ūmai metasi pirmyn...

Gaudižadas atsipeiki, pastebėjęs, kaip dega krau
jinės akys: Tauralga tebeverda sugėdintas ir įžeistas. 
Niekadėjas!...

O nematomoji Laima, o šventoji dievone! Jis pa
šauktas į Vilnią, jeigu tik norės. Kokia naujiena! 
Jis jau turės žirgą. Tėvas per ištisą gyvenimą nebuvo 
turėjęs. Pačioje Vilnioje atrado teisybę ir savo lai
mę. Į Kareivonis ne pėsčias, ne savo paties kojomis 
vis mindamas ir mindamas, o zovada savo žirge...

Netoli paneryje suokia lakštingala...

Gaudižadas švyti džiugesiu ir gėrisi nujojančio 
rikio povyza. Titnaginis to rikio veidas, didelė jėga 
jo akyse ir balse, bet širdis jauki ir svetinga. Joks 
žmogus dar nebuvo savo didybe padaręs tokio įspū
džio. Dar joks tokia žodžio galybe, kaip šis margaja
me žirge...

Zyzia uodai...

Tokių man reikia, tebeskamba Mindaugo žodžiai. 
Mane jis išsirinko, bebrų mušėją. Esmi toks, anot jo, 
kurs neboja nei kraujo, nei skausmo, nei Giltinės. 
Ar tikrai toks esmi? Bei jei toks, kokio Mindaugas 
nori, dar nesu, tai toks aš būsiu. Jei dar nesu vertas, 
tai aš būsiu vertas, pasiryžta net sudrebėdamas ka- 
reivoniškis. Nuo šiol nebosiu nei kraujo, nei skausmo, 
nei Giltinės!

Nei Giltinės, mano riki!...

(Tęsinys)

•> Vokietija

buvo gana garsinamas! apie į- 
v airių žinybų planų įvykdymą 
ir netgi jų viršijimą

Tačiau, kad Lietuviškosios 
i' •-•klopedijos le dimo planai ne 
buvo nė vienu procentu įvykdy- 
’., šis klausimas praeitas tylū
nus. Jei kuri nors įmonė laiku 
neįvykdo Kremliaus primesti
nių įeikala /imų, paprastai sku- 
hama ieškoti kaltininko, truk
džiusio planą išpildyti.

E .. dėl 1961 metų pažadų iš
leis: i 4 enciklopedijos tomus, o 
jų nė vieno neišleidus, bent ligi 
šiol nieko nesigirdi apie kalti
ninkų ieškojimus.

J kliuvinius žvelgiant
Netenka abejoti, kad 1961 me 

tais pažadėtų keturių enciklo
pedijos tomų neišleidimo kliuvi
niai kilo ne Kaune ir ne Vilniu
je, bet Kremliaus rūmuose. Už
tat ir vengiama iešokti kalti
ninko. Gi Lietuviškosios Encik
lopedijos leidimą greičiausiai su 
trukdė XXII sovietinių komu
nistų suvažiavime priėmimas 
naujosios programos ir chrušče 
vinis nustalinimo procesas. Par 
tlnėje programoje gana aiškiai 
nusakyti sovietinio imperializ
mo tautžudiški planai siekti so
vietinę priespaudą nešančių tau
tų surusinimo ligi jų gimtųjų 
kalbų panaikinimo.

Šie tautžudiški planai, dangs
tomi komunistine dialektika, tu
rės atsispindėti ir naujuose lei
diniuose, neišskiriant ir numa
tytos leisti Lietuviškosios En
ciklopedijos. Jos parengtieji to
mai žymia dalimi reikės iš nau
jo perredaguoti. Prie perreda- 
gavimo taip pat prisidės ir nu- 
staiinlmas. Neabejotina, kad 
Lietuviškosios Enciklopedijos 
redaktoriai ir bendradarbiai se
nu įsibėgėjimu dar “tebegarbi
no“ buvusį despotą. O po Stali
no užkasimo kažkuriame Krem
lių us patvoryje prisiėjo skubo- 
mis visa iš naujo paruošti, tai 
via Lietuviškajai Enciklopedi
jai parengtus straipsnius “nu
sialinti”. To pasėkoje grečiau- 
siai teko sulinktus tekstus mes
ti į katilą. Taip pat galėjo ir 
taip atsitikti, kad jau atspaus
dinti Lietuviškosios Enciklope-

(Nukelta į 4 psl.)
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Valstybe, kurioje revoliucija

tebesitęsia 50 metų

Meksika tarp Castro Kubos ir JAV

V. ZALATORIUS

Vieno susirinkimo metu ne- JAV turi beveik 1,500 tūkstan- 
seniai didžiausios Meksikos po- čio mylių sieną. Be to, ji yra 
litinės partijos, P.R.L, vadas viena iš nedaugelio turinti pa- 
A. Korona dėl Rosalis pasakė: jėgią vyriausybę ir žymų inte- 
“Revoliucija pas mus jau nu
lipo nuo žirgo!” Iš publikos 
kažkas garsiai sušuko:

— Ir įlipo į kadilaką.
Tas trumpas dialogas vyku

siai nušviečia dabartinę Meksi
kos būklę po 50 metų pilietinių 
karų, perversmų, Amerikos in
tervencijos, žemės reformų, na
cionalizacijos ir Bažnyčios per- žemės plotą irigacijomis. 
sekiojimo. Jei 1910 m. Meksika 
didžiavosi revoliucija, kuri bu
vo labai panaši savo tikslais į 
vėliau sekusią rusiškąją, tai 
iki 1962 m. ji grįžo gerą gaba
lą į dešinę.

Dabartinis prezidentas A. Ma- 
teos Lopez atmeta komunizmą 
kaip “neaiškų eksperimentą be 
šaknų mūsų kultūroje”. Bet 
tuo pačiu atsikvėpimu jis pri
duria ,kad Meksika nenori nė 
kraštutinio konservatizmo, ku
ris “nori eiti atgal arba pasi
likti stagnacijoj”, kuris “įam
žintų neteisybę, skatintų igno- 
ranciją, fanatiškumą ir vargą”.

“Revoliucija” populiari
Revoliucijos vardas Meksiko

je dažnai minimas. Institucio- 
nalinė Revoliucinė partija (P. 
R.I.) yra didžiausia krašte. 
Daug paminklų revoliucijos gar 
siesiems. Revoliucijos motyvų 
menininkų kūriniuose apstu. 
Knygynų languose ne vienas 
veikalas ant viršelio turi žodį 
“revolucion”.

lektualų skaičių.
Sunku Meksiką kaltinti dėl 

griežtesnių priemonių kraštui ; 
išvystyti. Juk ji dar turi apie 
trečdalį visų gyventojų išmo
kyti rašto, milijonams duoti že
mės, darbo ir duonos. Reikia 
sukurti pramonę, kuriai saly--
gos geros, ir išplėsti dirbamos

e
— Kristus neskelbė nei sa-sakos. Scenoje gi tą pamačius, voti, ar neapsiimtų kas iš kul- > 

ilgėliau pasilieka atmintyje, o į tūrinių organfcacijų kiekvieno vęs, nei naujų dogmų ar moks- 
ypač vaikuose. Žiūrėdami į šį parengimo, (pav. 
veikalą netendencingai, nors ir taletinės studijos pasirodymų, 
žinome, kad tai yra autorės su
kurta pagal mūsų protėvių fan
taziją, užsimirštame esą realaus 
gyvenimo naštos vergais ir 
tuom atgauname impulsą nau
jam gyvenimui. Mes nusišypso
me iš veikale parodyto asmens, 
kuris laimės ieškojo miške, tar
si gyvosios būtybės, bet ne vie- Į 
nas iš mūsų to trokšta turėti 
realiame gyvenime.

Lyg bitės avilyje
Lietuvių Scenos Darbuotojų 

sąjungos skyrius Chicagoje bu
vo lyg išėjęs “atostogų”. Pri
mygtinai užklausus priežasties, 
nenorom prasitarė, esą, Chica
gos žmonės nemėgstą vaidini
mų, nes į juos nesilanką. Tai 
esanti nedėkingoji meno sritis, i 
Šis pastatymas esąs dar vienas 
bandymas, kaip į tai reaguos 
visuomenė.

Ir tikrai .teko patirti, kad ren 
’, ne vien reži- 

sorė Zita KeValaitytė-Visockie- 
jnė, bet taipgi ir pirm. Sofija 
Adomaitienė, Julija Cijūnelienė, 
Anat. Kairys, E. Petrokaitė - 
Rukuižienė, Č. Rukuiža, A. Brin 
ka, A Dikinis, J. Ilčiukas, E. 
Gepnerienė, N. Micius, V. Pet
rauskas, A. Stoškus, J. Raudo
nis, R Vaičaitis ir kt., talkinin
kaujant Jaunimo Centro studen 

1 tų ansambliui, zuja tarsi bitės 
naujame spiečiuje. O čia dar 
L. Braždienė studentus kamuo
ja, su šokiais, dail. V. Petravi
čius laužo galvą, kaip čia da

tą pasiryžimą gelbėti'sa'riškius* _k^amJ/±kaUp?U
Jeigu čia yra įvesti neigiami 
tipai Gudruolio ir Protuolio, tai 
jie taip pat nėra vien juokui, 
bet kad parodžius, jog ne visi, 
kurie apie save daug skelbia, 
iš tikrųjų tokiais ir yra. Atėjus 
reikalui, kai turi tai patvirtinti 
savo darbais, jie palenda pasta- 
lėn, o tie durneliai yra tylūs, 
bet veiklūs.

tus. Komerciniai bankai nepa- i Amerikoje^ mes neturime lai-

Kansas upėj susitvenkė ledai ties Lecompton, Kan., ir upė ver
žiasi iš krantų. Dešinėj viršuje matyti sodyba apsupta ledų. T.lt is 
uždarytas, nes gali jį vanduo nunešti. (UPI)
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S. Velbasio

lit. mokyklų parengimus ir t.t.) 
■ visus tėvų parūpintus rūbelius, 
dekoracijas surinkti ir, suradus 
atitinkamas patalpas, pasaugo
ti. Juk' tuo galėtų pasinaudoti 
net būsimos lietuvių operos 
(nors dalinai) pastatymui.

J. Bertulis

NAMAI NETURTINGIESIEMS
i

Madrido diecezijos butų komi 
sija 1961 metais, pastatė 267 
pigius butus, šiais metais yra 
nusistačiusi pastatyti dar 600 
butų. Tie butai skiriami netur
tingiesiems, kurie juos gauna 
išsimokėjimui 30 - 40 metų, mo
kėdami po $1.50-$7.50 mėne
siui.

lo, jis skelbė tik Dievo meilę. 
Kiekvienas krikščionis turi bū
ti kaip Kristus.

—Rah. Tagore

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

Žmonės reformų laukia. Ba
tų valytojai Meksikos gatvėse 
ant nugarų užsirašę “socialinis 
teisingumas”, kaimuose beže
miai dažnai sukelia riaušes, ant 
uolų pakelėse matyti užrašų 
“viva Castro”.

Gal jie jau seniai būtų nuėję 
savo barzdoto kaimyno pėdo
mis, jei ne viena vieta Markso 
raštuose, kuri smarkiai įžeidžia 
nacionalistų meksikiečių išdidu
mą. Marksas tvirtina, kad Mek 
sikai būtų buvę geriau, jei JAV 
ją būtų aneksavusios. Jis sako, 
kad tada Meksika būtų greičiau 
įėjus ir perėjus pro kapitaliz
mo stadiją ir įžengus į pažadė
tąjį komunizmą.

Toks tvirtinimas, žinoma, iki

•‘DVYLIKOS BROLIŲ JUODVARNIŲ” 
BELAUKIANT

Teko patirti, kad, kaip anuo 
metu Klaipėdoje, panašiai yra 
šiuo metu Chicagoje, spaudoje 
paskelbus apie Liet. Scenos Dar 
buotojų s-gos ruošiamą Sofijos 
Čiurlionienės veikalą: “Dvylika 
brolių juodvarniais laksčiusių”, 
visuomenėje kilo džiaugsmas, o 
jaunime užsidegimo noras šį vei

i

kaulo užgauna meksikietį, ku
ris taip karžygiškai kovojo, kol 
atgavo savo nepriklausomybę 
nuo ispanų prieš 150 metų, ir 
dabar ta;p didžiuojasi savo is
terija, menu, nepriklausomybe 
iv revol ucija.

PROCENTŲ KARAS

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Tel. HEmloek 4-2413 
7159 So. Maplcvvood Avė., 

Chicago 29. Hl.

kalą pamatyti. Bet tai nenuos- aktoriai,
tabu, prisiminus kokia spūstis 
buvo Lietuvoje šio veikalo pa
rengimuose.

Šis veikalas, nors iš turinio 
atrodo, kad taikintinas vien vai 
kams, bet iš tikrųjų jame pasi- 

; tenkinimo randa net ir visokio 
amžiaus didieji. Šis veikalas, 
nors turiniu yra mūsų senolių 

| fantazija, bet turi daug mo
ralės, psichologijos, lakumo. 
Pvz. vaikas, nors ir realiai ste
bėtų veikalo eigą, daro išvadą, 
ką gali pasiekti meilė savo bro
lių - tautiečių, turint savy šven

ir senovė, ir dabartis. Taigi ide- 
; dama darbo su kaupu, nuva
giant turimas laisvesnes valan
das poilsiui. Ir visa tai daroma 

i — ne savo kišeniui.
Nauja idėja

Matant, kiek bėginėja akto
rės ir aktoriai, kad pasiuvus a- 
titinkamus rūbus, kad tinkamai 
pritaikius ir įrekordavus į gar-, 
sų juostelę, kad nupaišius de- 

1960 — elektra”. Būdinga šių leistas potvarkis, kuris leido ko tenkinti taupymo bendrovių sėk tokiems dalykams, kaip pa- koracijas ir t.t., reiktų pagal-

Skaitytojai turi būti pastebė- 62 milijonų dolerių arba dau- 
jo pastaruoju laiku spaudoje giau, kaip 15 kartų. Komerci- 
kilusią aršią kovą tarp bankų niuose bankuose gi laikomų tau 
ir taupymo bendrovių dėl pro- pmenų suma per tą patį laiką

Dar visai neseniai P.R.I. buvo centų už taupymo sąskaitose nuo 15 bilijonų pakilo ligi 67 
paleidus nacionalizacijos šūkį: laikomus pinigus. Šią kovą su- bilijonų dolerių arba tik 4 kar- 
“1915 m. žemė, 1938 — nafta, kėlė Federal Reserve Banko iš-

dienų politikai, kad paskutinį inerciniams bankams už jų lai- 
“revoliucijos” reikalavimą, elek komas taupymo sąskaitose pi- 
tros jėgainių suvalstybininmą nigus pakelti procentą nuo 3 li- gomis buvo pereitais metais į- 
meksikiečiai įgyvendino su la- gi 4/(. Mat, nuo 1929-33 metų neštas į kongresą įstatymo pro- 
biausiai tokiai politikai priešin didžiosios depresijos, kai dau- jektas apdėti taupymo bendro- 
gų amerikiečių parama. Pruden gelis Amerikos bankų turėjo už ves mokesčiais, tačiau šio įsta- 
tial draudimo b-vė Meksikos vy sidarys ir milijonai žmonių ne tymo ligi šiol j'.ems nepavyko 
riausybei 1960 m. paskolino teko savo santaupų, bankams pravesti. Jie darė spaudimą į 
$100 milijonų, kad toji galėtų buvo uždrausta mokėti bet ko- 
atpirkti elektros jėgaines, dau- kius procentus už pinigus lai- 
giausia belgų nuosavybėje e- komus banke, išskyrus tik spe- 
sančias. cialiai į taupymo sąskaitas pa-

Nuo karo pabaigos Meksika dėtas sumas, už kurias moka
is amerikiečių yra gavus pusę mas procentas negalėjo būti di- 
milijardo dolerių vertės užsie- dėsnis, kaip 3rJ. 
nio pagalbos paskolomis ir do
vanomis. Iš naujos prezidento 
Kennedy “Santarvės pažangai” 
politikos ši kalnų valstybė ti
kisi dar tiek gauti.

Dydis — beveik Europa
Su Meksika reikia skaitytis.

Ji yra 35 milijonų valstybė, už
imanti plotą didesnį kaip vaka
rų Vokietija, Anglija, Prancūzi
ja, Ispanija ir Italija kartu su
dėjus. Ji yra vienintelė Lotynų 
Amerikos valstybė, su kuria

mingu veikimu pradėjo žygių 
jų veiklai suvaržyti. Jų pastan-

Federal Reserve Banką nuimti 
draudimą kelti procentą už tau 
pymo sąskaitose laikomus pi
nigus. Čia jiems pavyko. Ta
čiau lazda turi du galus. Pasi
rodė, kad ne visi bankai buvo 
pasiruošę mokėti aukštesnius

ĮSTRIGO ENCIKLOPEDIJOS 
LEIDIMAS

į
Šis suvaržy

mas turėjo tikslą sulaikyti ban procentus. Vieni pakėlė, kiti ne. 
kų tarpe vykusį lenktyniavimą 
aukštesniais procentais pavy- 
lioti daugiau pinigų, kuriuos 
bankai skolindavo labai rizikin
goms akcijų - šerių spekuliaci
joms.

Taupymo ir skolinimo bendro
vėm šie suvaržymai nebuvo tai
komi, nes į bendroves padėti pi 
nigai gali būti investuoti tik į 
nekilnojamojo turto (real esta
te) hipotekines paskolas. Be to, 
:tuo laiku taupymo ir skolini
mo bendrovės ir nemokėjo dau
giau, kaip 3%. Tik po 2-rojo

Vieni tebemoka 3fį, kiti pake- 'I 
lė iki 3x-2r'f, o kai kurie bankai ii 
dabar žada mokėti 4G tik ant ' 
metinių indėlių.

Nors dėl procentų pakėlimo « 
komerciniai bankai sukėlė spau- ' 
doje nemaža triukšmo, tačiau 
didelių rezultatų nepasiekta. 
Tik kai kurios taupymo bendro 
vės buvo priverstos pakelti mo 
karną procentą nuo 4 ligi 4'4% 
ar 41Ą%. Tos gi bendrovės, ku
rios ir anksčiau jau mokėjo 
4’4% arba 5% ant investicinių 
sąskaitų, ir toliau tebemoka tą

I

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU AR SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

Kazimieia< Kareekas, K. Ph., vais 
tinęs savininkas ir C. Ugianskis, 
R. Ph.. tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

COMMUNITY PHARMACY 
(Lietuvių vaistinė) 

5000 VVest I6th Street 
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

Tema*"
3237 W. 63rd St., Chicago 29. III. 

Tel. 434-4K«O.
Kristalas, poreelanas (china) si
dabras. gintaras, aukso ir kitokios 
brangenybės, etc., etc. Kainos nu
pigintos. pasirinkimas — didelis.

-----------------

oisrasi
J. G. TELEVISION CO. ▼ 

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
fV RADIJAI. HI-FI. VĖSINTUVAI 
Parda vim;u-tais yniai Sek. uždaryta

♦

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimais ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RCšlKb FOTOGRAFIJOS 
M CSV SPECIAIABĖ.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS PLIS, sav.

M O VI N G
F. KASPARAS

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

VALYMAS 

KILIMAI, APMUŠTI BALDAI
IR SIENOS 

J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

(Atkelta iš 3 ysl.) 
dijos lankai sunkvežimiais buvo 
nugabenti į popieriaus fabriką.

Be spėjamųjų prielaidų, galė
jo iš Kremliaus atsirasti ir dau
giau kliuvinių. Kiekvienu atve
ju okupuotoje Lietuvoje 1961 
metais nepasirodymas žadėtų en 
ciklopedijos tomų nusako sutin
kamus sunkumus.

Nors ir tariamai pasmerkus 
stalininį despotizmą, Stalino į- 
vestą priespaudą toliau tęsia 
Nikita Chruščevas. Lietuvos 
moks^in nkai, kaip ir visa lietu
vių tauta, apie stalininės prie
spaudos tolimesnį tęsimą gauna 
įsitikinti iš kasdieninės patir
ties.

pasaulinio karo, prasidėjus A- patį procentą. Nepaisant komer 
merikoje didelei naujųjų gyve- cinių bankų akcijos indėliai tau 
namųjų namų statybai (nuo pymo bendrovėse ne tik nesu- 
1950 metų kasmet pastatoma mažėjo, bet priešingai padidė- 
nuo 1,2 milijono ligi 1,5 milijo- jo Bankų suke1tas triukšmas 
no naujų namų), reikalingoms d-j procentų pakėlimo gal tik 
lėšoms sukelti taupymo bend- pa(Jėjo tapytojams aiškiau 
rovės pradėjo mokėti aukštes- susjorientuoti, kad taupymo ben 
nius procentus. Daugumas Chi
cagoje veikiančių taupymo ben
drovių dabar moka ant regulia
rių sąskaitų 4 — 41/;, o ant 
specialių investavimo sąskaitų 
net 5rJ. Aukštesni mokami di
videndai padėjo į taupymo ben
droves sutraukti milžiniškas 
taupmenų sumas. Jei 1940 m. 
Amerikos taupymo bendrovės 
turėjo tik 4 mil. dol. tapmenų. 
tai 1960 m. ši suma užaugo ligi

drovėse padėti pinigai neša di
desnį nuošimtį, nei banke kad 
ir su pakeltu procentu. Taupy
mo bendrovės, atrodo, turi įsi- 
gyjusios visuomenėje didelį pa-, 
sitikėjimą ir jų vaidmuo, kaip 
plačiųjų gyventojų sluoksnių 
taupmenų laikymo ir namų fi
nansavimo centrų, tebeuž ms 
svarbią vietą krašto ekonomi
koje. Ad. Baliūnas

HR 3-3W

Fifth $2.98

Fifth $3.89

$4.89

CINZANO VER.MOUTH. Dry or Sweet. Fifth $-| .39

POPULAR BRAND OF ‘Mi PROOF (JIN Quart $3.39
WISNIOVVKA 80 PROOF POLISH 

CHERRY CORDIAL

ST ANNE FINE CALIFORNIA 
BRANDY

GKAIN ALCOIIOL 190 PROOF
U. S. F

BARON VON KLUEG 10 yr. Old 
GERMAN BRANDY

.24 VAL TARNYBA)
Žemos kainos greitas ir 
sąžiningas Da’’arnavimap

Atstovas V DOBA. HE 4-5880

SKAIDRIOJI VODKA 8(1 PROOF Fifth $2.98

Ii

join our stainless club

SOUTHERN COMFORT rALBERT J. AUKERS, Prezidentas

9 iki 8
9 iki 6
9 iki 1

Už santaupas įneštas mėnesio 
15 d., nuošimčiai mokami nuo 

to mėnesio 1-mos dienos.

Prie užkandžių gerti:

STUMBRINĘ, ZUBROVKĄ 
ir SKAIDRIĄJĄ

Prie kavos likerius:
LEMON-ICE, MIDUOLĮ

Dėmesio!!! — Šiuos gėrimus rei
kalaukite tiktai su JEROME Co. 
pilstytuvės lebeliu. — Rekomen

duojame vokiškos firmos
WALL FLEISCHHAUEK likerius

MOCCA ir CHERRY

C IZ I D’G s E L F v l\ 11 9 SERVICE

Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

FEBKIAKY — VASARIO 1, 2, 3 D. D.

POPULAR BRAND OF 25 YR. OLD
GREEK BRANDY’ Fifth $5 5 g

Fifth $5.19
MIDUOL’S L!QUEUR 86 PROOF

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ Alyvc, anglys, kūrenimo nistecių 
VADOVĖLIS oakeitimai ir pataisymai

yra gaunamas Drauge. Jame yra BLLTEFIRE OIL CO. 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigu Vienybė. 2 patai 
syta laida Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 VV. 
63rd St., Chicago 29. III.

5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 
SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

VALANDOS:

Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 
Penktad. „ 
Seštadiend.

ak d loan association
3430 South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffside 4-O1OĮ4
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Šį šeštadienį, vasario mėli. 3 d., Sovenų Salėj — 6417 St. Clair Avenue, Cleveland, Ohio 
įvyks RYTO BABICKO vedamo

Cleveland’o Vyrų Okteto Metinis Koncertas!
Pradžia 6:30 valandą. Po koncerto—Smagus šokiai. Groja — populiarioji NEOLITUANŲ KAPELA. 

Rengia CLEVELANDO LSK ŽAIBO TĖVŲ RĖMĖJŲ KOMITETAS

nas, J. Gražulis, S. Ha’aburda, 
S.Mačys, E. Šamas ir P. Šukys.savo gausiomis

įmonėmis. Supę- PALYDĖTAS AMŽINYBĖN 
trumpai vadina- 
banku, lietuvių

LITHUANIAN VILLAGE INC. nys, Br. Bernotas, Z. Dučma-

Clevelando lietuviai negali la
bai didžiuotis 
ekonominėmis 
rior Savings, 
mas lietuvių
įsteigtas ir tebesąs jų rankose 
yra tvirčiausia finansinė liet, 
įstaiga, sumanių vadovų prog
resuojanti bankinė institucija., 
Lietuvių salės bendrovė, eilė 
restoranų, keletas maisto pro
duktų krautuvių, valyklų, auto 
remonto dirbtuvių, neki’noja- 
mojo turto brokerių įstaigos, 
kepyklos, apdraudes įstaigos ri
kiuojasi į lietuvių ūkinio gyve
nimo vyksmą.

Daugiau kaip prieš metus į- 
kurta nauja Lithuanian Village, 
Ine. bendrovė, kuri be ekonomi
nių tikslų, įsirašė ir gražų šūkį 
“apjungti savo apylinkės lietu
vius ir sudaryti lietuviškai veik
lai geresnes sąlygas bei padėti 
lietuviškai kultūrai išlaikyti”.

Ši naujoji bendrovė jau nu
pirko namus 185 gatvėje. Už 
juos sumokėta 105,000 dol. Ta
me pastate yra La Šalie kinas 
su 1372 sėdimomis vietomis, 
keturios krautuvės ir penki bu
tai antrajame aukšte. Nupirk
tasis pastatas netik pats išsi
laiko, bet dar gaunamas ir pel
no, kuris pervedamas į atsar
gos kapitalą.

Inkorporavus šią bendrovę 
Ohio valstybėje ir gavus teisę 
išleisti akcijų už 50,000 dol., 
norima jas kuo greičiausiai lie
tuvių tarpe paskleisti. Jau ne
maža lietuvių tų akcijų įsig jo 
ir tapo tos bendrovės 
kais. Akcijas (25 dol. 
na) gali pirkti tiktai 
ar lietuviškos kilmės 

f nenorint, kad ši nuosavybė iš
eitų iš lietuvių rankų. Investuo
tas lietuvių kapitalas yra pa
saugotas Ohio valstybės įsta
tymais, duoda pelno, kuris įga
lins akcininkams mokėti divi
dendus. Kiekvienas lietuvis, pir
kęs akcijų tuo pačiu prisidės ir 
prie lietuviško kultūrinio gyve
nimo išlaikymo, bus naujo lie- dojo s°l- J- Daugėlienė. Pras- 
tuvių centro steigėjai. mingą pamokslą pasakė kun.

Lithuanian Village bendrovės P- Dzegoraitis. Nors buvo dar- 
direkcija, kuriai pirmininkauja 
Zenonas Dučmanas, 
kviečia lietuvius jungtis į šią 
bendrovę. Z. Dučmanas, vado
vaująs Lietuvių salės ir klubui, 
sėkmingai pirmininkauja ir 

% Lithuanian Hali bendrovei. Jo 
kadencijos metu Lietuvių salė 
buvo atnaujinta, išpuošta, pa
daryta įvairių pagerinimų ir 
gražiai verčiasi.

Norintieji įsigyti akcijų pra
šoma kreiptis į pirm. Z. Duč- 
maną ar kitus direktorius arba 
į klubo vedėją p. P. Šukį.

Lithuanian Village bendrovės 
akcininkų susirinkimas šaukia
mas vasario 23 d

4

Clevelando vyr. oktetas (iš k.) A. Gylys, D. Staniškis, M. Motie
jūnas, M. Aukštuolis, F. Kaminskas, P. Kudukis. Sėdi vadovas 
Rytas Babickas.

’ Frontininkų — J. Žilionis, Atei- | barą, SLA 14 kp. vasario 6 d. bičiuliams Vasario 16-tos, kuk- 
ties Klubo — Akelaitis, Senųjų 6:30 v. v. Lietuvių salės sve- lūs minėjimas. Šventės mintimis

rė gen. Tallat-Kelpša. Lietuvis-

visuome- žmonai Bronislavai.
Išdygo naujas kapas Kalva

rijos kapinėse, kur savo amži
ną poilsio vietą yra radęs ne 
vienas lietuvis. Ilgai dar liūdės

dalinin- 
kiekvic- 
lietuviai 
asmens,

Mirusiam a. a. pulk. Kostui 
Žukui paskutinės pagarbos ati
duoti gausiai rinkosi Clevelan
do lietuviai į laidotuvių'įstaigą. 
Clevelandiečiai atėjo nusilenkti 
dideliam žmogui, garbingai už
baigusiam šią žemišką kelionę. 
Pereito ketvirtadienio vakare 

i čiurlioniečiai, vadov. Alf. Mi
kulskio, sugiedojo giesmių, kun. koji vėliava, dengusi pulkininko 
P. Dzegoraitis sukalbėjo rožinį ir krašto apsaugos ministerio 

i ir atsisveikinimo kalbas pasakė karstą, buvo perduota velionies 
eilė clevelandiečių
nininkų. J. Daugėla, atsisveiki- j 
no Valst. Liaudininkų vardu, 
St. Barzdukas — Lietuvių Ben- 
druom. Tarybos ir pirm. apyl.
vardu, L. Leknickas — ramo- jo žmona, giminės ir artimieji, 
venų vardu, A. Šemeta — Liet, 
dem. grupių vardu, K. Žiedo
nis — Amerikos Liet. Tarybos 
Clevelando skyriaus vardu ir P. 
Stravinskas — giminių ir arti
mųjų. Visų kalbose gražiai at
sispindėjo mirusiojo didi ir kil
ni asmenybė, jo atlikti darbai 
mūsų Tėvynei ir tautai.

Savo truputį ilgesniame žody BALFO NAUJA VALDYBA 
P. Stravinskas stabtelėjo ties 
a. a. Kosto Žuko paskutinėmis 
gyvenimo dienomis. Velionis 
didvyriškai kęsdamas baisius 
skausmus, pasitikėdamas Die
vu, pasistiprinęs Dangaus duo
na, drąsiai sutiko mirtį. Būda
mas iki pat paskutinės gyveni
mo valandos pilnoje sąmonėje, 
velionis paprašęs P. Stravinsko 
atsisveikinti su jo draugais ir 
pažįstamais.

Velionies karstas skendo gė
lėse. Lietuviškoji trispalvė den
gė Lietuvos kario ir valstybi
ninko kūną. Garbės sargybos 
budėjo laidotuvių namuose. | 

Penktadienio lietingą rytą 
karstas buvo atneštas šv. Jur
gio bažnyčion. Karstą nešė pa
kaitomis giminės, kariai ir jo 
idėjos draugai.

Gedulingai pamaldų metu gie-

Liet. Ateivių — K. Karpius, 
Skaučių tunto — Glaužiutė, 14 
kp. — Mišeikienė, Skautų Pilė
nų tunto — Bacevičius, Aušros 
Vartų moterų draug. — B. Ba
cevičienė, Raulinaitienė, I. Sta- 
saitė — Čiurlionio ansamblio, 
Peckus — Lietuvos Atgimimo 
sąjūdžio, Gasperaitis — Neoli- 
tuanų, Pr. Ambrazas — Šv. Jur 
gio parap. choro vardu, dr. Ra
manauskas — Vilties draugijos 
ir Al. Mikulskis padėkojo vi
siems kalbėjusiems ir sveikinu
siems. Jis pabrėžė kad čiurlio- 
niečius skatina dirbti meilė Lie
tuvai.

Kun. Ivanauskas tartam žo
dy pasidžiaugė meno reprezen
tantų dideliu darbu ir Lietuvos 
vardo garsinimu.

Meno vadovai ir visi dirbą tą 
darbą reiškė pasitenkinimą, 
kad jų darbas vertinamas ir 

Į reiškiama nuoširdi padėka, tai 
paskatinimas veikti ir aukotis.

L. Žvirkalnis

tainėje, kviečią savo narių me- bei nuotaikomis pranešimą pa
tinę sueigą. Be kitos dienotvar- darys vilnietis teisininkas Sta- 
kės naujai išrinkta valdyba, sys Lazdinis. Meninę minėjimo 
kurią sudaro — Vytautas Bra- dalį išpildys kuopos jaunimas, 
ziulis — pirm. Ona Jokubaitie- Nariai prašomi nevėluoti, 
nė — vicepirm. Stasys Lazdinis . 

protok. sekr. Marė Misčikie-
— iždo sekr. Povilas Šukys 
ižd., Margarita Jonės, Felik

sas Mackus ir Paulina Mozurai- 
tis — iždo globėjai, perims pa
reigas. Po susirinkimo įvyks 
uždaras nariams, jų šeimoms ir

(Nukelta j 6 psl.)

i

GRANT tfORKS
ALYVA, ANGLYS.

Sąžiningas patarnavimas.
Geriausios rūšies Anglys ir 

Alyva.

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

Adomas Bemadišius

fumnm

čiui, Čiurlionio ansamblio vado- 
Ivams muz. Alf. Mikulskiui ir 
į kanklių vadovei O. Mikulskie
nei, šv. Jurgio liet, parapijos 

;vargon. muz. Pr. Ambrazui, vi
siems choristams, organizacijų 
atstovams ir svečiams.

Pobūviui vadovavo Z. Pec
kus. Kleb. kun. Ivanauskas su-Į 
kalbėjo maldą.

Dr. A. Nasvytis išreiškė pa- 
. J- 

i už surengtą pobūvį 
^Clevelando dainos ir giesmės 
meno reprezentantams pagerb
ei. Tolimesnėje kalboje palietė 
choristų nuveiktus didelius dar
bus lietuvybei, 

j Organizacijų 
Alto pirm. K. 
venų pirm. L.

METINĖ SLA 14 KUOPOS
SUEIGA

Pradėdama šių metų darbų

■ ■—.............. ................................ ....... ■ ■ , f

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnube 6-9837

J. ir Pr. Bičiūnas Chicago 8, Illinois |

K

Dažnai nevienam suspaus širdį 
prisiminus, kad mūsų garbin- dėką LB Clevelando I-os apyl 
gieji veteranai skirstosi, kad ‘valdybai 
mūsų eilės mažėja. A. A. Kosto 
Žuko mirtis paliko didelį plyšį 
mūsų lietuviškojo gyvenimo ba
ruose. Ilsėkis, ramybėje ir Die- 
vuje .kuriuo Tu taip Juo tikė- 

| jai.

I
MOVING

R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to?< Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WAJ-8063

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra
gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.

paprastas ir spalvotas nebrangiai tai- Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji-

Ba’fo 38 skyriaus susirinki
me išrinkta nauja valdy'ca, ku
ri pareigomis šiaip pasiskirstė: 
pirm. P. Banionis, vicepirm. V. 
Apanius ,sekr. J. Mikonis, ižd. 
VI. Gyvas. Šiame skyriuje ilgus 
metus dirbo ir jam vadovavo 
K. Gaižu ris. V. R.

vardu ka’bėjo 
Žiedonis, Ramo- 
Leknickas, Liet.

I

TELEVIZIJAS

Itrotuvčs Dd^bąa — vno°.oo 1r °daiysž namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
Pigios paveiksiinss lempos krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su-

2549 w. esth st. n a. pk «-io«s sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

METINIS
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

MUTUAL ^X«/SAVINGS

7

I

PAGERBTI CLEVELANDO 
CHORISTAI

AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicag© 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. • Tel. VI rginio 7-774,7
Savings Insured to $10,000 by F.S.LI.G

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

Sausio 27 d. 8 v. v. Šv. Jur
gio liet, parapijos salėje LB 
Clevelando I-os apyl. valdyba 

.surengė Clevelando dainos ir 
giesmių meno reprezentantų — 
Čiurlionio Ansamblio ir Šv. Jur
gio bažnytinio choro vadovų, 
solistų ir choristų pagerbimą. 
Buvo kviečiami visų liet, orga
nizacijų atstovai ir jaunimas 
bei senimas atsilankyti ir pra- 

| leisti geroj nuotaikoj šeštadie
nio vakarą. „

Clevelando I-os apyl. pirm. F. ? 
Eidimtas padėkojo Šv. Jurgio | 
liet, parapijos klebonui kun. B. s 
Ivanauskui ir jo pagelb. kun. Įį

■ bo diena, bažnyčion susirinko 
maloniai daug žmonių, kelios dešimtys 

mašinų palydėjo ir į Kalvarijos 
kapines, kur paskutinį žodį ta- P. Dzegoraičiui, kun. Paškevi-

PARAMA
LIETUVIŲ SALĖS 

DIREKTORIAI

Sausio 26 d. buvo išrinkti Lie 
tuvių salės direktoriai. Ir šie
met buvo perrinkti dauguma tų 
asmenų, kurie jau ilgus metus 
nuoširdžiai salės reikalui dar
buojasi: J. Apanavičius, A. Ba-

crane savings
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

Viskę perka pas Lieponį!

mokėti ant investavimo sykaifaj nuo Vasario
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO 

Dividendai mokami sausio ir
■ ■a. aunAA PIRMAD. ir KETV. .. VALANDOS: ANTRAI), ir PENKT.

ŠEŠTAD r. iki

mta. 1 <L, 1962

NUOŠIMČIUS NUO 1 
liepos mSn. 1 d.

.............9 v. r. iki 8 p. 
................9 v. r. iki 5 p.
12 v. d. Trečiad uždaryta.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

Vedėjas J. 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-

MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

2515 West 69th Street Telef. RE 7-1731

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika Vasario mėn. 2, 3, 4 dienomis

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

ASBACH URAL, 80 proof brandy ... 
BANANA LIQUEUR .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKAIDRIOJI VODKA, 80 proof ...... 
KRUPNIK (Honey Punch) . . . . . . . . . . . .
AMBASSADOR Vermouth . . . . . . . . . . . . . . .

5th
5th

$4.79 < HILLS BROS. COFFEE
$3.89
$2.95
$3.69

98č
COCKTAIL Martini ar Manhattan, . Full qt. $2.89

2 Sv SI.15 
$1.19GRYBU (kelmučių)

GRYBŲ (kelmučių) dėžė .... 12 kvortų $12.89 
Didelis pasirinkimas importuotų šokoladų, špro

tų, uogienių, įvairių silkių ir žuvų gaminių.
KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

Kvorta

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

Telef. WAIbrook 5-5121
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REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
CLEVELANDO ŽINIOS

(Atkelta iš 5 psL>

SUSIŽEIDĖ SQL.
NORA BRAZIULIENĖ

Dainininkę Norą Braziulienę 
praėjusią savaitę ištiko nelai
mė: paslydusi ant laiptų prie 
savo namo krisdama įlaužė du 
šonkaulius, o po trijų dienų, 
parpuolė gatvėje ir skaudžiai 
sumušė galvą. Dr. Alfonsui 
Martui suteikus pirmąją pagal- 
bąūr Huron ligoninėj padarius 
peršvietimą, Nora Braziulienė, 
antra savaitė gydosi namie, dr. 
A. Martaus priežiūroje.

DĖL RECENZIJOS APIE 
VAIDINIMĄ

2-jų butų mūras. 2 po 6 kamb. 
(Mūr. garažas. Naujas gazu šildymas.

.... . Platus lotas. Prie pat parko. $29,700.
mingam minėjime saleje kvie- 2-jų aukštų mūr. rezidencija. Pui- 

__ _________ki s metų statyba. Gaiažas. Prie ciamos organizacijos dalyvauti; parko. $17,900.
SU vėliavomis * kamb. 5 metų mūras, garažas, į

’ ‘ ‘ ‘ j vakarus nuo parko, tuoj apleis.
Kalbas pasakys Lietuvos At- $20,700.

stovas Amerikoje-Washingtone gaL*e tn^kt?S4 ’ka^b. ‘r mūį? k^no 
ministeris Juozas Rajeckas ir; kaįnab^3’01Xs ir $7.200 nuomos 
JAV šen. Stephen M. Young. < atiduoda žemiau savikainos. Įmokėti 

Meninę dalį išpildys Lietuvių 
Tautinio Meno Čiurlionio an
samblis, diriguojamas Alfonso;
Mikulskio.

Patariame pakvietimus įsigyti 
iš anksto. Juos galima gauti | 
pas A T,To Clevelando sk. vai- i rQ ga-ražaa Gazu atskiri šildymai.i $28,600.
dybos narius ir sekmadienį, po aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga- r I KIMmnoa JOJ QAA
pamaldų, Šv. Jurgio liet, parap. 
salėje. Vietos salėje numeruo
tos.

MARQUETTE PARKO CENTRE
Nauja $100,000 likerių prekyba.

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

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

Pajamos Bridgeporte. 4 butų po 
4 kamb. mūras. $14.500.

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

Savininkas palieka 7 kambarių, 10 
metų rezidenciją. Garažai ir priedai. 
$20.500.

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

Bridgeporte geras tvirtas mūras. 6 
butai po 4. atskiri gazu šildymai, 
$3.500 nuomos, vertas $25.800.

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

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

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

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

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

REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

Paminėsime tik svarbesnes 
V. R. klaidas dėl B. Sruogos 
veikalo pastatymo aprašyto sau 
šio 26 d. Drauge.

Daugelis ir eilinių žiūrovų ir 
nusimanančių literatūroje, dra
mos mene ir vaidyboje sveikino 
mus ir dėkojo už dramaturgi
jos galiūno B. Sruogos parody
mą kitame žanre — gyvoje, 
linksmoje, labai juokingoje ir 
verčiančioj susimąstyti Uošvės 
komedijoje, persunktoje psicho
loginio komizmo ir žibančioje 
talentingai sunarpliotomis situ
acijomis bei esmingais bruožais 
estetikos ribose. Publika plojo 
entuziastingai ir gėlių įteikta 
daugiau, negu paprastai. Dažnai 
kartota ir plota net veiksmo 
metu.

Netikime ,kad jaunimas “su
sidarė prastą vaizdą to krašto, 
apie kurį mes dažnai taip idea
lizuotai kalbame”. Vadinasi, 
varžykime ir drauskime Sruo
gai, Putinui, Krėvei, Maironiui 
ir vėlyvesniems kūrėjams lies
ti betkurias ydas.

Vladas Braziulis
— Romas Vasiliauskas, ku

riam sausio 27 d. padaryta 
apendicito operacija, jaučiasi 
gerai. Berniukas gabus moksle 
ir muzikoj, lanko jau ketvirtą 
skyrių. O. V. *

Valdyba
ATSILANKYKIME 

Į OKTETO KONCERTĄ

Į $15,000.
Tuščias lotas Gage parke, platus 

tinka 2 butų namui $12.500.
Prie mūsų įstaigos 2-jų butų, 8 

. 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- 
$28,600. _ * ’

j 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 7-7290 arba RE 7-8534

Kaune. Ta proga atitinkamoje 
dvasioje bus pravestos visos 
XH-jų š. Amerikos Lietuvių 
Sportinių Žaidynių varžybos, 
įteikiant specialius medalius 
pirmų 3 vietų laimėtojams, 
augusių klasėje.

I

su-

REAL ESTATE

gana 
kon-

Gro-

Šį šeštadienį, vasario 3 d., 
6:30 vai., Slovėnų salėje, 6417 
St. Clair Avė., įvyks Metinis 
Clevelando Vyrų Okteto Kon
certas. Oktetui vadovauja — 
Rytas Babickas.

Koncerte turėsite progos iš
girsti lietuviškoje scenoje 
retai pasitaikančio žanro 
certą.

Po koncerto bus šokiai!
ja populiarioji Neolituanų ka
pela.

Koncertą rengia Clevelando 
LSK Žaibo Tėvų-Rėmėjų Komi
tetas. Pelnas skiriamas LSK 
Žaibo sporto klubui paremti.

Šis parengimas yra kartu ir 
metinė LSK Žaibo Šventė. Ta 
proga bus paskelbti ir atžymėti 
geriausi klubo sportininkai 

j 1961 metais. Taipogi bus pri
statyta Žaibo moterų tinklinio 
komanda, laimėjusi pereitą šeš
tadienį Baltimorėje įvykusį ry- 

itinio JAV-bių pakraščio tinkli
nio turnyrą ir LSK Žaibo vyrų 
krepšinio komanda tą patį sa
vaitgalį Detroite laimėjusi lie
tuvių Vid. Vakarų Sporto apy
gardos 1962 m. pirmenybes 
Detroite.

Remiantis ŠALFASS-gos 
važiavimo, įvykusio 1961 
lapkričio 11—12 d. Toronte,
nutarimu skelti iki šiol vykdy
tas sportines žaidynes į paski
rų šakų varžybas. FASK-tas 
iki šiam laikui yra išdirbęs šį 
varžybų tvarkaraštį: <

SPORTAS

su-
m.

PALIKIMO PASIDALINIMUI
Apylinkėje 67-os ir California par

duodamas didelis 6 kamb. mūr. 
bungalow. Tuščias. Nuo sienos iki s. 
kilimai. Plytelių vonia ir virtuvė. 
Nauja gazu “forced air” apšild. si
stema. 2 auto, garažas. Duokit pa
siūlymą..

COMER REAL ESTATE 
3124 W. 59th St PR 8-4944

INFORMACINIS
SUSIRINKIMAS |

(Atkelta iš 2 pusi.)

LB Clevelando I-mos apyl. 
valdyba vasario 4 d. 11:30 v. 
lietuvių klubo (apatinėje) salė
je kviečia dalyvauti informaci
niame susirinkime. Bus aptaria
ma šie klausimai: Maironio mi
nėjimas ir komiteto sudarymas, 
V. Banaičio (iš Vokietijos) at- , Lygoje) 
vykimo Clevelandan reikalu,' 
“Lithuanian Village Ine.” Še
rų įsigijimas ir I-mos apylinkės 
dešimtmečio paminėjimo reika
lu.

Valdyba kviečia šiame susi-! 
rinkime dalyvauti ir Clevelan-1 
do organizacijų atstovus.

Valdyba

terų tinklinio komandos da
lyvaus AAU pirmenybėse.

Krepšinis: Vyrų: vasario 3 d., 
8 vai. vak. Marąuette parke, 
Aras - Harhen (AAU lygoj). 
Vas. 4 d., 2:30 p.p. Marąuet
te parke, Aras-Oak, Litua
nica - Harhen (Marąuette P.

VASARIO 16 ŠVENTĖS
MINĖJIMAS i

Primename, kad Vasario 16 
šventės minėjimas Clevelande' 
rengiamas vasario 11 d. (sek
madienį) , pamaldomis abejose 
lietuvių parapijų bažnyčiose. 
Iškilmingas minėjimas rengia
mas tą pačią dieną 4 vai. p. p. 
Panelės Švč. Nesiliaujančios 
Pagalbos liet, parapijos naujo
je salėje. Pamaldose ir iškil-

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.

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

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

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St, CL 4-2390
6 kamb., 12 m. rezidencija ant 40 

p. lot $20,000.
2 apt. S ir 4 kamb. Gazo Šildy

mas. Marąuette pk. $26,500.
Medinis 2 apt. po 4 kamb. Šildy

mas karštu vandeniu. $16,000.
4 apt po 5 kamb. Metinės paja

mos $6,000. Gazo šild. $56,000.
12 apt po 4 kamb. Metinės pa

jamos virš $18.000. $98.000.

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

CICERO JE:
1) 2 butų mūr. 2 po 6 kamb. 

ir tuščias sklypas tik $25,000.
2) Mūr. 2 po 5 kambarius.

F. M. S. Realty OL 2-9589

HELP VVANTED MOTERYS

$73,000 niūras, 6 butai, labai gra
žūs. Maųuette p.

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

$42,800 mūrinis 4 butų, 59 ir 
Kedzie rajone.

$99.500 mūrinis daug butų su 
$15,000 pajamų metams, M. Parke.

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

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

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

$10.000 įmokėti, 4 m. mūrinis, 
virš $400 j mėn. iš 5 nuomų.

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

$18,900 medinis 2x4, pilnas rūsys, 
garažas, 43 ir Campbell.

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

2

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

| da morgiėių.
Nauji 10 ir tl butų namai, labai

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

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

i 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 lotas 31 p. M. parke.

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 tinkamą.

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

f

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, 

rūsys. 30 p. sklypas. 
$14,200.

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

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

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

HE 6-1517 arba PR 8-1585

PRIE MARQUETTE PARKO

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

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

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

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

I einama.

Nužeminta

vand. šildo- 
Pulaski ir

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

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

NAUJAS MfR. BUNGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

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

LIKERIU IR MAISTO KRAUTUVE 
Krautuvė

biznio 
tartis.

lietuvių kolonijoje, 
nuomos

ant 
su-

Gera
Pilnas 
vieta.

po 5 
graži 
bizniui, Ar-

kamb. 
krau-

♦

gatvės. 4 % metų 
$9,000.

3 BUTU MED. — 
Prie 67-os ir Damen. 

tralinė karšto vandens 
ma. 2 auto garažas.

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

ąuette Pk. 2 šildymo 
$42,000.

GERIAUSIAS PIRKINYS!
6 metų mūr. ranch namas ant 

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

pildome income taksas

P. LEONAS
REAL ESTATE

Si 6.500
Nauja 

alyvos
cen- 
šilu

Mar- 
sistemos.

MAROUFTTE 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. rūsy. $21.000

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

REIKALINGA ŠEIMININKE
Iki 50 m. amž. Keturių suaugusių 

i šeima; lengvas namų ruošos dar- 
; didelis at- 

, puiki aplinka. 
$40 iki $45 į sav. Skambinti die
nomis BI 2-1448, vakarais VI 
8-7767.

Balandžio 7—8 d. Detroite
— XH-jų Sportinių žaidynių
plaukymo ir individualinės sta-! bas. Gyventi vietoje; 
lo teniso varžybos. Data dar kambarys, į
galutinai nenustatyta.

Balandžio 28—29 d. Chicago
je — XII-jų Žaidynių Krepšinio 
varžybos visose klasėse. Yra 
galimybė, kad moterų ir mer
gaičių krepšinis bus vykdomas 
Kanados Sporto Apygardoje i* 

3tskiru laiku. ;

Reikalinga auklė dviem vaikams, 
Brighton Parke. Skambinti po 6 v. 
v. Virginia 7-5643.

I
Gegužės 6—7 d. Clevelande 

1 — XII-jų Žaidynių Tinklinio 
ir Komandinės stalo teniso var- 

} žvbos.
i

Birželio 30—liepos 1 d. To
ronte — XII-jų Žaidynių leng
vosios atletikos ir futbolo var
žybos.ti

Pabaltiečių krepšinio, tinkli
nio ir stalo teniso varžybos yra 
rengiamos latvių ir numatomos 
apie gegužės vidurį. Tiksli da
ta ir vieta dar nenustatyta.

HEI.P 1VANTED — VYRAI

Reikalingi prityrę
PORK BONERS

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

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 
IR NESENSTA

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Pnblic 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tea. PRospect 8-2233

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

CONTRACTORS

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY Pt'BLIC

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

I 
I

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

i

Tai Juozo Švaisto

INCOME TAX

BUILDERS

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas & Co.

Atlieka planavimo ir staty- | 
bos darbus, gydytojų ofisų, 1 
gyvenamųjų ir prekybos pa- | 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- | 
rime virš 300 įvairių stan- I 
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: | 
PRospect 8-2013

7403 SO. WESTERN AVĖ. |

Chicago 36, Hlinois

A. ABALL ROOHNG*
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 apsidraudė. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos Darbas garantuotas. At- 

; dara dieną ir naktį bei sekmadie- 
j niais.

LA 1-6047, RO 2-87 78

f

f iii

Vasario 7 d., 7—8 vai. vak., 
Gage parke, Neris - Frisco, 
Lituanica - Korvetts.
Jaunių; vasario 1 d., 7—9 v. 
v. Gage parke, Lituanica II- 
St. Nieks, Lituanica II - Ed- 
dies S. C., Neris - Owls.

Vid. Vak. apyg. pirmenybės: 
prieauglio kl. krepšinis, tink
linis ir stalo tenisas: vasario 
24—25 d., Chicagoje.
Vyrų tinklinio, stalo teniso 
ir moterų tinklinio, krepšinio 
ir stalo teniso — kovo 3—4 
d., Chicagoje.

Pabaltiečių lengvosios atle-1 
tikos, plaukymo, lauko teniso 

Į ir futbolo varžybas vykdo es- 
I tai liepos mėn. pabaigoje To
ronte.

I
I

■ šioje knygoje gražios mūsų žmo- 
! oių pasakos, su paveikslais. Jas 
mielai skaito ir suaugę ir jaunieji. 
Labai tinka lietuvių kalbos pamo
koms. Iš viso 73 pasakos. 
$2.50 Platintojams didelė 
da.

Pabrėžiama, kad šiame tvar
karaštyje nefigūruoja apygar- 
dinės pirmenybės bei įvairios 
kitokios mažesnės apimties 
varžybos.

2523 West 69th Street
Kaina 

nuolai-
Tel. PRospect 8-3792

SPORTINIŲ VARŽYBŲ 
KALENDORIUS

1962 m. 
m ui I-sios 

| Olimpiados,

iskiriami prisimini- 
Lietuvių Tautinės . 
įvykusios 1938 m. i

Užsakymus kartu su pinigais siųskite.

DRAUGAS

4545 W. 63rd St. Chicazo 29. I1L

Perskaitę "Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

MICHIGAN OBUOLIAI 
3 IŠ SODO!

• * '•-į

MACINTOSH 
JONATHAN . 
WINESAPS 
DELICIOUS

Great Wallenda cirko trupę ištiko nelaimė: du jos akrobatai 
aimušė ir du sunkiai susižeidė, kai Detroite pasirodymo metu su
griuvus piramidei akrobatai nukrito nuo virvės, kuri buvo išties
ta 36 pėdų aukštyje. Nuotraukoj matyti Kari Wallenda gulįs ligo
ninėj ir Gunther Wallenda aiškinąs kaip įvyko nelaime. (UPI)

rnn OTnnr 1924 West 591,1 St-tuu 01 UKt Tel- 65347w Atdara nuo 8 v. r. iki 6 v. vak.
Yra vieta automobiliui pasistatyti.

$2.45 
$1.98 
$1.98
- 10csvaras 

NATŪRALUS MEDUS iš bitynų, kvortoms, 
•/t galiono ir galionais. Medus koriuose .. 39«
ŠVIEŽI KIAUŠINIAI — IŠ ŪKIO

3 TUZINAI DIDELIŲ 
3 TUZINAI VIDUTINIŲ

$1.43 
$1.33

Parduodamas 60 x 201 p. skly
pas prie pat Wonder Lake ežero. 
$4,000.

Tel. 656-2849

ŠILDYMAS
A. Stančiauskag instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gasu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 

■ naces) visų dydžių oro vesintu- 
vus bei Air Conditioners ir atlieka 

j visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

I

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT

Išnuom. naujai įrengtas, moder
nus mieg. kambarys. Atskira vo
nia. Tel. GR 6-0623 nuo 9 iki 7 

į v. v., arba 585-4439, po 7 v. vak.

Išnuom. 6 kamb butas, 2-me
1 aukšte. Gazu apšild. Pageidauja
mi suaugę. Virginia 7-6749.I ■ ■ . ........ , , ,

Advokato ofise Išnuomojamas 
moderniškai įrengtas kambarys. 
Tinka advokatui, buhalteriui arba 
real estate. 6322 S. VVESTERN 
AVĖ. Tel. PR 6 5162.

KERELIS BROS.
GONSTRUCTION CO- 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ik PNEKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEK7AS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSU PAGEIDAVIMĄ

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

PARDAVIMUI

Parduodamas baltas Siegler ap- 
šild. pečius. 45,000 B. T. U.

HE 6-5297, po 6 v. v.

DĖMESIO !

iiiiiiiimmiinmmiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiii
Gražių vizitinių kortelių 

biznieriui-profesionalui 
reikia

D R A U G A S
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE. ST 8-927? 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru Ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers). air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 3 metų lšsl- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois

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

VACYS 
CONSTRUCTION C0,

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

— REZIDENCINIAI, —

KOMERCINIAI, E
MEDICINOS IR ~~
KITOKĮ PASTATAI

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS

Gyvenami namai. Biznio, in- 
Įdustrijos bei ofisų pastatai. 
Taip pat įvairūs pastatų re-i 

|montai. ’

*l_ STAŠAITIS, 
Statybos Kontraktorius 
0043 SO. 8AWYER AVENUE į 

CHICAGO 29. ILL. 
Namu Tel. PR 8-8378

i

i

j

i
Apsimoka skelbtis “DRAUGE1 

nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimu kainor 
visiems prieinamos.

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS.

VASARVIETES, garažus ir 
atliekame visi s namų 
PATAISYMl’S PAGAL JCSŲ 

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

,, V I K D O“
HEATING SERVICE

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

4444 S. TOESTERN AVĖ.. Chi
cago. IU.. VI 7-3447—D. Žu
kauskas.

r/'

t

DRAUGAS
4545 West 63rd Street
CHICAGO 29. ILLINOIS

Skambinkit LUdlow 5-9500
illlllimilllliilllllilillilllillllllllliillllllilll

Remkit dien. “Draugę”
V.SIMKUS

Statybos ir Remonto Darbai 
2618 VVEST 71st STREET 

I Tel. PR 8-4268 ir TE »-&&31

%

4*

Split by PDF Splitter



a

MŪSŲ KOLONIJOSE

LB East Chicagos apylinkės 1962 m. valdyba. Tadas Mečkauskas, 
kultūr. reik, vadovas. Vyt. Aukštuolis — ižd., K. Valeika — pirm., 
K. Domarkas — vicepirm., J. Bagdanskis — sekret.

Nuotr. I. Valančiaus

PARENGIMAI CHICAGOJ

E. Chicago, Ind.
Nauja valdyba

Vietos L. B-nės sausio 
buvo visuotinis metinis
susirinkimas, kuriame dalyvavo 
ir žodį tarė LB CV pirmininkas 
J. Jasaitis. Šiame susirinkime 
valdyba ir revizijos komisija pa 

jdarė išsamius pranešimus. Iš 
pranešimų paaiškėjo, kad praei 
tais metais valdybos buvo dirb
ta tyliai, bet daug — aktyviai 
ir nuoširdžiai pasidarbuota Lie 
tuvos laisvinimo bare, rezoliuci
jų, laiškų ir telegramų rašy
mas. Dr. Jonui Paukšteliui at
eita į pagalbą suruošti Genoci
do parodos, kuri buvo praeitais 
metais birželio įvykių minėjimo 
metu, šios parodos atidaryti ir 
pagrindinei kalbai pasakyti bu
vo pakviestas mūsų apylinkės 
kongresmanas R. J. Madden. 
kuris į minėjimą parodos atida-

— Vaasrio 3 d. Liet. Inž. ir 
Arch. sąj. banketas Drake vieš. 
7 vai. 30 min.

— Jūrų skautijos balius We- 
stem Ballroom.

— Vasario 3 ir 4 d. Chica
gos Scenos Darbuotojų s-ga sta
to tautinę pasaką “Dvylika 
brolių juodvarniais lakstan
čių”. Režisuoja akt. Zita Keva- 
laitytė-Visockienė.

Vasario 10 d. — Liet. Nepr. 
Talkos Vasario 16 d. minėjimas 
B. Pakšto salėje 7 v. 30 min. 
vak.

— Vasario 11 d. — Giedri- 
ninkės ruošia moterims neprikl. 
paskelbimo minėjimą Jaunimo 
Centre, 4 vai. p. p.

— Lietuvos vyčių ruošiamas 
yneprikl. minėjimas - banketas 

30 min.
— Vasario 17 d. Varpininkų 

filisterių dr-jos koncertas - oa- .---~~~uiivru v<ilxiu. — i . v .
Patricija Stankūnaitė, tretinin-1hu’ Paksto saleje’ •“ hterattt' 

I kų - M. Kirslienė. i ™e ir muzikine programa.
Toliau sekė meninė progra-I ~ Vasari° 1« «• 2 vaL p. p. 

ma. Ponia B. Strokienė padai- Lietu™ nepriklausomybės pa- 
navo dvi Miko Petrausko har- skelbimo minėjimas Marijos 
montuotas liaudies dainas: Vai Aukšt' mokykl°s salėje; rengia 
kad aš išjojau ir Mažas pieme- 1 
nelis. Inga Daukantaitė — Šim
kaus Kur bakūžė samanota ir 
Iz. Vasyliūnas pagrojo smuiku

i Svendseno Romansą.
I 1

I

gramą pravedė kun. Valkavi- 
čius. Pagerbimas buvo pradė
tas trumpomis kalbomis: vai- 

21 d. ky ir seseli^ mokytojų vardu 
narių sveikin0 Kušlikis, sodaliečių: 

vardu -
Švento Vardo vyrų — Rober
tas Strokas, choro vardu

i

ATSIRADO DINGĘS 
BERNIUKAS

Richard Oprondek, 10 metų, 
dingęs po šv. mišių pereitą sek
madienį, surastas San Francis- 
co, Calif., aerodrome, kur jis 
klausinėjo, kurie lėktuvai vyk
sta į Havajų salas. Nemokamai 
ir lėktuvo patarnautojų neuž- 
klaustas jis sprausminiu lėktu
vu nuskrido iš Chicagos į San 
Francisco. Tėvai džiaugiasi jo 
vėl sulaukę, bet lėktuvo linijai 
turės užmokėti apie $300 už jo 
abipusę kelionę.

LAIVĄ PAVERS VIEŠBUČIU
Italas Carlos Camossi už 

$130,000 nupirko mažą 330 pė-

4

Chicagos Lietuvių taryba.
I — Tautinė šventė vaikams 5 
v. p. p. Jaunimo Centre. Ruo
šia Alvudas.

— Vasario 24-25 d. — Vid. 
Po meninės proįramos bu- Vakar? sP°rto aPY£- jau^ tin 

vo išdalinti lapeliai ir visi dai- 1 Alinio stalo teniso varžybos, 
navo liaudies dainas. Vyteniui 

j Vasyliūnui grojant pianinu. Vy
tenis taip pat akompanavo ir

■ solistams. Kartu su parapie- 
ryti specialiai atskrido iš-Wash čiais dainavo ir klebonas, turįs 
ingtono, net už kelionę pats ap
simokėdamas ir su lietuviais 
bendrai praleido apie 8 valan-1 
das, o grįždamas su savim pa
siėmė ir minėjimo dalyvių pri
imtą rezoliuciją, kuri vėliau su 
atitinkama jo kalba, buvo iš
spausdinta “Kongreso Rekor
duose”. Be to, valdybos buvo 
suruošta dail. Pautieniaus me
no darbų paroda. Bendr. v-ba 
buvo suruošusi parapijos nau- ša prieš Dievą, 
dai vakarienę. Gautas pelnas geras klebonas, 
apie 600 dol. atiduotas parapi- vas težino, ką 
jos klebonui kun. Ig. Vichurai. I juokais pasakė 
Nepamiršti: Motinos dienos ir nas. Kiekvienas šios parapijos 
Tautos šventės bei kariuomenės dalyvis man yra brangus... No- 
įsikūrimo minėjimų su kalbomis | rėčiau, kad visos problemos bū- 
- paskaitomis ir atitinkamo tu- tų sprendžiamos su šypsniu ant

— Vasario 25 d. — šv. Ka
zimiero Vienuolyno rėmėjų 50 
m. sukakties minėjimas Mari
jos Aukšt. mokyklos salėje.

— JAV Liet. Bendruomenės 
labai gra.ų balsą. Brighton Parko apylinkės ren-

jgiamas Vasario 16 d. minėjimas 
Savo kalboje klebonas pade- ^pijos ^je.

kojo parapiečiams, kuriuos pa-! — - - - ---- - -
žįsta dar iš savo vikaravimo 
laikų. Klebonas pabrėžė, kad po 
ilgų kelionių pagaliau grįžo į 
savo namus, kaip nelyginti il
gai keliavęs sūnus. Jis žino vi
są savo atsakomybę už savo pa 
rapiečius, ar jie bus geri ar jie : 
bus blogi, atsakomybę jis ne- i

“Aš noriu būti | 
bet vienas Die
tai reiškia” — 
kun. Baltrušiū-

rinio programomis. Sėkmingai; veido, su maloniu juoku. Kun.

I
pravesti A.L.B. Tarybos rinki
mai, kurie pasižymėjo rekordi
niu balsuotojų skaičiumi. Va
sario 16 gimnazijos reikalams 
surinkta 502 dol. Daugiausiai 
aukojo J. Klimas 24 dol.

Šiems metams valdybon iš-
rinkti: Kaz. Domarkas, Tad. 
Mečkauskas, Juoz. Bagdanskis, 
Vyt. Aukštuolis ir Kaz. Valei
ka. J. Ervydis

■ < ■-. *

Hartford, Conn.

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. vasario mėn. 2

GUŽAUSKU BEVERLY HILLS GĖLIHYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

jdų buvusį Amerikos laivyne lėk 
j tuvnešį, kainavusį $2,200,000. 
Tai įvyko gynybos departamen- I 

j to laikytose varžytinėse Shera- j 
ton — Chicago viešbutyje. įta

rias mano lėktuvnešį pargabenti 
į Milaną, kur jį pavers plaukio
jančiu viešbučiu.

PAKILO APDRAUDOS 
KAINOS

Chicagos automobilistams pa į 
kilo automobilių apdraudimo 
kainos. Atsakomybės (liability) 
apdrauda pakilo 13.6 procentų; 
gi susidūrimo ir bendra apdrau
da pakilo 5.5 procentų.

SAU PADIDINS ALGAS
Kai kurie iš Chicagos miesto 

tarybos narių (aldermanai) ke
tina pravesti įstatymą, leidžian
tį šio pavasario pirminiuose rin 
kūnuose balsuotojams pasisa
kyti ar pakelti dar $4,000 alder 

_.. Dabar al
dermanai gauna $8,000.

UŽ KAMINĄ Į KALĖJIMĄ
Du vyrai buvo nubausti kalė

ti 90 dienų Cook apskrities ka
lėjime už sukčiavimą. Jie iš vie
nos senutės išgavo $149, bet ne 
pataisė jos namų kamino, kaip 
buvo žadėję.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

t

bų paroda iki bai. 8 d. Jaunimo
Centre.

— Balandžio 1, 7 ir 15 d. G.
i Verdi operos “Aida” pastaty- m'anųketinę algą, 
mai Marijos Aukšt.
Įėję.

Balandžio 28-29 d.
Amerikos 
varžybos.

Gegužės
ro Seserų 
nis seimas.

J Gegužės 20 d. — Metinis Lie
tuvių Vaizbos Rūmų banketas

j Ambassador West viešbuty.

mok. sa-

lietuvių
— Šiaurės 

krepšinio

6 d. — Šv. Kazimie- 
Rėmėjų dr-jos meti-

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

Viliaus Pėteraičio

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAM!
ŽODYNE

•L F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

Kovo 3-4 d. — Vidurvakarių 
sporto apyg. tinklinio, krepšinio 
ir stalo teniso varžybos.

Kovo 3 d. — Vilniaus Krašto 
Lietuvių s-gos šalpos skyriaus 
Užgavėnių vakaras 7 v. 
čių salėje.

Kovo 4 d. — Skautų 
ko mugė Jaun. Centre.

Kovo 6 d. — Vyčių 
kuopos Užgavėnių blynų vaka- 

~ ras Vyčių salėje.
Kovo 10 d. — Valt. Banaičio 

į pranešimas Jaun. Centre 7 v. 
vak.

Kovo 11 d. — Giedros Korp. 
Madų paroda Jaunimo Centre

v. Vy-

Kaziu-

sendr.

i

Jurgis Dickanavish
Gyveno

Mirė 
7:45 v.

Gimė
Pasiliko dideliame nuliūdime 

motina 
šuo 
Kred, jų sūnus Richard. 2 bro
liai: '
ir jų duktė Kristine; ir Juoza
pas, 
Alan, 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antanas M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad.. va
sario 3 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionius sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus:

915 W. 32nd Street

sausio 30 <1.. 1962,
v., sulaukęs 56 m. amž.
Avella. Pa.

Koše (Innkinaitė, se- 
Bernice Seibel, švogeris

Petras, brolienė Lorraine 

brolienė Stelią. jų sūnus 
kiti gimines; •: draugai ir

Šis 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 nori iš
mokti lietuviškai ar paskaityt 
modernias lietuviškas knygas, šia
me žodyne ras labai tikslią lietu 
viškų žodžių prasmę angliškai, 
darbą pnda.ys įmanomu.

Lifhuanian-English 
Dictionary

laida 1960 m. Išleioc

rBVAb IR SŪNUS w
MIRCUETTE FUNER1L HOME MC_L!_LL

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

kae

I
I
I
i-I

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 St, PR 8-1355 ir9-1356

n
Knygos Klubas. XV 586 psl. Kie 
tai įrištas. Kainuoja 7 doL

Užsakymus su pinigais siuskite; 

“DRAUGAS 

4545 West 63rd Street

Liet

f ' 'i

gimines. draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina, sesuo, bro
liai ir kiti gimines.

Laid direkt. Ant. M. Phil
lips. telef. YArds 7-3401.

Laidotuvių Direktoriai
3 vai. p. p.

Kovo 17 d. — “Laiškų Lie
tuviams” metinis parengimas 
Jaunimo Centre.

Kovo 18d. — Gen. konsulo 
dr. P. Daužvardžio pagerbimas 
Jaunimo Centre 5 v. v. j

— Kovo 25 d.—Immigrant’s 
Service League Lietuvių ko
miteto koncertas Jaunimo Cen
tre.

Kovo 31 d. — A. L. Montes- 
sori dr-jos auklėjamosios ir 
mokslo medžiagos bei vaikų dar

Baltrušiūnas priminė ir buvu-1 
sį kleboną prelatą Juškaitį, jau 
mirusį, pabrėždamas, kad kun. 
Juškaičiui buvo tekę atlikti sun 
ki našta — apmokėti skolas, 
kurių jau visai nėra, kas pa
lengvina dabartiniam klebonui 
padėtį. Kun. Baltrušiūnas pra- 

Įšė parapiečius jungtis bent į 
vieną organizaciją ir taip pat 
jam padėti sunkiame klebono 
darbe.

I

Buvo malonu žiūrėti, kai pas 
kleboną ateidavo žmonės su 
šypsniu ir klausimu: “Tėveli, 
ar atsimeni kaip krikštijai ma-

I
Lšvyksta pulk. Lhitermoza

Ona ir Albertas Liutermozai 
išvažiuoją į saulėtą Californi- 
ją apsigyventi visam laikui. Ta 
proga jų marti ir sūnus savo 
namuose surengė puikias išleis
tuves. Prabanginėj poilsio sa
lėj, pusrūsyje, kurią jaunasis 
Lhitermoza pats įsiruošė, susi
rinko virš 20 asmenų išvažiuo
jančių atsisveikinti. Per vaišes 

< kalbėjo Krasauskienė, iškelda
ma ypatingai švelnų ir nuošir
dų būdą Onos, o Strazdas kvie
tė grįžti atgal į Hartfordą, jei! 
jiems Los Angeles nepatiktų. 
Dėkodami Liutermozai, kvietė 
visus į Califomiją pasisvečiuo- , 
ti. T. S.

no vaiką — šiandiena jau 15 
metų. Tėveli, ar atsimeni mane, 
aš tada buvau 17 metų, o da
bar esu jau ištekėjusi ir turiu 

j tris vaikus”.
Atsilankę buvo skaniai pavai-

šinti. Pobūvis praėjo labai gra
žiai.

Kun. Baltrušiūnas gražiai kai 
ba lietuviškai, nors yra gimęs 
Amerikoje. S. J.

i

į

CHICAGO 29, ILL.

•S

4 6845 SO. WESTERN AVĖ.

Cambridge, Mass
Pagerbė kleb. kun. Baltrušiūną

Nekalto Prasidėjimo parapic 
čiai, kun. Valkavičiui vadovau
jant, suruošė naujojo klebono 
pagerbimą, kuris įvyko sausio 
28 d. Lietuvių Katalikų klube, j 

^Pagerbiman atsilankė virš tri- 
■ jų šimtų žmonių, kad salė bu
vo perpildyta. Parengimo pro-

A. -Į- A.

ANNA QUITINSKIE
(Pagal tėvus Benderawic)

Pagal pirmą vyrą Kember
Gyveno 4913 W. Roosevett Rd., Cicero, III.

Mirė sausio 30 d., 1962, sulaukus pusės amžiaus. Gimė 
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, UI. 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. Tel. TO 3-2108

I

Š. m. vasario 2 d. sueina metai, kai mirė mūsų 
mylima mama ir sesuo

A. -Į- A.
EMILIJA JAUTOKIENĖ

Jos brangiam prisiminimui gedulingos pamaldos 
už jos sielą bus atlaikytos š. m. vasario 3 d., 8:30 
vai. ryte Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti pamaldose.

SŪNUS, DUKTERYS IR SESUO

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITiONED KOPLYČIOS

i

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
te^tetetetetetei■Z K

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PADĖKA Į

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

Mano mylimam sūnui

A. t A ARŪNUI GIRDŽIŪNUI
staigiai mirus — mano gyvenimo liūdniausią valandą — vi
siems, kurie pagerbė ir atsisveikino velionį bei padėjo man 
tą sunkų laikotarpį išgyventi, aš reiškiu didelę padėką:

Šv. Panelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos kuni
gams už aplankymą koplyčioje, gedulingas pamaldas ir paly
dėjimą į kapines.

Kun. Tėvui Vaišniui už dalyvavimą gedulingose pamal
dose ir pamokslą.

Kun. Kireiliui, kun. Sugintui ir kun. Tėvui Raibužiui už 
atsilankymą ir maldas.

Kelly Aukšt. Mokyklos mokytojams ir mokiniams už šv. 
Mišias, užuojautas, gėles ir organizuotą dalyvavimą gedulin
gose pamaldose bei laidotuvėse.

Utuanicos Tunto skautams. Gabijos Draugovės skautėms, 
Dr. V. Kudirkos Būrelio skautams vyčiams ir Lituanicos 
Sporto Klubo nariams už garbės sargybą, užuojautas ir gėle3.

Giminėms ir visiems pažįstamiems už šv. Mišias, užuo
jautas, gėles ir paramą.

P. p. Matuzų ir Janukaičių šeimoms už nuoširdžią globą 
ir laidotuvių reikalų tvarkymą.

P. p. Bubelių ir Kurauskų šeimoms už šv. Mišias ir man 
padarytas paslaugas.

Laidotuvių direktoriui p. Bieliūnui už nuoširdų patarna
vimą ir rūpestingą laidotuvių tvarkymą.

MOTINA

8307 LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

TaL YArds 7-3401

3354 S. HALSTED STREET
POVILAS J. RICINAS

TeL YAnla 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
TeL COmmodore 4-222810821 S. MICHIGAN AVĖ.

t
I

I

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

VASAITIS — BUTKUS
TeL OLympic 2-10031446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL.

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213
Tel. Vlrginia 7-6672

Perskaitė dien “Drauga”. duokite ji kitiems
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DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. vasario mėn. 28

X Prel. M. Krupavičius, adv.
R. Skipitis, inž. V. Adamkavi- 

;. V. 
i ir 

ko- 
nu-

čius, agr. J. Bertašius, inž. 
Naudžius, L. Prapuolenis 
žurn. J. Vaičiūnas sudaro 
misiją telkti lėšoms norint 
pirkti 1,000 egz. knygos “Pali
kit ašaras Maskvoje”, kuri bus 
įteikta visiems senatoriams ir 
kongreso nariams.

X Dail. Pauliaus Augiaus po 
mirtinė paroda bus atidaryta 
šį šeštadienį, vasario 3 d., 7 v. 
v., Chicago Savings & Loan As
sociation meno galerijoje, 6245 
So. Westem Avė. Parodą ruo
šia Lietuvių Dailės Institutas.

X “Jūratės ir Kastyčio” ope 
ros baliuje 10 asmenų laimėjo 
dovanas: G. Karnauskienė, P. 
Usvaltas ir L. Sodeika gavo bi- 
letus į “Aidos” operos spektak-; 
liūs, kurie bus šį pavasarį; o 
A. Augūnas iš Detroito, V. Jo- 
kubauskienė, A. Beinarauskienė, 
dr. Rimantienė, C. Norvilą, V. 
Beinarauskas ir A. Antanavi- 
čus laimėjo Marijos Rudienės 
paaukotas puikias dovanas.

X Tėvas Jonas Borevičius, 
S.J., PLB švietimo Koordinaci
jos komisijos pirmininkas, bu
vo atvykęs į Chicagą ir čia ta
rėsi su JAV Lietuvių Bendruo
menės valdyba lituanistinių pro 
gramų bei vadovėlių derinimo 
reikalais. Posėdyje buvo iškel
ta visa eilė aktualių švietimo 
klausimų ir prieita bendros iš
vados apie būtinumą derinti 
švietimo programos ir vadovė
lių. Posėdyje dalyvavo JAV 
LB centro valdybos pirminin
kas Jonas Jasaitis, JAV LB 
Švietimo tarybos pirmininkas 
Jeronimas Ignatonis, Kultūros 
fondo sekretorius Vladas Mi- 
cas ir buvęs Švietimo tarybos 
pirmininkas Juozas Tamulis.

X II Dainų šventės komite
tas pelno skirstymo posėdyje 
paskyrė 500 dol. “Jūratės ir 
Kastyčio” operos fondui. Tame 
posėdyje dalyvavo ir LB atsto
vai. Šiuo metu fondas jau yra 
gavęs minėtos sumos čekį ir 
už tai Dainų šventės komitetui 
ir visiems, kurie prisidėjo prie 
tos sumos paskyrimo, kad bū
tų išleista komp. K. V. Banai
čio opera, nuoširdžiai dėkoja,

X Skautų akademikų filis
terių sueiga įvyksta šį penkta
dienį 7:30 v. v.

X Chicagos Lietuvių Opera 
stato Verdi 4 veiksmų operą 
AIDA.

Ona, 
gimęs 

apie

verti- 
pačių

X Tėvai jėzuitai, 2345 W. 
56 st., Chicago 36, III., yra ga
vę iš Lietuvos laišką nuo J. 
Jonušo, kuris teiraujasi savo 
giminių atvykusių į Chicagą 
prieš 1-mą Pasaulinį karą. Tai 
Jokubauskas Konstantinas, Jo- 
kubauskienė (Jonušaitė) 
jų vaikai Konstantinas,
1900 m. ir Ona, gimusi
1901 m.

X “Ateitį” jaunimas 
na ne tik tuo, kad ji jų
jėgomis išvysta dienos šviesą, 
bet ir tuo, kad joje randa savo i 
bendraminčių pasisakymus ir 
kūrybą, bei tuo, kad joje gali 
patys laisvai reikštis, ši savaitė 
— “Ateities” savaitė. Padėkite 
jai ir toliau dėkingai tęsti pra
dėtąjį darbą, palengvindami jos 
finansinį stovį.

X Arch. Vytautas Pelda pen 
ketą savaičių keliavęs po Eu
ropą, vėl grįžo į Chicagą. Ap
lankė Vokietiją, Prancūziją, 1 
Ispaniją. Madride buvo susiti
kęs su kun. K. Paltanavičiumi 
ir turėjo progos stebėti jo uo
lų pasišventimą vedant lietuviš
ką radijo va'andėlę. Arch. V. 
Pelda Chicagoje turi savo ar
chitekto kabinetą 228 No. La 
Šalie.

X Mykolas Bajorūnas, kuris 
seniau Lietuvoje ir Vokietijoje 
remdavo studentus, jiems padė
damas, kad galėtų studijuoti ir 
baigti studijas, o taip pat ir 
čia leidžiąs ne vieną studentą 
baigti aukštąjį mokslą, neuž
miršo ir “Aidos” operos, 
pastatymui paskirdamas 
dol.

X G. ir A. Lietuvninkai
tikslina, kad jie nepriklauso pa 
rapijos chorui, kaip 
dentės buvo Draugo 
d. laidoj pažymėta.

X Vincas ir Ona
grįžo iš Argentinos po 2 mėne
sių gerai pailsėję ir įdegę sau
lėje. Aplankė savo gimines, pa
žįstamus Rosario ir B. Aires 
miestuose. Taip pat aplankė abi 
lietuviškas redakcijas ir užsi
prenumeravo laikraščius. Šia 
proga dėkoja už namų priežiū
rą Anuškevičiams, išleistuvėse 
dalyvavusiems, kun. Sugintui, 
Lesevičiui, Leonams, Puodžiu- 
kaičiams, Peškienei ir kt. Dide
lė padėka už gerą dokumentų 
sudarymą Wide World Travel 
b-vės prez. Vladui Rasčiauskui- 
Rask. Kuliešiai kelione labai pa 
tenkinti ir džiaugiasi gražiais 
įspūdžiais.

jos
50

pa-

korespon- 
sausio 31

Kuliešiai

Švč. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios projektas. Bažnyčia bus statoma Brighton 
Californijos ir 44 gatvės sankryžoje. Projektas darytas archit. Belli ir Belli. Statyba kainuos apie 
600,000 dol. Ji yra modernaus stiliaus, turės visus modernius įrengimus, kaip oro vėsinimą, šildymą, 
nuožulnias grindis. Parapijos kleb. prel. D. A. Mozeris šį sekmadienį atidarys bažnyčios statybos 
vajų, nes pradžiai reikia surinkti bent 300,000 dol.

Spetytaklfai—1962 m.: bai. 
1 d., 3 vai. p. p., bai. 7 d., 8 
vai. vak. ir bai. 15 d., 3 v. p. p.

Bilietai gaunami: Marginiuo
se, 2511 W. 69th St. ir Karve
lio prekyboje, 3322 S. Halsted 
St.

Bilietų kainos: 6, 5, 4 ir 3 
doleriai.

Bilietai paštu užsakomi, kar
tu siunčiant aptinkamai sumai 
čekį ir pažymint spektaklio da
tą, šiuo adresu: Lithuanian 
Opera of Chicago, c/o Mrs. S. 
Džiugas, 7133 S. Rockwell St., 
Chicago 29, UI.

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

X Pildome pajamų mokesčių 
pareiškimus — INCOME TAK
SUS įvairių profesijų asmenims 
ir biznio įmonėms. H. L. YANG, 
Ph. D., 7110 S. Rockwell St., 
HEmlock 6-2702. Ofiso vai. nuo 
2 iki 7 p. p.; šeštad., nuo 12 
iki 6 p. p. (Sk.)

IŠ ARTI IR TOLI

NAUJOJI BAŽNYČIA BRIGHTON
PARKE

Immaculate Conception Con- 
vent, R. F. D. 2, Putnam, Conn.

J. A. VALSTYBĖSE
Vincento ir Magdalenos 

|Berekevičių 50 metų vedybinio 
i gyvenimo sukaktis sausio 21 d. 
buvo gražiai paminėta. Kun. J. 
A. Kučingis, dalyvaujant jubi
liatų vaikams Mrs. Skiman ir 
Jonui Berekevičiui bei jų šei
moms, suteikė specialų Bažny
čios palaiminimą, kun. A. Va- 
liuška jų intencija atlaikė su
mą. Bažnyčia buvo pilna žmo
nių. Po pamaldų Skimanų na
muose, Reseda, Cal., įvyko jau
kios vaišės, kuriose dalyvavo 

J daug giminių ir kviestinių sve- 
■ čių. Visų svečių vardu jubilia
tus sveikino klebonas, palinkė
damas sukaktuvininkams su- 

! laukti deimantinio moterystės 
jubiliejaus.

— Lituanus žurnalas, dėl re- | 
dakcijos persikėlimo Chicagon 
ir eilės techniškų priežasčių šį 
kartą ilgiau suvėlavęs, dabar 
jau baigiamas ruošti spaudai ir 
netrukus bus atspausdintas 
Brooklyne, kur ir toliau bus 

• vykdomas žurnalo leidimas. Va 
sario mėnesį Lituanus pasieks 
savo skaitytojus.

— Kun. S. Morkūnas yra bu
vęs Šv. Juozapo parapijos kle
bonu Vilijampolėje, Kaune, o 
ne Prisikėlimo parap. klebonu,

BRAZILIJOJ
— Kan. Kazimieras Steponis, 

Šv. Juozapo ligoninės kapelio
nas, Burbank, Cal., pajutęs šir
dies negalavimus, buvo gydyto
jo trim savaitėm paguldytas į 
ligoninę.

— Sao Paulo Liet. Kat. Ben
druomenės choras vasario 11 d. 
minės 25 metų veikimo sukak
tį. Minėjimo programoj bus iš
kilmingos mišios, kurių metu 
choristai eis prie šv. Komuni
jos. Tos pat dienos popietį gim
nazijos salėje pobūvis - susirin
kimas su menine programa. Po 
būvyje dalyvaus visi buvusieji 
choristai, dabartiniai choristai, 
jų tėvai ar jų šeimos, choro 
rėmėjai. Apie pora dešimčių 
choristų chorisčių yra išvyku
sių Amerikon ir Kanadon. Ir 
jie yra kviečiami ir mielai lau
kiami šventėje.

I AUKOS KUŠIŲ MAŠINAI
Šie asmenys aukojo klišių ga

minimui mašinos fondui:
Donna Kamm ............... $10.00
Gizella ir Adolfas

Lietuvininkai ...................
Albinas Stadalninkas .... 
Mary Žwinakis ...................
Aldona Lesčinskas ......... ..
John Ramoška ...................
Stefanija Rydelienė ...........
Viktoras Kiburis ...............
Stasys Kybartas ...............
Jonas Sakalas...................
Adomas Jurgelevičius .... 
B. Sablinskas .............
Balys Krasauskas .... 
V. Skirmuntas ......... ...
Juozas Mikalajūnas .. 
Antanas Jance .............
Nik. Abromas..............
Br- Vasinauskas .........
Mykolas Jakusovas .. 
Ant. Sajauskas ...... 
Jul. Valiulis .................
Stanley Drevinskas ...
Nuoširdžiai dėkojame 

mūsų geradariams.
“Draugo” Administracija

pė yra sudaryta nuo 8 iki 15 
asmenų.

Iškilmingas naujos bažnyčios 
statyti aukų vajaus atidary
mas įvyks bažnyčioje, sekma
dienį, vasario 4 d. 3 vai. po

5.00
5.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

visiems

Švč. P. Marijos Nekalto Pra- ligatviai palengvins palaikyti 
sidėjimo parapijiečiai tikisi švarą.
netolimoje ateityje turėti nau-| Naujos bažnyčios statybos 
ją bažnyčią. Parapijos klebonas ■ fondui sudaryti ir tuo reikalu 
prelatas D. A. Mozeris paskel- aukų vajui pravesti prel. D. 
bė naujai bažnyčiai statyti au- Mozeris paskyrė Stasį Klobą 
kų vajų, kurio tikslas surinkti i vajaus pirmininku. Vicepirmi- 
pradžiai bent $300,000. ■ ninkais yra paskirti: Jonas

Naujoji bažnyčia — tai dau-! Armonas, Juozas Katauskas, 
gelio metų parapijiečių svajo- Stanley Bednowicz, Juozas Lin- 
nė. Ji turės pakeisti dabartinę džius, James Martinek ir Do- 
laikinę bažnyčią - mokyklą, ku- ; natas Šatas. Toji vadovybė 
ri buvo pastatyta 1915 m. drauge su 67 grupių vadovais

Pirmasis rūpestis ir darbas vadovaus aukų vajaus vyrams 
1953 m. — tai parapijos mo- darbininkams, 
kyklos sumoderninimas ir padi I 
dinimas. Nuo to laiko, daugė-; 
jant parapijos žmonių skaičiui, i 
kurių dabar yra virš 1500 šei- į 
mų, buvo būtinas reikalas sta-į 
tyti didesnę bažnyčią.

Naujoji bažnyčia bus pasta- ’ 
tyta ant sklypo, esančio Cali-, 
fornia ir 44-tos gatvių kampo. 
Naujos bažnyčios projektą pa- : 
ruošė architektai Belli ir Belli. 
Ji kainuos apie $600,000. Baž
nyčia bus šių laikų modernaus minčlTi išsklaidymo, t. y. persi- 
stiliaus ir pastatyta pagal Ii- kelti > žemišk°j° slogučio dul- 
turginius reikalavimus. Joje kh* nubloškimą. Tiesa, tiek vie- 
bus suderinta šio modernaus nu> Liek ir kitu atveju tenka pa 
gyvenimo išradimai su pamal- siaukoti taipgi ir medžiaginiai, 
durnu dvasia, švč. P. Marijos Bet, kas be jo?! Be to, tuo pa- 
Nekalto prasidėjimo koplyčia ir 
taip pat 3 kitos koplyčios bei 
krikštinimui koplytėlė bus 

i įrengtos šalia pagrindinės baž
nyčios navos, taip, kad didysis 
altorius bus matomas iš visos 
bažnyčios. Oro vėsinimas ir 
temperatūros kontrolė veiks iš
tisus metus. Pažulnios grindys, 
įėjimas iš rytų pusės neturės 
laiptų, todėl bus patogus se
nesnio amžiaus ar sergantiems 
žmonėms. Bus įrengtas taip 
pat jaunosios (nuotakos) kam-

I

X Chicagoje keliama mintis, 
kad II Kultūros kongreso metu 
būtų surengtas simfoninės mu
zikos koncertas. Tokiam kon
certui rengti Kultūros kongre
sas būtų geriausioji proga.

X Karoliui Kubaičiui yra 
Drauge laiškas. Atsiimti admi
nistracijoj.

X Dail. Viktoras Petravičius, i barys‘ ŽiemOS metų Šildomi Ša 

žymusis mūsų grafikas, rengia 
puošnias ir įdomias dekoraci
jas Chicago Scenos Darbuotojų 
pastatymui “Dvyliką Brolių 
Juodvarniais Laksčiusių”. De
koracijos išduos tamsaus gilios 
senovės miško įspūdį, kuris 
įgaus tikro paslaptingumo švie
sų varijacijoje, kurias tvarkys 
prityrusi p. Cijūnelio ranka. 
Šis jaunimui taikomas veika
las bus pastatytas Jaunimo 
Centre vasario 3-4 d. d.: šeš
tadienį, pradžia 6:30 vai. 
sekmadienį pradžia 3 vai. p. p. 
Visi maloniai kviečiami atsilan
kyti. (Pr.)

ir

X šį šeštad. visi keliai ves 
į Western Ballroom salėj, 3504 
S. Westem Avė., rengiamą puo
tą jūros dugne. Pradžia 8 vai. :i 
vak. Vienas iš atsilankiusiųjų : 
laimės vertingą dailės kūrinį- i 
paveikslą. Laimėjimui tereika- 
lingas įėjimo bilietas, 
stalai rezervuojami tel. LA 3- 
5499. (Pr.)

Atskiri

pietų. Vysk. Aloyzas J. Wy-!kaip Drauge sausio 27 d. Ku- 
cislo, Chicagos arkivyskupijos, chel rezoliucijos komiteto buvo 
augzilijaras, pasakys pamoks-! informuota.
lą ir palaimins vajaus darbi-

,ninkus. Po to vajaus darbinin-! sj savaitgalį Pax Romana rai
kai lankys parapiečius jų na- i balais buvo išskridęs į Paryžių.

• Ten besilankant netoli sprogo 
teroristų padėta bomba, nuo 

Į sprogimo išbyrėjo 50 m. radiu-

— Dr. V. Vygantas, praėju-

I

Kiekviena gru-

muose, suteikdami progą vi-
; siems pasirinkti ir įtaisyti nau
jai bažnyčiai atminimo aukas.

Prelatas Mozeris pranešė pa- , . „ „
rapiečiams, kad jau dabar, darl“^“; Dr- 
nepradėjus oficialiai aukų va- - - -
jaus, yra gauta aukų $55,000.: mininkas.

U-----  -..................................................

DVIEJŲ IDĖJŲ SUGRETINI- stengsis mums duoti tai, kas 
MAS yra jų galioje, jų jaunoje fan- Į

tazijoje, kuri yra surišta su 
meile artimui. Tad, ar ne verta 
į tai irgi atkreipti dėmesį?! Iš 
jų visų pasiruošimų atrodo, kad 
ir vienur ir kitur nuėję, nebū
sime nusivylę. J. Bertulis

ALVUDO PARENGIMAS

Menas, mūsų dvasinis gyve
nimas reikalauja atidaus susi
kaupimo. Žmogaus gi fizinė svei 
kata reikalauja perkrautųjų

Pax Romana studentų vicepir-
1 mininlrass,

— “Eglutė” skelbia naujų 
prenumeratorių vajų. Šia proga 

| kiekvienas, kuris iki š. m. ko
vo 4 d., Šv. Kazimiero, naujai 
užsiprenumeruos Eglutę, galės 
gauti vaikų pasakos “Svirplio 
Muzikanto Kelionių” abi dalis 
y2 kainos: $5 vertės knygas 
gaus už $2.50. Eglutės prenu
merata metams $4.00. Eglutė,

t

$5.00
2.00
2.00

X Jane Gryhauskienė sausio 
31 d. iškilmingai atšventė savo i 
gimtadienį. Susirinko gražus bū 
relis draugių, kurios buvo tik
rai šauniai pavaišintos ir labai 
maloniai praleido laiką. Sveiki
nimo kalbas pasakė: p. Lapa- 
tinskienė, Vena 
Dalė Miežielienė, 
kūnienė, Gražina 
Vida Barevičienė. 
sportininkas Vytautas ir Jane 
Grybauskai su šeima neseniai 

i atvyko iš Rochester, N. Y. Da
bar džiaugiasi įsikūrę lietuvių 
sostinėje Chicagoje, kur Rose- 
lando kolonijoje (10158 South 
Eberhart Avė.) įsigijo nuosa
vus namus.

X LR Kat. Susivienijimo 160 
kp. susirinkimas įvyks vasario 
4 d. 1 v. p. p. Šv. P. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo par. salėj. 
Bus valdybos pranešimai ir kt. 
Visi kviečiami atsilankyti.

čiu laiku, ir vienur ir kitur yra 
stipriai surišta net ir su labda
ra. Tad, ką pasirinkti? Veika
le “12 brolių juodvarnių” Gud
ruolis ir Protuolis sako: “Kas 
daryti ?!” Tad čia pat galima 
duoti ir patarimą: šį šeštadienį 
abi idėjas galima puikiai ir pa- 

; togiai sugretinti ir realizuoti.
Į Iš spaudos matome, kad va
sario 3 d. 6:30 vai. Jaunimo 

j Centre statomas S. Čiurlionienės 
“12 brolių juodvarniais laks
tančių”. Greta to, skaitome, 
jog tą pačią dieną, tiktai 8 v. 

j v., Westem Ballroom salėje 
mūsų jūros skautai rengia po
būvį “Jūros dugne”. Ar tai nė
ra puiki mintis? Pabuvojus vai
dinime, vaikučius parvežus į 
namus, patiems nuvykti pas 
mūsų mylimus skautus! Juk jie

Lauraitienė, 
Valė Vaitie- 
Varnaitienė, 

Žinomasis

Peter Snell iš Naujos Zelandijos, 
neseniai pasiekė naują 1 mylios

Vasario 2 d., penktadienį, 
per Grabnyčias, 7:30 v. v. Jau
nimo Centre įvyks Alvudo pa
rengimas. Programoj — med. 
dr. Ona Vaškevičiūtė kalbės 
apie veido ir odos higieną. Fil
mais iliustruotas naujausias 
medicinos žodis. Toliau paveiks 
lais drobėje paryškinta šių die
nų medicinos nuomonė — kas 

i ir kaip reikia daryti tėvams su 
lovon besišlapinančiais vaikais. 
Med. dr. J. Adomavičius kalbės 
apie vaikų drausminimo medi-; 
cinišką sampratą. Po to bus pa 
rodyti kultūriniai - pedagogiški 

i filmai: Tvarkykime savo elgesį; 
Apsilankymas Lenkijoje — len
kų- mokyklas, namai, ūkiai, rū
bai ir šokiai; Nuodingos gyva
tės. Filmus rodo Balys Braz
džionis su Juozu Bosu. Pedago
gės Emilija Pakalniškienė ir 
Magdalena Šulaitienė padarys 
pedagoginę spaudos mėnesinę 
apžvalgą. Kulinarė Marija Bo- 
sienė dalyvius pavaišins lietu* 

į viška gira. Visiems įėjimas lai- 
i svas.

KAS, KĄ IR KUR
— Bud riko radijo programos 

pasiklausykite sekmadienį iš sto
ties WHFC, 1450 kil- nuo 2 iki 
2:30 vai. p. p. Girdėsite gražių 
lietuviškų dainų ir muzikos. Taip
gi bus naujas mįslių konkursas. 
Pereito mėnesio mįslių konkurso 
dovanas laimėjo Anna Andrikis, 
7052 S. \Vinchester avė., ir Ri
chardas 
Wood st.

— Šv. 
rinkimas 
4 d., 1 v. p. p. Šv. Jurgio kleboni
jos kambary, 32 PI. ir Lituanica 
Avė. Visos narės malonėkite atsi
lankyti, nes yra svarstymui svar
bių pranešimų.

Stella Kaulakis, rašt.

avė., ir
Tamulevičius, 4640 So.

— Praneš.
Petronėlės dr-jos susi- 
įvyks sekmadienį, vas.

MARQUETTE PARKO LIE
TUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ 

SUSIRINKIMAS

atidarė susirinkimą ir pristatė 
publikai svečius - politikierius, 
pakviesdamas juos tarti po žo
dį. Po to atsirado ir įvairių 
klausimų, į kuriuos buvo atsa
koma su plačiais paaiškinimais 
ir patarimais.

Valdybos pirm, rūpesčiu bu
vo prašyta iš miesto valdybos 
pakviesti instruktorių dėl pa
aiškinimo balsuotojams, kaip 
naudotis balsavimo mašina. Tai 
prieš keletą dienų buvo atga
benta ir pati mašina, 1,500 sv. 
sunkumo. Buvo demonstruoja
ma ir atsakoma į klausimus.

Valdžios pareigūnai pasiža
dėjo bendradarbiauti ir noriai 
pagelbėti mums rūpimais klau-

Sausio 19 d. parapijos svetai simais, nes pamatė, kad lietuviai 
nėj, prisirinko virš 120 narių 

j ir svečių. Taip pat buvo atvykę 
13 wardo aldermanas Egan, 15 
wardo aldermanas Krska ir ko-
miteto narys O’Toole, Marąuette mais ir užkandžiais. 
Parko lietuvis politikierius J. Inž. A. Rudis padovanojo to 
Juozaitis, kuris dabar kandida- vakaro vaišėms dvi statines

Jivoviuai liaujcj X iiljliVSS

rekordą, prabėgdamas nuotolį per tuoja į 13 wardo aldermanus, alaus, o šeimininkės pagamino 
3:54.4. Senasis rekordas priklau- nes senasis žada pasitraukti ir įvairių užkandžių. Tą vakarą į- . 
sė australiečiui Herb Eliot ir bu
vo pasiektas 1958 m. Dubline, Ai
rijoje. .(UPI)
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AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Už “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šie asmenys:

A. Dausa ...............
Barbora Vaišnoras 
George Miltenis ..
Anna M. Antikauskas .... 2.00 
Kazys Bacauskas ............... 2.00
Aldona Lesčinskas ........... 1.00
Mary Zwinakis .................... 1.00
Pranas Aleksandravičius 1.00 
Benediktas Jakutis ........... 100
John Ramoška ...................  1.00
Stanley Drevinskas ........... 1.00
Julijonas Valiulis............... 1.00
Stefanija Rydelienė ........... 100
Antanas Sajauskas 
Jonas Tonkūnas . 
Viktoras Kiburis .
Mykolas Jakusovas 
K. Voicechauskas . 
Kazys Matutis ...
K. Vanagas ..... 
V. Dryža .............
Kostas Bružas__
A. Tvirbutas.........
Petras Jocys.........
Bruno Papšys ... 
Stefanija Lileikis . 
Povilas Žumbakis . 
Kazys Miklas __

Br. Kūkalis ...........
Juozas Puodžiūnas ........... 1.00
Antanas Lelevičius ........... 1.00
Stasė šnekutis .................... 1.00
Vaclovas Slepakovas .... 1.00 
V. Puodžiūnas .................... 1.00
Antanas Jurgėla ...............
Jonas Litvinas ...................
Albinas Juškus ...................
Dr. Vytautas Musonis ....
A. Boyd ............................ . ..
B. Čiurlionis ........................
Viktoras Ališauskas...........
Dr. J. Kriaučiūnas ...........
Stasys Raštikis ...............
Antanas Matijošaitis .... 
Kazys Špakauskas ...........
Matas Ramanauskas .... 1.00

Ačiū spaudos bičiuliams.
“Draugo” Administracija

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Marąuette Parke yra gerai or
ganizuoti ir vieningi.

Po susirinkimo visi nariai ir 
svečiai buvo pavaišinti: gėri-

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams 

atsiuntė šie asmenys:
Sofija ir Andrius

Masevičiai .................... $10.00
Pranas Aleksandravičius .. 3.00 
Benediktas Jakutis ........... 3.00
Petrė Maskolaitis ........... 296
Julijonas Fabijonas .... 2.00
Jonas Tonkūnas............... 1.00
Juozas Kizlauskas ........... 1.00
Vladas Jasinskas ............... 1.00
E. F. Daniliūnas ............... 0.25

sirašė keliolika naujų narių. Ačiū spaudos rėmėjams
Dalyvis “Draugo” Administracija

i

l

pereiti į sanitarinį distriktą.
Valdybos pirm. J. Skeivys
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