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įspūdinga Lietuvių diena Washingtone
Delegacija pas prez. Kennedį 

sudaryta Alto ir JAV LB bendru

susitarimu
Lietuvos nepriklausomybes reikalai JAV kongrese

CHICAGO. — Praėjusį šeš
tadienį Amerikos Lietuvių Ta
rybos Vykdomasis komitetas 
bendrame pasitarime ir abipu
siu susitarimu su JAV Lietuvių 
Bendruomenės centro valdyba 
sudarė Amerikos lietuvių dele
gacijos pas prezidentą John F. 
Kennedy sąrašą, kuris buvo pa 
siųstas į Baltųjų Rūmų atitin
kamus departamentus patvirtin 
ti. Vakar Alto Vykdomasis ko
mitetas gavo oficialų praneši
mą iš Baltųjų Rūmų Washing- 
tone, kad delegacija bus priim
ta Vasario 16 d. ir, kad jos sąs 
tatas yra užgirtas. Alto ir ALB 
valdybų sudarytos delegacijos 
sąrašas bus paskelbtas vėliau.

Tuo būdu šių metų Vasario 
Šešioliktoji JAV sostinėj tikrai 
bus didingai ir iškilmingai mi- 
nima. Be lietuvių tautos balso, 
iškelto pačiuose Baltuose Rū
muose galingųjų JAV preziden
tui ir pateiktas Amerikos lietu-

vių vardu apeliacijos pozityviai 
paremti Lietuvos laisvinimo pas 
tangas, Altas yra pasirūpinęs, 
kad JAV kongreso abiejuose rū 

' muose Vasario 16 d. posėdžių 
dalis būtų paskirta išimtinai 
Lietuvos reikalams. Abiejų rū
mų tos dienos posėdžiai bus 
pradėti lietuvių kunigų invoka- 

į cijomis.
i _____________

Taika priklausanti 
nuo atominės jėgos

dėl visumos susirinki- i 
ir nebeduoda savo at- 
instrukcijų kaip bal-

Kuba, gal būt, greitai 
turės ir atominių 

raketų
Grasinti Jungtinėms Amerikos 

Valstybėms
WASHINGTONAS. — Jung- 

tinių Amerikos Valstybių pa
reigūnai užvakar pareiškė, kad, 
gal būt, Fidel Castro greitai 
turės balistinių sviedinių, galin 
čių pasiekti taikinius Jungtinė
se Amerikos Valstybėse.

JAV žvalgyba turinti duome
nų, jog Kuba pas save ruošian
ti raketų ugniavietes.

Diktatorius Fidel Castro, pa
sak pranešimo, dabar turįs 50 
-100 sprausminių kovos lėk
tuvų, ir esą duomenų, jog jis 
ruošiasi priimti Sovietų Sąjun
gos sprausminių bombonešių, 
taipgi ir raketų.

Jau prieš kiek laiko gauta iš 
Kubos nepatvirtintų žinių, kad 
tenai kubiečiai kareiviai iškasė 
tris kalnus. Kalnai yra netoli 
Havanos priemiesčio Marianao, 

j Pinar dėl Rio provincijoje ir Ma 
tanzos provincijoje. Kareiviai 
kalnuose paruošė vietoves lai
kyti kariniams sviediniams; Ku 
ba galinti net įsigyti ir atomi
nių raketų.

— Kuba siekia Jungtinėse 
Tautose per Afrikos - Azijos blo 
ką, kad tarp jos ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių būtų išly
ginti skirtumai.

Astronautas lt. pulk. John Glenn (dešinėje) išeina iš Baltųjų Rūmų kartu su viešųjų reikalų 
gūnu pulk. John Powers, maloniai pasikalbėjęs su prezidentu Kennedžiu. Glenn skridimas 
toje aplink žemę numatytas šį mėnesį.

Kanada parėmė 
Diefenbakerio

poziciją
Palaikyti prekybą su Kuba

OTTAWA. — Kanadiečiai re
mia ministerio pirmininko Die
fenbakerio poziciją nesekti pre
zidento Kennedžio politika pre
kybos nutraukime su komunis
tų valdoma Kuba.

Visų partijų atstovai parla
mente pritarė, kad Kanada pa
laikytų su diktatoriaus Fidel 
Castro režimu prekybinius san
tykius, išskyrus ginklus ir amu 
niciją. Atrodo, jog šią poziciją 

I parėmė ir visi laikraščiai.

Miškai yra musų karių geriausi sąjungininkai

parei- 
rake- 

(UPI)

Libija nuteisė
159 asmenis

SUOMIAI DRAUGAUJA SU SOVIETAIS, BET

RUOŠIASI PARTIZANŲ KARUI

TRIPOLIS, Libija. — Tripo- 
j lio kriminalinis teismas užvakar 
pasmerkė 159 asmenis, kalti
nant juos sąmokslu nuversti 
Libijos vyriausybę.

Visi, išskyrus vieną asmenį, 
yra advokatai, studentai ir li- 
biečių Baath partijos nariai. Jie

Nau jausios 
žinios

pusiausvyros
Pareiškė britų premjeras 

Macmillan
LONDONAS. — Britų prem

jeras Macmillan užvakar kriti
kavo Jungtinių Tautų organiza 
ciją.

Jungtinių Tautų Saugumo ta 
ryba, — pabrėžė jis, — yra be
jėgė savo svarbiausiame užda
vinyje palaikyti taiką ir sau
gumą. Ir toliau jis pastebėjo, 
kad taika remiasi niūria ato
minės jėgos tarp Rytų ir Va
karų pusiausvyra.

Daugelio valstybių vyriausy
bės, pasak Macmillan, yra su- 
mišusios 
mo rolės 
stovams 
suoti.

“Kai kas duoda pastovią in
strukciją susilaikyti”, — pasa
kė jis, sukeldamas parlamente 
galingų juokų.

Koloninė politika, pravedama 
Jungtinių Tautų visumos susi
rinkime naujų buvusių koloni- 
nių valstybių neves į laisvę, bet 
netvarka. “Britanija, — pasakė 
jis, — neatsižadės savo atsako
mybės” link pasilikusių koloni- 
nių apylinkių. Reikia metodin
gai ir laiku suteikti valdžią.

Macmillan taipgi pranešė, jog 
jis tinkamu laiku asmeniškai 
norėtų susitikti su Sovietų Są
jungos premjeru Chruščevu.

KALENDORIUS

KOUVOLA, Suomija. — Šuo 
mijoje pravesti kariuomenės žie 
mos manevrai. Dalyvavo 5,000 
karių, 20 m. amžiaus. Dauguma 
jų manevruose dalyvavo su pa
šliūžomis. Baltai apsirengę, ne
valgę 24 valandas, be miego vi
są naktį, griežtoje drausmėje 
jie vykdė karines pratybas gen. 
Įeit. J. Jarventaus priežiūroje. 
Temperatūroje 20 laipsnių že
miau nulio jaunuoliai buvo pra
tinami vykdyti žygį sniego pri
pildytame pelkiuotame rajone, 
nepaisant alkio ir būnant be 
miego.

Arti pusės manevruose daly
vavusių buvo naujokai, tik ke
turi mėnesiai armijoje. Daugu
ma kitų jau buvo atlikę 8 mė- 

I nėšių privalomą tarnybą ir jau 
buvo arti paleidimo į namus. 
Šie manevrai — tai vienas iš 
paramos būdų Suomijos užsie
nio politikai.

Suomija pasitiki savo neut
ralumu ir taipgi draugiškumu 
Sovietų Sąjungos; tas viskas 

! turi juos išsaugoti nuo pateki

KAS CHRUŠČEVĄ IŠTIKO?
Sovietų užsienio reikalų ministerijos pareigūnas 

paneigia gandus

I

Vasario 7 d.: šv. Romualdas, 
Ramutis, Švitrigėlė.

Vasario 8 d.: šv. Jonas Ma
rietis.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 15-20 laipsnių; rytoj — 
dalinai apsiniaukę, šalta.

Saulė teka 6:57, leidžias 5:12. ei ja Kijeve.

— Suomiai, rinkdami parla
mentą per dvi dienas, vakar 
patvirtino prezidento Urho Kek 
koneno poziciją, kad Suomija 
nesiveltų į Rytų - Vakarų šal
tąjį karą.

Kekkoneno agrarų partija ir 
konservatoriai daugiausiai lai
mėję. Suomiai sudavė smūgį 
Suomijos komunistų partijai, 
kuri gavo 47 atstovus, neteko 
3 atstovų (1958 m. buvo gavę 
50). Agrarų partija gavusi 55 
iš 200 parlam. vietų, turėjo 47 
atstovus. Balsavimuose daly
vavo 2,221,529 asmenys.

Parlamente socialdemokratai 
turės 39 atstovus, konservato
riai — 31, švedų liaudies parti
ja — 14, suomių liaudies parti
ja — 10, socialų demokratų o- 
pozicija — 3, ir maža kaimie
čių partija — 1.

— Prezidentas Kennedy va
kar pasiuntė kongresui įstaty
mo projektą teikti federalinę 
pagalbą viešoms pradžios ir vi
dur. mokykloms. Taipgi būsian 
ti teikiama pagalba ir aukštes- 
niom mokslo įstaigom, jei įsta
tymas bus priimtas. Pasak Ken 
nedžio, konstitucija teleidžianti 
teikti pagalbą tik viešoms mo
kykloms. šioje mokyklų pagal
bos programoje numatoma mo
kyklų statyba, apie 2,000 sti
pendijų ir kt dalykai.

— Tokio mieste Waseda uni
versiteto tūkstančiai studentų 
vakar sukėlė ovacijas JAV tei
singumo sekretoriui Robertui 
Kennedžiui, atvykus pasakyti 
ten kalbą. Bet mažiau kaip 100 
komunistų nutraukė Kennedžio 
kalbą, bet greičiausiai jie nėra 
iš Wasedos universiteto.

— JAV gynybos sekretorius 
McNamara vakar vėl nesakė se
nato komisijai, kas cenzūravo 
aukštų karių kalbas ir ką iš jų 
išbraukė.

— Šiaurės Atlanto Sutarties 
organizacijos (Nato) general. 
sekretorius Stiker vakar Wash- 
ingtone tarėsi su JAV gyny
bos sekretorium McNamara šios 
organizacijos reikalais. Stiker 
palaiko idėją, kad Vakarų Eu- 

■ ropos kariuomenė turėtų ato
mines galvutes atskirai nuo 
Jungtinių Amerikos Valstybių.

t

mo anapus Geležinės Uždangos, tačiau korespondentams (jų tar * nuteisti kalėti nuo 32 iki šešių 
Tačiau suomiai taipgi įsitikinę, pe ir dviems iš Sovietų Sąjun- mėnesių. Teismas įsakė konfis- 

gos) buvo paaiškinta, kad šal- kuoti visą partijos turtą ir lite- 
tis, alkis ir bemiegė naktis jau- ratūrą. 
niems kariams davė progos pa
ragauti kautynių sąlygų.

kad pasiruošimas partizaniniam 
karui Sovietams turi parodyti, 
jog Suomijos pavergimas nebū
tų jau taip lengvas. Suomijos 
karinių jėgų vadas gen. Jasko 
Sakari Šimelius pasakė: “Miš
kai yra mūsų karių geriausi 
sąjungininkai”.

[Iš viso Suomija tun apie 41, lumbijoje yra paprotys Trijų 
900 karių. Tokią ribą yra nu- Karalių dieną viešai sudeginti 
stačiusi 1946 m. Paryžiaus su- velnio ir velnienės iškamšas, šį 
tartis. Tačiau kanai labai rū- kartą Bogotoje, darbininkų ra- 
pestingai paruošiami veikti ke- jone, buvo iškilmingai sudegin- 
liųneturinčiose dykumose, e- Į ti velnias su Fidel Castro vei- 
sant žiauriausioms sąlygoms. 
Aukščiau minėtuose manevruo
se nebuvo naudojami ginklai,

Kolumbijoje pakorė 
“velniu

BOGOTA, Kolumbija. — Ko-

TRUMPAI

I
Piliečiai, jus perkeliame 

į Kazachstaną. ..
Naujas prievartavimas 

Lietuvoje
OKUP. LIETUVA. — Vilniu-

Prancūzijos prez. de Gaulle pa
reiškė, jog jis pasjruošęs imtis 

i diktatorinių priemonių, jei bus 
j reikalas, sutriuškinti slaptąją ka- 
; riuomenės organizaciją (OAS). Jis 
tikisi greitai baigti septynerių me
tų aiži risčių karą. (UPI)

— “Chicago’s American” va
kar įsidėjo ištrauką iš “Drau
go” pranešimą, kad sovietai 
naudoja lietuvius tremtinius a- 
tominiams eksperimentams, ku 
ris mūsų dienraštyje tilpo už
vakar.

— Valstybės sekretorius Rusk 
du ir velnienė, turinti jo pade- vakar P83®4 senat0 užsienio 
jėjo veidą reikalų komisijai patvirtinti pro

Matyt, tai yra atgarsis JAV ]ektiĮ’ kad JAV »“P‘rktX 
prezidento Kennedžio lankymo- tinių Tautų 100 mUiionų do!e- 
si Bogotoje, paskiriant pinigų nų vertės bo"ų- nes Si tarPtau 
darbininkų namų statybai, šiaip tinė organizacija turinti didelę 
yra žinoma, kad daugumas dar- reikšmę.
bininkų ir kaimiečių ligšiol ro- — Antoine Gizenga, nuvers- 
dė simpatijas raudoniesiems. tasis Kongo vicepremjeras, va-

— Komunizmas yra seno pa-. sario 3 dieną išvežtas iš Leo- 
saulio nudievinimas ir naujo poldvillės karinės stovyklos ir 
totalizmo resakralizacija (įš- apgyvendintas Moandos vasar- 
ventinimas). W. Roepke vietėje prie Atlanto pajūrio.

Ką mate neseniai nuvykęs korespondentas

SOVIETŲ MIGAI IR TANKAI KUBOJE
Slegiantis maisto trūkumas. — Darbo brigados. — Keliai tankams į kalnus ir 

pakrantes
MASKVA. — Sovietų Sąjun

gos užsienio reikalų ministeri
jos spaudos pareigūnas vakar 
pranešimą apie pasikėsinimą 
prieš diktatoriaus Chruščevo 
gyvybę pavadino “provokuojan 
čiu gandu ir be jokio pagrin
do”.

“Tai esą pramanytas daly- je prie ministerių tarybos vei
kas,” — pridėjo pareigūnas. kia vyriausioji perkėlimo ir or-

Korespondentai ir diplomatai ganizuoto darbininkų telkimo 
per kelias dienas bandė sužino-! valdyba. Sausio 19 d. skelbi- 
ti, kiek tos kalbofe turinčios pa
grindo, bet nepasisekė.

Pirmasis pranešimas, išgirs
tas prieš 3 dienas, sakė, kad į 

i Chruščevo plaučius suvaryta 
kulka viename susirinkime Min 
ske, Baltgudijoje, sausio vidu
ryje. Bet sausio 26 dieną, ke- 
letai dienų praslinkus po gan
do apie užpuolimą, Chruščevas 
praleido 3 valandas su Burmos 
prekybos ir diplomatine delega-

Sūnus, 100 metų, palai
dojo 134 metų tėvą
HAIFA, Izraelis. — Vyras, 

turėjęs 134 metus amžiaus (taip 
jis teigė), mirė vasario 5 dieną

Carl Migdail, “U.S. Ncws & 
World Report” žurnalo vasa
rio 12 d. laidoje koresponden
tas, mokąs ispanų kalbą, pralei
do 11 dienų keliaudamas po Ku 
bą. Jis rašo, kad pirmu žvilgs
niu atrodo gyvenimas mažai pa
sikeitęs, tačiau ilgiau prisižiū
rėjus surandama, kad Kubos 
vyriausybė dabar gyvena pa
sinaudodama pagrobtais, pavog 
tais daiktais iš užsieninių fir
mų, ar privačių gyventojų. Ūkio 
neplaningumas daug kur atsilie 
pia. Pvz. neseniai Castro išlei
do stambias sumas pratiesti 45 
mylių kelią per Zapata pelkes, 
suplanavęs ja3 paversti ryžių

Daug garsinamos butų kolo
nijos susideda iš mažų, menkai 
vėdinamų, dėžių pavidalo na
mukų, perdaug sustumtų prie 
kits kito, stūkstančių saulės 
karštyje.

Praeitais metais cukrinių nen 
drių piauti buvo suvaryta daug 
nepatyrusių savanorių, ]

mais spaudoje ji kreipėsi į Lie
tuvos gyventojus, siūlydama 
perkelti šeimas į Kazachijos res 
publikos Karagandos srities plė HaifojT Vienas tarp ’liūdinčių- 
šinių sovehozus. Galima kreip- jų buvo jo 100 metų sūnus Ab_ 

raham Hanoch Mizrahi teigė, 
jog jis gimęs rytinėje Turkijoje 
1828 metais. Jis buvo 94 metų, 
vedęs ketvirtąją savo žmoną laukais. Tik vėliau pastebėta, 
Estherą, kuri vasario 5 dieną1 kad tose pelkėse yra persūrus 
pareiškė ,kad jos vyrui išaugę vanduo ir ryžių neįmanoma au- 
nauji dantys sulaukus 109 me- ginti. Dabar tas rajonas paver- 

‘ tus, bet vėliau jų netekęs. i čiamas turistiniu...

tis į Lietuvos rajonų vykdo
muosius komitetus... (E.)

— Sniegas Sicilijoje. Šiom die 
nom Sicilijoje iškrito sniego. 
Tai pirmas įvykis per daugelį 
metų. Mesinoje per 33 metus 
nėra buvę sniego.

ta vaistų. Korespondentas vienų 
paprastų, slogą palengvinančių, 
vaistų nerado net perėjęs še
šias vaistines. Trūksta maisto. 
Vienaš darbininkas Havanoje 
pasakė, kad prieš revoliuciją jų 
šeima valgė mėsą dukart die
noje, o dabar, jeigu jiems lai- 

kurie mingai pavyksta gauti, tera- 
piaudami peraukštai ar perže- ?auJa mės3 tik keturis kartus 
mai, sugadino augalus ir šie
met tų nendrių derlius menkos 
rūšies.

per mėnesį.
Komunistinės propagandos — 

tai net perdaug: kalbos apie 
marksizmą - leninizmą, piautu-

Maža maisto, daug propagandos |r kūju papuoštos Kubos vė-

Krautuvėse labai 
drabužių. Atvežtieji iš už Gele
žinės uždangos nepritaikyti kli
matui ir mažai perkami. Batų 
parduotuvių languose daug kur 
išstatyti tik pavyzdžiai, o pačių 
batų pirkti neįmanoma. Trūks- ‘

trūksta 1 ^avos- Havanoje pilna komunis
tų technikų ir patarėjų iš Ru
sijos, Lenkijos, Rytų Vokieti
jos, Kinijos, Bulgarijos ir Ven
grijos. Jie įsikūrę geriausiuose 
viešbučiuose.

(Nukelta į 6 psl.)
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DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. vasario mėn. 7 d. voje, prie kurios 1945 įvyko 
svarbus ir karžygiškas Lietu
vos partizanų mūšis su mūsų 
tėvynės pavergėjais bolševi
kais.

I TALKĄ “SKAUTŲ AIDUI”

LSB VEIKLOS ŠŪKIS 1962 m.

Brolijos veiklos šūkis 1962 
metams yra 1961 metų veiklos 
šūkio tęsinys, LSB Vadi jos pri
imtas 1961. II. 5:

Lietuviais turime ir būt!

Visi LSB vienetų vadovai bei 
instruktoriai prašomi vienetų 
užsiėmimuose, šventėse ir sto
vyklose skirti reikiamą dėmesį 
šio šūkio įgyvendinimui.

ĮSIGIJOME LIETUVOS 
ISTORINĮ VEIKALĄ

Ilgametis LSB vadovas, skau
tiškos. spaudos redaktorius v. s. 
Br. Kviklys baigia spaudai pa
ruošti plačios apimties trijų to
mų veikalą “Mūsų Lietuva”. 
Šiame leidinyje talpinama visos 
Lietuvos vietovių aprašymai, į 
jų istorija; iliustruota daugeliu 
nuotraukų ir daug kitos me
džiagos, žinotinos kiekvienam 
skautų vadovui.

LSB vadovai kviečiami iš an
ksto papigintai užsiprenume
ruoti “Mūsų Lietuvą”, rašant 
adresu: Br. Kviklys, 5747 So.

I

Į

Campbell Avė., Chicago 29, UI. 
Vieno tomo kaina $10,00 prenu
meruojant.

VISIEMS VILKIUKŲ 
VADOVAMS

LSB Vilkiukų Skyrius paga
mino vilkiukų egzaminų lapus 
I-o, n-o ir m-čio patyrimo laips 
niams ir išsiuntinėjo vadovams. 
Jeigu kas tokių lapų negavote 
prašome tuojau pat pranešti s. 
VI. Vijeikiui, 4346 S. Western 
Avė., Chicago 9, III.

Taip pat primename, kad yra 
pagaminti vilkiukų ženkleliai, 
kurie gaunami per LSB 
skyrių.

PERSITVARKYMAI
LOS ANGELES,

ūkio

USA
LSB vyr. skautininko įsaky

mu Nr. 20 lig šiol Los Angeles 
veikusiai LSB “Žalgirio” vieti- 
ninkijai nuo 1961 m. lapkričio 
mėn. 1 d. suteikiamas tunto 
vardas ir teisės. Vadi jai pasi
rinkus, Los Angeles LSB viene
tui skiriamas “Kalniškių” tun
to vardas.

I Kalniškiai yra vietovė Lietu-

“Skautų Aido” platinimo va
jus 1962 metams jau pradėtas. 
“Skautų Aido” administracija 
labai prašo visų kaip galint 
greičiau atnaujinti prenumera
tą 1962 m.

LSB tuntininkai ir vietinin
kai prašomi vietovėse surasti ir 
paskirti “Skautų Aido” platin
tojus ir patį vajų labiau pasku
binti. Visais reikalais kreipia
masi tiesiog į administratorių 
adresu: L. Eimantas, 91 King 
Edward Avė., London, Ont. Ca- 

: nada.

St., Ashland, ] siųsti po vieną egzempliorių vie 
j tos skautų leidinėlių.

Spaudos ir Informacijos 
Skyriaus Vedėjas

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

TV RADIJAI. HI-FI. VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

4545 WEST 63rd ST-, CHICAGO 29, ILL, Tel. LUdlow 5-9500

*

i

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

Catholic Press Society.

% W. Second 
Wisc.

2. Naujas LSB Ūkio Sky
riaus vedėjo pavaduotojo adre
sas : Juozas Toliušis, 7418 So. 
Claremont St., Chicago 36, UI. 
Telef. GR 6-6224.

LSB Ūkio Skyriaus tiekimo 
skautiški uniformos reikmenys

l gaunami tiesiog pas s. v. v. si. 
J. Toliušį.

3. Naujas Vokietijos Rajono 
vado ir “Aušros’’ tunto tunti- 
ninko adresas: Tautvydas Gai-.į 
liūs, (17a) Huettenfeld, ueber ' 
Weinheim a. d. B. Privates Lį- 
tauisches Gymnasium, Schloss 
Rennhof, Western Germany.

t
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P. ŠILEIKIS, 0. P.

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

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III.

Tel. PRospect 6-5084

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

Metams % metų 3 mėn. 1 mėn. 
-----  $1.75 

$1.50

Pr enumer ata:
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
JAV ir Kanadoj $11.00

$7.00 
$6.00

$4.00 
$3.50

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

PAKĖLIMAI IR
APDOVANOJIMAI

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

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

PADĖKA SKALTTNTNKŲ-KIŲ 
RAMOVEI

i

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal suąitarimą. 

D€1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Lietuvių Skautų sąjungos Ta
rybos Pirmija, sąjungos 43-jų 
metinių šventės proga lapkričio 

Chicagos skautininkų-kių ra- m®n- 1 d. pareigose pasižymė-
paskutiniu metu vado- jusius LSB sekančius vadovus 

s. Prano Nedzinsko pakėlė į aukštesnius laipsnius: 
Į skautininko:
ps. kun. P. Butkų — Austra

lijoje, ps. kun. J. Kulbį — Ka
nadoje, ps. V. Pažiūrą — Los 
Angeles, USA, ps. A. Vaitiekai- 

i tį — Detroit, USA.

SPAUDOS IR INFORMACIJOS 
SKYRIAUS PRANEŠIMAS

į

movė 
vaujama
ruošia spaudai lietuviškų spal-
vavimo sąsiuvinių išleidimą, ku
rie bus skirti vilkiukų tautinio 
auklėjimo pratimams. Šiuos są
siuvinius paruošti ir išleisti su
tiko s. Vladas Vijeikis. šį leidi
nį finansuoti pažadėjo v .s. dr. 
Milda ir ps. dr. Stasys Budriai. 
Nuoširdiems mecenatams 
klauso vilkiukų ir visos 
padėka.
VADOVŲ ADRESŲ

PAKEITIMAS

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
°858 West 63rd St.

,• kasdien 10—12 vai. ir 7—9

IR

__  ______  _. __ __ _ . .v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
iien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. \VAlbrook 5-5018

pri- 
LSB

1. Naujas LSB Evangelikų 
skautų dvasios vadovo adresas: 
kun. dr. Martynas Kavolis, 418

LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJOS VADIJA

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALU KAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

3148 West 63 r d Street 
: PRospect 8-1717 
3241 West 66th Place 

: REpublic 7-7868

S. B I Ež I S
I R U R G A S

Ofisas: 
Tel.

Rezid.:
Tel.

Dr.
C H

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-tos ir Damen Avė. 
Val. kasdien nuo 6—8 val vak. 

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. Ir Kitu laiku pagal sutarti. 

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

trumpa-

bendra- 
kartu ir

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 nagai susitarimą

Pirmoje eilėje i škairės į deš. v. s. kun. Juozas Vaiš- 
nys — skautų skyriaus vedėjas; s. Vladas Vijei ■ 
kis — JAV Vidurio rajono vadas ir vilkiukų sky
riaus vedėjas; s. Bronius Juodelis — vyriausio skau
tininko pavaduotojas; s. Eugenijus Vilkas — vy
riausias skautininkas; ps. Vytautas Černius — bro
lijos garbės gynėjas; j. s. Edmundas Vengians- 
kas — jūrų skautų skyriaus vedėjas; s. Bronius 
Gurėnas —ūkio skyriaus vedėjas- Antroje eilėje iš 
kair. į deš.: ps. Vytautas Kasniūnas •— spaudos ir 
informacijos skyriaus vedėjas; s- v. v. si. Juozas 
Toliušis — ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas; fil. 
Algimantas Kėželis — brolijos teisinis patarėjas; 
s. Olegas Gešventas — Europos ir Pietų Amerikos 
vienetų rajono vadeiva; v. si. Aleksas Karaliūnas — 
Jamboree fondo iždininkas; ps. Tomas Rameikis — 
tarptautinio skyriaus vedėjas; ps. Vytautas Nami- 
kas — vilkiukų skyriaus vedėjo pavaduotojas: 
ps. Antanas Dundzila — LSS tarybos pirmijos pir
mininkas; s. Vaclovas Tallat-Kelpša — JAV vidurio 
rajono vadeiva; ps. Jonas Dainauskas — spaudos 
ir informacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Ši nuotrauka buvo padaryta LSB Vadijos iškil
mingo posėdžio metu, įvykusio 1961 m. gruodžio 
mėn. 17 d-, kada buvo peržiūrėta metų veikla ir

nustatytos gairės tolimesniems darbams. Šioje nuo
traukoje nėra žemiau išvardintų kitų vadijos narių, 
kurie kitur gyvendami posėdžiuose dalyvauja ko- 
respondiniu keliu: š. kun. Jonas Pakalniškis — 
brolijos dvasios vadas R. katalikams; kun. dr. 
Martynas Kavolis — brolijos dvasios vadovas evan
gelikams; s. Vytautas Pileika — JAV Atlanto ra
jono vadeiva; s. S. Naginionis — Kanados rajono 
vadeiva; s. v. v. si. Algirdas Dūdaitis — Australi
jos rajono vadeiva; v. s. Antanas Šaulaitis — tau
tinio lavinimo skyriaus vedėjas; j. v. s. Br. Stun
džia — “Skautų Aido” brolijos redaktorius; s. Vy
tautas Kamantas — vadovų lavinimo skyriaus ve
dėjas; s. L. Eimantas — “Skautų Aido” administra
torius; s. v. v. si. dr. Algirdas Avižienis — skautų 
vyčių skyriaus vedėjas; v. s. Vincas Kizlaitis — 
skautininkų skyriaus vedėjas; s. Petras Molis — 
Jamboree fondo skyriaus vedėjas. Be to, neseniai 
buvo paskirti šie nauji LSB vadijos nariai: kun. 
Fabijonas Kireilis — brolijos dvasios vadovo R. 
katalikams pavaduotojas; s. v. si. Rimvydas Cin
ką — akademikų skautų skyriaus vedėjas ir s- v. 
si. Saulius Glėbliūnas — skautų vyčių skyriaus 
vedėjo pavaduotoju.

LSB Spaudos ir Informacijos 
Skyrius prašo Tuntininkus ir 
Vietininkus savo vadijose pa
skirti skautus Tunto bei Vieti- 
ninkijos Spaudos ir Informaci
jos skyriaus vedėjus, kurių pa
reiga būtų informuoti spaudą 
apie vietos skautų veiklą, rū
pintis sudaryti spaudos bendra
darbių būrelius, raginti skautus 
bei skautybės idėjai artimus 
žmones, gebančius valdyti plun
ksną, rašyti apie skautybę. čia 
gali ateiti mums į talką rašyto
jai, žurnalistai.

Būtų gera, kad kiekvienas 
tuntas, draugovė, o jei įmano
ma ir skiltis turėtų savo kores
pondentus bei fotografus.

Korespondentų paruoši m u i 
pageidautina suruošti 
laikius kurselius.

Tiek naujų spaudos 
darbių paruošimui, o
tunto veiklos atžymėjimui, pa
geidautina leisti vietos skautiš
kus leidinė’ius. Jie ir būtų tie 
šviesūs žiburėliai, kurie uždeg
tų dar didesnę meilę gimtajai 
kalbai, rašytiniam žodžiui, o kar 
tu būtų suteikiamos sąlygos pa
sireikšti jauniesiems plunksnos 
darbininkams.

Eilėje vietovių veikia lietu
viškos radijo valandėlės. Mums 
būtų svarbu ,kad, kiek vietos 
sąlygos leidžia, mes galėtumėm 
ir gyvuoju žodžiu prabilti savo 
organizacijos įvairiais reikalais.

Paruošimui foto koresponden 
tų pageidautina suruošti kurse
lius, kartu įgalinant skautus 
pasiruošti fotografo specialy
bei.

Tuntininkai ir vietininkai pra 
šomi kiek galima greičiau pa
skirti Spaudos ir Informacijos 
skyriaus vedėjus ir jų pavardes 
bei adresus pasiųsti LSB Spau
dos ir Informacijos skyriaus 

: vedėjui. Taip pat prašome pa-

ofiso HE 4-5.849, rez. HE 4-2324

0R. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 M’est 7 Įst Street
Vai. Pirm., ketvir.. penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, t-eč„ š.ešL pagal sutartj. 
sekm. uždar> oi.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 Mest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai.; penkt. 10 v. r. iki 9 v ▼.; 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

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

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

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. E1SIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

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

LIGOS

5-2670.
Jei ne-

8-0001.

J

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-«8«7
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir motery ligos 

2454 Mest 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak 
šeštadieniais 1-4 p. p.

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.

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

Current Dividend up to 4%%

ir skolinkite pinigus 
Lietuvių Sostinėje — 
Parko apylinkės centre.

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiko ligos 
2737 Mest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
f .tgnnins nrilmn naiml ■usitsrlm.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOK ŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2650 West 63 Street 
Pirmad. ir ketv. nuo 2:80 
antr. ir penkt. nuo 5 iki

▼ak., 
p. .P

Vai.:
4:30 
šešt nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku

Iki
S; 

tik

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

3844 Mest 63rd Street
| Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6 
i iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždarytap.

TiiiiiiliiiliiiliiliiiiiililiiiliiiiiillilliillliiiiiillllllillllllllliliiillillliiiiilllilHlIllE

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 — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
2745 Mest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDIN£S LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

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

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

DR. WALTER 1. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 Mest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. tr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:39-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad 
uždaryta.

•U. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. I5th St., Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

keičia stiklus ir rėmus
1455 8. California Avė. YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.; trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki .2 n. P.

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

Dr, W. Ross Dfi L Sci būtis
Inkstą, pūsles ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
111., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi- 
gan Avė.. 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 Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai. 
vak.. pirm., antr., ketvir. 6—9 vai.

Trečiadieniais tik susitarus

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Penkt. tik 1—8 p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai 

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 Sonth VVestern Avenue 

i*irmad.. antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

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

Res. tel. VVAlbrook 5-3765 DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th 8t
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
\KUSERIJA ir MOTERŲ LIGOS

2817 M’est 71 st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDO8 PAGAL SUSITARIMĄ

TeL ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4733

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 M’est 63rd Street

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

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS

2454 Mest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą* 

D61 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1. iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. Ir šeštad.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9861

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybč — vidaus ligos 
2454 Mest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
SpedalybS: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

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

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 So. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

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

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

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

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA CHIHI'RGfi 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, UL 

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

' Pri«m. vai.: kasdien 6-9 v. šešt
i 1-4 v. p. p. trečiadieni — uždaryta.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6658 

Rez. 6600 So. Artestan Avenue
Vai: 11 v. ryto iki 8 v. p.p„ 6-7 7v.

Tel. ofisą RE 7.8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefono — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
HcH k v«l«ndoa rvto kaadien

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpedalybS — Vidaus Ligos 

5159 So. Damen Avenne 
Valandos pagal susitarimą Kuomet svarstote duoti dovaną 

savo giminėms arba draugams, at
siminkite, jog “Draugo” prenume
rata yra vieną iš puikiausių.

Perskaitę “Draugą", duoki 

** ii kitiems nasiskaityti.
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Auganti ir stiprėjanti Amerikos

KATALIKŲ

Amerikos katalikų veikimo 
centras (NCWC) ir šiemet 
skiria vasario mėnesį katali
kiškos spaudos platinimui. Sa
vaitiniai katalikų laikraščiai 
jau yra parašę tai progai labai 
gerų vedamųjų straipsnių, ar- 

4 kivyskupai ir vyskupai yra iš
leidę ganytojiškus laiškus pa
brėžiant didelį katalikų spau
dos vaidmenį ir raginant ti
kinčiuosius ją skaityti ir rem
ti.

Šiam spaudos vajui yra pa
rinktas reikšmingas šūkis: 
“Budrūs katalikai skaito savo 
katalikišką spaudą”. Kodėl?

Vyskupas Bryan J.. McEn- 
tegart, didžiosios Brooklyn, N. 
Y., vyskupijos ganytojas, savo 
raštu tikintiesiems labai tiks
liai atsako į šį klausimą,

Kiekvienas, kuris bent kiek 
akyliau seka dabartinius pa
saulio įvykius, turi pripažinti, 
kad gyvename labai rimtus ir 
labai pavojingus laikus. Tarp- 

Jtautinės politikos atžvilgiu e- 
Irsame įtampoj, gresiančioj ga

limu ginkluotu konfliktu. Mes 
esame liudininkais naujai gim 
stančių valstybių ir lyg ir pra 
dedame užmiršti bolševikų pa- 
zergtas tautas bei valstybes. 
Berlyno, Kubos, Viduržemio, 
Laos ir Kongo krizės verda, 
kunkuliuoja lyg kokiame ka
tile. Kad tą visą suprastų, kad 
šiose padėtyse orientuotis, rei
kia spaudos, kuri iš jų nedaro 
sensacijų, bet teisingai ją pa
vaizduoja ir savo nuomonę pa 
sako, kad skaitytojas visapu
siškai būtų informuotas. To
kia spauda, aišku, yra katali
kiška spauda.

*
Pati Amerika turi eibes di

delių problemų. Gausėjantis 
žmonių “skaičius susvyruoja 
dėl pagrindinių moralinių ver- 

»}tybių ir tradicinių koncepcijų, 
liečiančiiį,jąiūsų šeimas ir vi
suomenę. Mokyklose ir kolegi
jose, iš daktarų ir parlamen
tarų žmonės išgirsta, kad, gir
di, Dievas mažai ar ir visai 
neturi reikšmės jų gyvenime.

Šiais pavojingais laikais Baž 
nyčia turt puikią progą grą
žinti Dievą į žmogaus reikalus 
ir ryškiai daryti įtakos į žmo
nijos ateities raidą. Kad to 
pasiektų, Bažnyčiai reikia dau 
giau negu kunigų ir vienuolių.

SPAUDA

Jai reikia akylų, šviesių, gerai 
informuotų katalikų pasaulie
čių, kurių balsas ir įsitikini
mai nebus galima nuslopinti.

Tokie budrūs pasauliečiai ka 
talikai, jautrūs mūsų dienų 
problemoms, studijuos dabar
tinius gyvybinguosius tarptau 
tinius ir tautinius klausimus 
nesikeičiančių moralinių dės
nių amžinųjų žmogaus sieki
mų šviesoje.

*

Kad puoselėtų tikrąsias ka
talikiškas pažiūras į visas šių 
dienų problemas, yra būtina, 
kad pirmoje vietoje katalikai 
skaitytų savo katalikišką spau 
dą. Kaip gi kitaip jie gali būti 
Informuoti apie Bažnyčios gy
venimą užsienyje ir pas save 
namie? Pagaliau niekur kitur, 
kaip tik katalikų spaudoje, su
randame pilnas ir tikras infor 
maeijas apie Šventojo Tėvo 
veiklą, jo aktualias enciklikas 
ir tokius įvykius, kaip šiemet 
prasidedantį Visuotinį Bažny
čios suvažiavimą Romoje (E- 
cumenical Council).

Nors Jungtinių Valstybių ka 
talikai neturi savo dienraščio, 
tačiau jų savaitraščiai ir žur
nalai yra labai plačiai skaito
mi ir daro didelę įtaką į kraš
to gyvenimą. 1962 metus JAV 
ir Kanados katalikai pradėjo 
su 141 laikraščiu ir 405 žurna
lais. Jie turi keliasdešimt mi
lijonų skaitytojų. Pernai skai
tytojų skaičius labai žymiai 
paaugęs. Yra daug katalikų 
laikraščių ir ne anglų kalbo
mis: lietuvių, prancūzų, italų, 
lenkų, slovakų, ukrainų, čekų, 
rumunų. Lietuviai ir lenkai tu
ri ir katalikiškų dienraščių. 
Lietuviai — dienraštį Draugą.

Naudinga ir reikalinga yra 
skaityti diecezinį katalikų laik 
raštį, prenumeruoti bent vie
ną katalikišką žurnalą. Bet be 
savo kalba laikraščio, ypač 
dienraščio, lietuvis katalikas 
negali apsieiti. Todėl šio spau 
dos mėnesio proga pasirūpin
kime dar labiau praplatinti sa 
vąjį dienraštį, ir neužmirški- 
nfie savąją prenumeratą nedel
siant atnaujinti.

Bendrąjį katalikų spaudos 
mėnesio šūkį truputį praplės
kime, būtent; Budrūs lietuviai 
katalikai skaito savo lietuviš
ką katalikišką spaudą.

JAV KATALIKŲ RŪPESTIS- 
MOKYKLOS

' a ’

Katalikų mokyklų apsaugojimo klausimai

Viena svarbiausių JAV ka
talikų problemų — kaip padary
ti tikybos dėstymą ir religinį 
auklėjimą prieinamą visiems ka 
talikams. Tuo tikslu JAV ka
talikai sukūrė pasauly didžiau
sią katalikiškų mokyklų tinklą.

Šiuo metu tačiau šių mokyk
lų nebepakanka. Bažnyčiai jos 
yra didelė našta. Pvz. pereitais 
metais iš visų statybom išleis
tų sumų katalikai 30% išleido 
mokyklų statymui. Tačiau jų 
vis maža dėl didėjančio vaikų 
skaičiaus. Iš kitos pusės, ka
dangi katalikiškų mokyklų lan
kymas surištas su išlaidomis, 
ir kartais nemažomis, vis dau
giau ir daugiau katalikų moki
nių bei universiteto studentų 
randame valstybinėse mokyklo 
se. Tenai gi jų religinis auklėji
mas ir švietimas sustoja.

Pagal aukščiausiojo šalies 
teismo interpretaciją, valstybi
nėse pradžios ir vidurinėse mo
kyklose (aišku, ir universite
tuose) tikybos dėstyti negali
ma, nes toks dėstymas prieši
nasi konstitucijos pirmam prie
dui, garantuojančiam Bažnyčios
atskyrimą nuo valstybės. Teis- , ’r s uml?
mas leidžia tikybos dėstymą už Ši mintis, atrodo, bus gvilde- 
mokyklos ribų; tokiu atveju, narna labiau ir labiau, ypač, jei 
galima paleisti mokinius viena federalinė valdžia nesuteiks vi- 
valanda anksčiau pamokom lan- sai jokios paramos katalikiš- 
kyti. Aišku, šitai sudaro daug kam pradiniam ir viduriniam 
įvairių nepatogumų ir daug lie- švietimui. Tačiau minties popu- 
ka tokia galimybę nepasinaudo- liarėjimas nereiškia, kad ji susi 
ję. Priedinių sunkumų sudaro 
ir tai, kad ir tokio tikybos dės 
tymo leidimą turi nuspręsti vie
tiniai mokyklas valdantieji dis- 
triktai. Tokiu būdu padėtis su
sidaro bloga. Dėl finansinio ne-

VYTAUTAS VARDYS

pajėgumo katalikų mokyklos vi 
sų katalikų vaikų negali aprėp
ti. Federalinė valdžia finansi
nės paramos duoti nežada. Iš 
kitos pusės, valstybinėse mokyk 
lose tikybos dėstyti negalima.

Naujas siūlymas: 
Bendradarbiauti

Katalikų spaudoje paskutiniu 
metu girdėti balsų, siūlančių 
kompromisą. Siūloma panagri
nėti, ar nereiktų katalikiškom 
ir valstybinėm mokyklom ben
dradarbiauti. Katalikai vaikai 
mokytųsi religijos ir su pasau
lėžiūra surištų dalykų katali- 

I kiškose mokyklose, o moksli
nėm, laboratorinėm, matemati
kos pamokom vyktų į valstybi
nes mokyklas. Tokiu būdu ka
talikam būtų lengviau nešti fi
nansinę naštą, o kartu įmanoma 
aprūpinti vaikus tikybiniu švie
timu.

Spaudoje ir gyvenime

ORGANIZUOJASI PRIEŠ KOMUNIZMO 
GRĖSMĘ

Romoje b«vo sušaukta plataus 
masto tarptautinė konferencija ap
tarti komunizmo grėsmę ir kovos 
priemones prieš ją. Apie šią kon
ferenciją plačiai informavo “Dar
bininkas” (Dr. V. Mar- — ELI).

Po svarstymų ir pasitarimų kon
ferencijoje priimtos rezoliucijos, 
siūlant, kad būtų kuriamos tauti
nės ir anttautinės institucijos lais
vei ginti. Jos studijuotų politinę 
strategiją ir informuotų vyriausy
bes, kas turėtų būti daroma. Siū
loma sudaryti pasaulinę laisvės ly
gą, kurios uždavinys “koordinuo
ti paskiras palaidas iniciatyvas ir 
sumobilizuoti visų kraštų piliečius 
kovai prieš komunizmą.”

Toliau rezoliucijoje siūloma:
“Sukurtinas tinklas politinių 

mokyklų, kurios parengtų demo
kratijos aktyvistus iš visų rasių ir 
konfesijų^ be to, vieną ar kelias 
akademijas (tokio tipo, kaip JAV 
senatorių Dodd ir Mundt yra siū
loma), kuriose būtų parengiami 
mokytojai minėtoms mokykloms ir 
specialistai įvairioms laisvės lygos 
institucijoms”.

Taipgi ąfiUoma sudaryti “lais
vų misininkų” kadrą, kurie, gyven
dami atsilikusiuose kraštuose, iš
vystytų veiklą, nušviestų tų kraš
tų gyventojams, kas yra komuniz
mas, kas demokratija.

Mums ypač svarbus rezoliucijų 
punktas: “įsteigti centrą padėti 
tautoms, nešančioms komunistinio 
režimo jungą. Šio centro uždavinys 
būtų paremti tuos, kurie pabėga 
iš už geležinės uždangos, skelbti 
jų pasisakymus ir pranešimus, re
klamuoti jų teisę į laisvą apsi
sprendimą ir laisvę”.

Informuodamas apie šiuos tarp
tautinės konferencijos prieš Sovie
tų Sąjungos politinį karą darbus, 
“Darbininkas” teisingai pastebi, 
kad tie ženklai rodo, jog Vaka
ruose pradedama atsibusti iš ko
munistinės hipnozės.

J. Žvilb.
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LIETUVOJE ATSILIKĘS

ŠVIETIMAS
vaikams. Antra, atsiras tiek 
daug administratyvinių proble
mų, kad vargu, ar jas bus ga
lima patenkinamai išspręsti. Ne 
gatyviai nusiteikusieji mano, 
kad šitokiu būdu negalima iš
spręsti religinio švietimo pro
blemos. Jei toji mintis taptų 
realybe, katalikiškųjų mokyklų 
sistema ilgainiui liktų merdėti. 
Rizikuoti ją prarasti neapsimo
ka. Iš viso neaišku, ką pasaky
tų aukščiausiasis teismas: ar 
neatrastų ir šitokią praktiką 

. esant priešinga konstitucijai.
Kaip ten bebūtų, katalikiš

kųjų mokyklų sistema yra kri
zėje. Problemos labai didelės. 
Prezidento Kennedy projekto 
duoti paramą tik valstybinėm 
mokyklom užblokavimas duoda 
katalikam laiko pergalvoti ga
limus ėjimus ir strategiją kata- atvirai buržuazinei, antikomu-

Į

Komunistų atneštas skurdas tūkstančiams užkirto kelią 
į mokyklas

JURGIS VĖTRA

binių respublikų. Tiesa, pokario 
metais mūsų daug padaryta, 
vystant liaudies švietimą, ke
liant jos kultūrinį lygį. Tačiau 
tenka pripažink, kad mes galė
jome šioje srityje žymiai dau
giau padaryti” (Tiesa, 1962. 
1. 5).

Kas gi trukdė kompartijai

Maskvos kompartijai priė- 
; mus naująją programą, gruo
džio mėnesį sukviestas Sovietų 
pasitarimas ideologijai skleisti. 
Rusų kompartijos sekretorius 
L. Ujičevas ėmėsi aiškinti bū
dus kompartijos programą kuo 
plačiausia žmonėse įsąmonin
ti. I

Jis aštriai puolė Staliną, nu- rūpintis liaudies švietimu? Ko- 
rodė ePę jo klaidų filosofijos, dėl ir šiandien nepašalinami trū 
ūkio teorijos ir teisės srityje, i 
Stalinas ir jo pakalikai buvę is
torijos faktų iškraipytojai.

Esminis komunizmo priešas

kūmai, kurių apstu visose mo
kyk'ose? Kuriam galui kom
partija, lyg Don Kichotas vis 
dar tebekovoja su malūnais, 

esąs buržuazinis nacionalizmas, kasmet tebeaimanuoja dėl ne- 
“Nacionalizmas praskina kelią j gerovių ir kitiems akis plėšo? 
-------- ------------- , antikomu- šiais metais į mokyklas atė- 

likiškajam švietimui apsaugoti, nistinei ideologijai. Mes turime jo 13,000 naujų mokinių, o 4,- 
Išradingieji amerikiečiai, ypač griežtai ir atkakliai kovoti su 800 senų mokinių liovėsi moky- 
praktiškai nusiteikusieji, ieško mažiausiais, nacionalistiniais pa- tis. Praėjusių metų 491 abitu- 
kompromisų. Siūlomasis iš tik- sireiškimais, iš kur jie beatsi- rienčas nestudijuoja, bet ir į 
rųjų yra įdomus. Didelis būtų rastll> koki4 beįgautų formą — darbą neįsijungia. Per pirmąjį 
katalikam laimėjimas, jei toks ekon°minę .ideologinę, kultūri-1 šių mokslo metų trimestrą lio- 

nę...” (Tiesa, 1961.12. 31). Da-1 vėsi mokytis 2,000, o iš jų vienbutų galimas. Tačiau norą ir
realybę skiria didelis netikrybės rant’eF nutarimus dėl kultūri- Kaune, 236 mokiniai. A. Snieč-V, T L, 'r ▼ «■>■» 11 k k ▼ ▼, k k U-- —• - ■ J * — - —. —. — —
tarpas.

lauks visuotinio pritarimo. Abe 
jingieji sako, jog toks bendra
darbiavimas daugiur bus nega
limas, nes daugelis valstijų fi
nansuoja valstybines mokyklas gaudyti nykstančius šešėlius, 
tik jas pilną laiką lankantiems M

s nio bendravimo su lietuvių tau- kus nutyli priežastis, nes jas 
ta, jei neskaitė naujisios kom- paskelbus paryškėtų komunis-

• partijos programos, teįsidėmi tinio rūmo smėlio pamatai. Jis 
nors šiuos grąsius žodžius — neturi drąsos, kaip Šolochovas 

Mėgstu vaikščioti po kapines, kovoti prieš nacionalistus. “Pakeltoje velėnoje”
Niekur kitur tokia gili ramybė Jfe įdeologin’ame bare basi ir nuogi negali
nevaldo mano sielos, kaip čia, to- ° . ..
je ašarų vietoje. Taip įvaizdžiai ne gintis, bet pulti plačiu baru į lankyti, 
stovi čia prieš akis nepastovumas panaudojant auklėjimą, mokyk- 
visų žemės daiktų, tas amžinasis }as, mokslą, meną 
faktas, jog viskas tik irios for
mos ir nykstą šešėliai. Kaip kvai
la ir juokinga iš visų jėgų kibtis ziją ir kultūros įstaigų veiklą, 
į įvairias formas ir nykstančius 

į šešėlius! Kaip kvaila dėti į savo 
širdį tai, kas turi mirties grūdą.

Adlai Stevenson šį mėnesį pirmininkauja Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje. (UPI)

AUKŠČIAUSIAI PAGERBTAS 
MISUONIERIUS

Pirmą kartą jėzuitų semina
rijos misijų biuro metiniame po 
būvyje New Yorke labiausiai 
pagerbtu misijonieriumi išrinkti 
pasauliečiai Ričardas A. Finn 
su žmona, kurie 13 metų išdir
bo Kardinu salų misijose. Jiems 
yra suteikta Šv. Ksavero pre
mija.

RYŽTINGI TALKININKAI
Kolumbo vyčiai Kanadoje yra 

pasiryžę misijoms surinkti po 
$50,000 kasmet. Kanadoje yra 
apie 130,000 Kolumbo vyčių.

STIPRI SPAUDA
JAV katalikų laikraščių ir 

žurnalų bendras tiražas 1961 
m. siekė 27,000,000. Metų bėgy
je naujų skaitytojų buvo gauta 
1,600,000. Tokio laimėjimo pa
siekta nuoširdžiai bendradar
biaujant dvasininkams ir pašau 
liečiama. JAV katalikų spauda 
neapsiriboja tik religine sriti
mi, bet apima kultūrinę ir kitas 
žmogaus gyvenimo šakas.
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(Tęsinys)

Mergionė, tebesūpuodama rankose meškiuką, įdė
miai tiria nepažįstamąjį. Jos akys didelės, mėlynos, 
ramios ir šiltos.

„Ar iš tali, tamista?”
Gaudižadas šypso:
„Nuog Būga upės. Jatvingis.”
„Jatvingis! Būta teisybės.”
„Iš Dragišyna.”
„Jeig tikėtja! Kreivi žadjai. Geriau vardan pasa- 

kytumbei,” — ji laukia jo vardo.
i „Mergvagis.”

„Jatvingis Mergvagis!” — kvatoja mergionė, sta
tydama žemėn meškiuką. „Tai bent vardas berneliai 
A gal Gimbūgas ar Gimbalas?”

„Mm, gal.”
„Veizi, tamista! Ar nesva sėbrai?” — ji rodo nu

kautą mešką.
„Vardas ažuo vardan!” — Gaudižadas primena 

žilą paprotį atsakyti mainais.
„Maldenė.”
„Tikrai?”
„Eš gi ne gudė. Vardas lyguo žmuo: nė katra ne

dera juokuonsen išversti.”
..Esmi Gaudižadas,” — pasisako surimtėdamas. 
„Gaudižadas,” — pakartoja Maldenė.

9.
„E, duria! Perštja,” — Gaudižadas pasitikrinda

mas užlenkia ranką sau ant sprando. Čiupinėja po

Lietuvoje trūksta

pasakyti: 
mokyklos

mokytojų, 
almą, pro- nes jie bėga, kur tik kviečia, 

pagandą žodžiu, radiją, televi- kad išvengus komunistų primes 
to prievartavimo ir kvailinimo. 
Trūksta ir mokyklų, nes šiais 
metais tik planuojama pastaty
ti 23 naujas mokyklas, kuriose 
tikrai netilps 13,000 mokinių.

Ateizmas mokyklose

Komunistams mažai terūpi 
paruošti gerus darbininkus, bet 
propagandininkus žodžiais ju
dinti komunistinio malūno spar 
nūs. Maskvai pirštu pamojus, 
išdegę akis puola skatinti ir 
grąsinti, kad mokyklose būtų 
paruošiami geri komunistai. 
Mokiniams turi būti įskiepyta 
pilna prieštaravimų komunisti
nė programa, kurioje nemažiau 
nesąmonių, kaip Stalino vardu 
išleistame veikale “Apie dialek
tinį ir istorinį materializmą.”

Praėjusiais metais pradėtas 
ateizmo spraudimas į mokyk-

(Nukelta į 4 psl.)

., fi

Kelioms dienoms praslinkus 
nuo maskviškio suvažiavimo, 
Kaune, Sporto rūmuose .sukvie
čiami 4,000 mokytojų, kuriems 

i vietinės kompartijos sekreto
rius A. Sniečkus stengėsi pa
kartoti kai kurias Iliičevo min- 

l tis.
i

Lietuva atsilikusi švietimo. 
srityje

Prieš porą metų šiame dien
raštyje buvo paskelbtas straips 
nis, kad kompartija trukdo švie 
timo darbą Lietuvoje, nes pate
ko į veik paskutinę vietą Sovie
tuose, su’aukta chamiško — 
bolševikiško atkirčio. Paklausy
kite, ką dabar šneka nepakei
čiamas kompartijos sekretorius 
A. Sniečkus: “Keldami gyven
tojų išsilavinimą, mes dar gero
kai atsiliekame nuo kitų tary-

ilgais plaukais, dengiančiais viršupečius.
Paskui pažiūri į savo ranką: delnas ir pirštai 

raudonuoja kruvini.
Maldenė net kiaukteli:
„Meška suožeidė!”
„Ažuogreibė piktaji,” — atsuka mergaitei nuga

rą ir atsitupia: „Paveizdi!”
Ji praskiria jo plaukus ant sprando.
„A Saule matule!” — suaimanuoja Maldenė. 

„Raikia nuoplauti. Netali šaltinis. Aikšva!”
Ji skuba pobėgom pirmoji, mėtydama rudas ba

sas kojas. Stirnos lengvumu: lyg vos tik pėdų pirštais 
žemę teliesdama.

„Ar negalėtumbei greit jau?” — ragina stabterė
jusi.

„Esmi sunkus.”
„Sunkus?”
„Kadangi sukmi galvan.”
„Kas nūnai tava galvajen?
„Kadėl kraujas raudanas?”
„E, kevalas be branduolia. Kraujas kaipgi nebū- 

tun raudanas,” — juokiasi Maldenė.
Jiedu nusileidžia miško pašlaitėn. Čia gi trykšta 

šaltinis, šnypšdamas, kaip žąsis.
„Nuoprausiuo petjuons.”
Gaudižadas atriša sau pakaklėje raištį. Ant krū

tinės atsisega kaulinius branktelius. Nusinuogina pe
čius, atsiklaupia ir nulenkia galvą, atsiremdamas al
kūnėmis.

Maldenė rieškučiomis semia iš šaltinio vandenį 
ir, užpildama ant Gaudižado tarpumenčių, plauna 
kraują.

„Brrr, ūtata! ša-a-alta!” — Gaudižadas visas 
krusteli, Maldenei šliukšterint ant jo viršupečių rieš
kučias šaltinio vandens. Gaudo orą, sutraukydamas 
kvėpavimą. Plėsčioja akis, upščia ir prunkščia.

„Kas nūnai?” — jos dantys šviečia įraudusiame 
veide.

„Ša-a-alta!...”
„Gėda! Vasara.”

„U-ūtata!”
Maldenė prisilenkia ir laižo išdrėskimą Gaudiža

do viršupečiuose.
„Benegi eš meduolis!”
„Žaizdan raikia ištjulpti irgi išlaižyti. Idant pū

liai nepriesimestun.”
„Man negerai.”
„Negirdėta neregėta! Tai kas gi tau?”
„Širdis biją.”
„Nebūni ežys. Kas raikia, tai raikia. Iš dėdės tai 

žinau. Jis gi žynys,” — abiem rankom įsitveria į jo 
kudlas, nulenkia galvą ir vėl laižo jo viršupetį.

Gaudižadas išsilaiko klusnus, iki Maldenė, paleis
dama jo galvą, taria:

„Nūnai jau gana.”
Tada jis atsilenkia, pasilikdamas klupsčiomis ir 

atsisėsdamas ant savo užkulnių.
Ji apsidairo. Nuskobia garbanėtlapių žolelių, so

driai žaliavusių tirštomis kokštėmis, smulkiai ving- 
liais lapeliais. Tarp delnų sutrina iki sudrėkimo ir 
uždeda ant žaizdos.

„Kraujeliai,” — Maldenė pasako tų žolelių vardą. 
„Suolaika kraujan. Gydą.”

„Tava dėdė žynys?”
„Jau sakiau.”
„Tėvą bralias?”
„Mamužės.”
„Kur?”
„Trakuon Galvės žynys. Antrasis dėdė — Vil- 

niajen Mindaugiepi.”
„O!...” — Gaudižadas siurbte įkvėpia.
„Kas?”
„Mm... Ingėlė gylys ar bimbalas,” — jis tyčiomis 

pasikaso pažastį. „Kan veikia tava dėdė Vilniajen?”
„Ašvinykas. Bet ar žinai, kan preiveizdi ašviny- 

kas?
„Ne-ee,” — nutęsia Gaudižadas, žiūrėdamas šal- 

tinin, kur mato dangišką sklypelį.

(Bus daugiau)
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Kodėl Kat. Susivienijimas

mums yra geriausias

pildyti jaunesnių kartų atstovai 
ir paveldėti rūpestingai sukaup- 

i tą organizacijos turtą, kad jis 
I nepereitų į kitataučių rankas,
kaip kad pereina kai kurios lie
tuvių sukurtos įstaigos lietu
viams nykstant svetimųjų eilė
se.

|
I

I

MATAS ZUJUS, Wilkes-Barre. Pa.

Iš apyskaitų , spausdinamų 
oficialiniam Susivienijimo orga
ne “Garse”, nariai ir ne nariai 
turi progų susipažinti su orga
nizacijos finansine padėtimi 
Tos apyskaitos aiškiai parodo, 
kad Susivienijimas finansiniu 
atžvilgiu yra tvirtas, jo “sol- 
vency” yra daug aukštesnis, ne
gu valstybių departamentų rei
kalavimai nustato;

Su pasitenkinimu stebint Su
sivienijimo finansinį tvirtumą, 
tokio pasitenkinimo nesudaro 
narystės stovis. Kažin kodėl lie
tuviai vis šaltai žiūri į savo na
cionalinę fraternalinę organiza
ciją, kurioje apsidraudimas vi
sais atžvilgiais yra saugus. 
Šiandien mūsų Susivienijimas 
turi modemiškas apdraudos 
klases, kiekvienas asmuo gali 
pasirinkti tokį certifikatą, ku
ris jam atrodo prieinamiausias 
ir geriausias. Susivienijime ap
draudos mokesčiai išlaiko bet 
kokią kompeticiją, nes jie yra 
mažesni, negu kitų panašių or
ganizacijų arba komercinės ap
draudos kompanijų. Visi certi- 
fikatai turi rezervus. Kitas 
svarbus dalykas ,tai tas, kad 
įsirašant nereikia mokėti įsto
jimo mokesčio ,kuris praeityje 
buvo gana stambus. Be to, cen
tras apmoka daktarui iki $4.00 
už aplikanto fizinę egzaminaci- 
ją, jeigu tokia egzaminacija 
įstojančiam yra reikalinga.

Deja, gan dažnai pasigirsta 
priekaištų, ] 
rūpinasi tik draudos ir savišal
pos reikalais, o mažai dėmesio 
kreipia į mūsų kultūrinius ir 
tautinius reikalus. Tokiems prie
kaištautojams vertėtų pasiskai
tyti Susivienijimo Istorija, ku
rioje jie suras, kiek Susivieni
jimas turi nuopelnų už jo pa
ramą mūsų tautos gyvybiniams 
reikalams. Susivienijimas jau 
ėmėsi organizuoti ir vienyti lie
tuvius kai Dėdės Šamo ša^je 
iš viso tebuvo tik devynios lie
tuviškos draugijos. Susivieniji
mas stipriai judino lietuvių pa
rapijų, mokyklų, kursų ir kitų 
lietuviškų įstaigų steigimą; 
pats pirmasis skyrė aukas lie
tuviškų rankvedžių, žemėlapių, 
patriotinių knygų ir brošiūrų 
leidimui; Susivienijimo seimai ir 
juose išrinktos vadovybės bud
riai sekdavo carinio režimo ir 
lenkų daromas Lietuvių tautai 
skriaudas ir prieš tai keldavo 
protestus paruošiant atitinka
mus memorandumus JAV ir ki- sidėtų savo talka sudaryti jau-

pa- 
są- 
tu- 
vė- 
čia

Apsidrausdami Susivieniji
me parodysime savo lietuvišką 
susipratimą, prisidėsime • prie 
tvirtesnio susiorganizavimo ir 
vieningumo.

Norintys įsirašyti, kreipkitės 
į jūsų kolonijose gyvuojančių 
kuopų viršininkus ,o jeigu kuo
pos nėra, kreipkitės tiesiog į

Astronautas Glenn savo šeimos tarpe Arlington, Va. Stovi 
žmona, sūnus David, 16 m., ir dukra Lynn, 14 m. (UPI)
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ŠIURPIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

tų šalių vyriausybėms ir įtakin
giems tautų vadovams.

Turint omenyje aukščiau 
žymėtus faktus, kiekvienas 
moningas lietuvis katalikas 
retų stoti po Susivienijimo 
liava, pats apsidrausti ir
apdrausti savo šeimas. Susivie
nijimas turėdamas didesnį skai
čių narių pajėgs varyti platės 
nę vagą fratema’inėje srityje centro įstaigą, adresuojant: Li-
ir dar stipriau pajėgs paremti thuanian R. C. Alliance of Ame 
mūsų tautinius ir kultūrinius rica, P. O. Box 32, (71-73 S. 
reikalus. Vyresniųjų narių ei- Washington St.), Wilkes-Barre, 
lems reiėjant, jų vietas turi už- Pa.

DAUGIAU DĖMESIO JAUNIMUI
Lietuvių ir kitų tautų pionie- nimo veiklai patrauklias sąly- 

riai pasirinko fraternalinę sis- gas. 
temą, kuri sudaro geras drau- 
dos, socialinės, kultūrinės ir 
tautinės veiklos sąlygas, ši sis- 

1 tema ilgą laiką buvo labai ge
ra lietuviams, betgi paskutiniais 
laikais tenka pastebėti, kad mū 
sų apskričių ir kuopų veikla 
tarsi sumažėjusi. Kuopų susirin 
kimai netaip gausiai lankomi, 
kaip seniau, veržimasis į jų va 
dovystę irgi yra žymiai susilp
nėjęs. Betgi to negalima pasa
kyti apie kitų tautinių grupių 
fratemalines organizacijas. Tik 
pastudijuokite lenkų, slovakų, 
čekų, kroatų, ukrainiečių ir ki
tų tautinių grupių fraternali- 

’nių organizacijų veiklą, o pama 
tysite, kad ten su kiekvienais

Išvežtieji vario kasyklose. — Baisios tortūros Sibire

Atsilikęs švietimas
(Atkelta iš 3 psl.)

las šiais metais ypač sustiprin- 
! tas. “Mes negalime toliau taiks 
tytis su tuo, kad atskiri jau
nuoliai ir merginos baigia mo
kyklas, nesusiformavę moksli
nės pasaulėžiūros, o kartais net 
nenusikratę religinių prietarų... 
Svarbu ne tik atitraukti moks
leivius nuo bažnyčios, bet auk
lėti juos kovingais ateistais... 
Ateistiniam auklėjimui reikia 
daug plačiau panaudoti litera
tūrą”. Kai skaitai šiuos A. 
Sniečkaus žodžius, ateina min
tis, kad tikriausia jam pritiktų 
pasimokyti 11 klasėje, bent pa
kenčiamai pramokti lietuvių 
kalbos. Vietą suras pav. Širvin
tų rajone, kuriame tik 47% vai 
kų tęsia mokslą 8 klasėje. Ne 
ką didesnis mokinių skaičius 
sugrįžo į 11 klasę.

Švietimo ministeris M. Gedvi-

;las įžūliai puolė mokyklų vado- 
I vybę ir mokytojus. Jis gausiai a 
įbėrė negeroves kompartijos va
dovaujamose mokyklose ir nir
šo, kad ir šiandien daugelis 

i mokytojų vis apeina komparti
jos ideologijos skelbimą. Jis ža
dėjo po dešimtmečio įvesti 11 
klasių privalomą mokymą, kai 
nūnai nepajėgia tęsė 8 metų 
privalomojo mokymo progra
mos.

Suvažiavime mokytojai buvo 
šalti ir santūrūs, klausydami^ 
vyrų, kurie nieko bendro netu
ri su mokyklomis ir mažiausia 
teišmano, kaip išeiti iš jų su
darytų painiavų švietimo srity
je.
I----------------------------------------------

S 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite!
P už apdraudę nuo ugnies ir auto-i 
i'’ ijtnobilio pas

F R A N K ZAPOLISj

3208,4 "ėst 95th Street
. s’ Chicago 42, Illinois

Teresė Katauskienė su eks
kursija lankėsi Lietuvoje. Bu
vo Vilniuje, Klaipėdoje ir Kau
ne. Kelionę atliko lėktuvu, ką ji 
labai mėgsta. Jos sūnus yra la
kūnas ir pats tėvus buvo pa
skraidinęs.

Pirmiausia pasiekė Maskvą. 
Viešbuty senoviški įrengimai. 
Keltuvas toks silpnas, kad pen
kių žmonių nepakelia. Visur 
vaikščiojo grupėje, griežtoj va
dovo globoje. Vadovas dažnai 
skaitydavo, ar kuris nenuklydo.

Yra priimta sakyti, kad jau
nimas visuomenės ir tautos atei 
tis. Tą mintį čia galima dar pra 
plėsti išreiškiant ją šitaip: jau- Maskvoje muitininkai iš vienos 
nimas yra mūsų organizacijų, lietuvės atėmė keletą laikrodė- 
mūsų parapijų, mūsų mokyklų ūų; sulaikė, bet grįžtant atida- 
ir kitų lietuviškų įstaigų atei- vė. Šiaip Maskvoje yra ir gra- 

! tis. Beje, šiais laikais jaunimu žiu pastatų.
daugiau nusiskundžiama, reiš
kiama daugiau nusivylimo, ne
gu vilčių. Dažnose vyresniųjų 
kalbose ir raštuose girdisi, kad 
dabartinis jaunimas netoks, ko 
kie buvome mes patys mūsų 
jaunystėje, kad šių dienų jau
nimui trūksta idealizmo. Betgi 
vien peikimais ir barimais jau
nimo nesulaikysime nuo nukry
pimų, neistatysime į gerą kelią.

kad Susivienijimas metais įrašomi tūkstančiai nau-1 Jaunimą turim suprasti ir prie
jų narių, jų socialinė .kultūrinė 
ir kitokia veikla vyksta sudva
sintu tempu ir dar matosi ženk
lų, kad toks judėjimas ir veik
la tęsis ilgus metus.

Savaime

Moterėlės su maišel ais ant 
pečių Vilniuje

Iš Maskvos lėktuvu skrido į 
Vilnių. Mūsų lietuvei Vilnius at
rodė toks liūdnas — visi žmo
nės liūdni ,tokia jų padėtis sle
gianti. Sekmadienį moterėlės iš 
kaimo atėjusios apsipirkti. Su- 
sidėjusios pirkinius į maišiukus,

i

vo, kur reikia, ir, tai moteriai 
nuvažiavus du trečdaliu kelio, 

j sulaikė taksį trys vyrai, vienas 
iš jų policininkas, ir sugrąžino 
atgal.

Iš to taksio šoferio atėmė do
kumentus. Ekskursantė aiški- 

i no, kad ji pati taksį pasisam
džiusi, šoferis niekuo nekaltas. 
Jie vistiek to nepaisė, ir šoferis 
jai slapčia prasitarė, kad dabar 
jį visada sekios.. Jiems uždraus- 
ta į tolimesnį užmiestį kelei
vius vežti.

Moteris baisiai supyko, kad 
atvykusiai iš Amerikos neleido 
aplankyti motinos. Į Lietuvą ji 
važiavo raudona, o grįžd-labai 

I pabalusi.
Vilniuje žmonės stovi eilėse, 

laukdami duonos. Lempos visur 
tokios tamsios. Labai blogai at
rodė.

TERRA
3237 W. 63rd St„ Chicago 2». UI. 

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

S?

Alyva, anglys, kūrenimo rišt emu 
■jakeitimai ir pataisymai

BLLTEFIRE OIL CO
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

Tikrai verta ir naudinga jaunimui 
, ir vaikams perskaityti A. Vilainio 
i kelionių reportažus,

Žemaičių žemėje
Čia aprašomos istorinės vieto-a 

vės, žymiausiųjų vyrų tėviškės,’! 
upes, ežerai ir gražusis Lietuvos, 
pajūris. Autorius paduoda daug 
padavimų, pasakų. Knyga gausiai 
iliustruota. Skaitytojams padės 
susipažinti su gimtąją žeme ir pa 
liks neišdildomų vaizdų.

žemaičių žemėje 132 pusi., kai 
na $1.50.

i

Kaip raudonieji barbarai 
kankina lietuvius

Ir

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS KC'ŠIES FOTOGRAFIJOS 
M C S t Sl’ECl ALY B£.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7:4481

i lncorporated ) 
EDVARDAS UL1S, sav.
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Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

D R A n G R S
4545 West 63rd Street

jo eiti su meile, su tikslu jo 
entuziasmą, gabumus ir valią' 
nukreipti į gerą pusę.

Anot F. A. Vuillerment, “Jau 
natvė, tai amžius, kuriame at-

suprantama, kad siskleidžia beribiai akiračiai pa- 
nauji laikai ir naujos idėjos ne-' auksuoti tekančios gyvenimo 
ša gyveniman atmainas ir rei- saulės šviesa, žadančia ilgai 
kalauja naujų būdų ir priemo- patverti; tai amžius, kuriame 
nių. Pagrindinė priežastis kodėl viskas yra sudvasinta pavasa- 
mūsų jaunimas mažai domisi rio žavėsiu ir kuriame gyveni- 
kuopų susirinkimais ir veikla, mo tamprumas pasireiškia gy- 
yra ta, kad permažai dėmesio vomis spalvomis; tai amžius 
kreipiama į jo pageidavimus, kilnių entuziazmų, didingų užsi- 
Tačiau kiekvienam geram lietu- mojimų ir dosnių aspiracijų, 
viui patriotui turi būt aišku,
kad jaunimas paliks tol lietu- sioms idėjoms .širdis didvyriš- 
viškas, kol kartu rūpinsis mūsų kiems jausmams, valia — pa- 
visuomenės ir Lietuvos reika- stangoms, kovai, dosnumui; tai, 
lais, kol jis bus susirišęs su ge- pagaliau, amžius, kuriame jau- 1 
ra lietuviška organizacija. To- čiamas neišvengiamas reikalas 
kia organizacija kaip tik yra 
mūsų Susivienijimas. Tik čia 
reikalinga, kad mūsų veikėjai 
ir visi organizacijos nariai pri-

Kaunas lyg linksmesnis.
žmonės lyg drąsesni, netaip bau 

tokius paprastus, kaip bulvėm ’ Teresei teko sutikti Uetu- 
pilti, ir eina užsimetusios ant ^uras buvo išvežtas į žiaurią 
pegių Rusijos tremtį. Pasakojo jis, už-

Vilniuje teko sutikti lietuvį, įkniaubdavo ant stalo, paverk- 
( kuris keliolika metų buvo Sibi- ^avo vėl pasakojo. Jis tiek 
ro tremtyje. Vargšas, negalėjo 

, daug ka’bėti. Tik ašaros byra
— verkė galvą padėjęs ant mū
sų lietuvės pečių. Jam teko dirb 
ti vario kasyklose po žeme. Iš
tisomis paromis jie pasilikdavo 
žemės gelmėse ,ten ir nakvoda
mi. Nuo mirties jį išgelbėjo tik 
iš Lietuvos gaunami 
siuntinėliai.

kai dvasia atsiveria didaiau-

Tvarkos reikalu
Malonu pažymėti, kad gražus Visi pilnamečiai nariai turi 

skaičius Susivienijimo kuopų, j teisės gauti oficialų organą 
paklausė vadovybės raginimų— j “Garsą”. Beje, yra nemažai šei 
išsirinko pilno sąstato kuopų | mų, iš kurių organizacijai pri- 
valdybas ir priešmetiniuose ar- klauso po du, tris ir daugiau 
ba metiniuose susirinkimuose narių. Tokios šeimos tenkinasi 
plačiau pasvarstė šių metų veik gaudamos 
los p’anus, didžiausią dėmesį 
kreipiant į prirašymą naujų na
rių. Betgi yra nemažai ir tokių 
kuopų, kurios pilnų sąstatų ne
sudarė ir tenkinasi užpildę tik 
pačias svarbiausias viršininkų 
vietas.

Konstitucija ir įstatai reika
lauja, kad kiekviena kuopa su
sirinkimus laikytų kas mėnuo.

Kurios kuopos nori, kad jų 
susirinkimai būtų skelbiami or
gane “Garse”, malonėkite pra
nešti redakcijai susirinkimų 
dieną, valandą ir vietą.

žengti pirmyn, veikti, kilti, kur
ti, atsidėti, pasiaukoti!”

Tadgi pasistenkime šias jau
nimo ypatybes ir dovanas nu
kreipti taip, kad iš to būtų 
kuodidžiausia nauda mūsų or
ganizacijoms ,mūsų visuomenei 
ir tautai. Nesutrauksim viso 
jaunimo po Susivienijimo vėlia
va, tai būtų tik svajonė. Bet 
sutraukime rinktiniausią. Kai 
susipratusio ir sąmoningo jau
nimo skaičius mūsų Susi vieni ji- 

, me padidės, jis įneš į mūsų vei
kimą gaivios gyvybės ir dva
sios.

skurdūs

Peršauto sūnaus lavonas tėvo
kieme

Jis papasakojo apie vieną 
jauną lietuvį, kuris nenorėjo 
eiti į raudonąją armiją. Raudo
nieji susekė, kad jis slapstosi 
rugių lauke. Apsupo lauką, su-

• rado tą lietuvį jauną vyrą, nu
šovė, jo lavoną nutempė į tėvų 
kiemą ir numetė. Namiškius šūviai, 
areštavo ir tėvą labai kankino. vienas

buvo suterorizuotas, kad net 
savo žmonai nesakė, jog jam 
teko kalbėti su Amerikos lietu
ve. Kankindami raudonieji jam 
buvo dalį pirštų nukirtę. Merk- 

idavo jo kojas į šaltą vandenį 
ir laikydavo. Rankas surišę, pa
kabindavo prie sienos. Buvo su
statyta eilė vyrų ir grasino juos 

| sušaudyti.
Kalėjime jis nesivadino var

du, turėjo tik numerį ant nuga
ros prisiūią. Kankintojai jį 
gąsdino, sakydami:

i
— Tavo numeris nuimtas nuo 

nugaros. Tavęs jau kaip ir nė
ra tarp gyvųjų. Prisipažink...

I 
Stovint sušaudymo vietoje,; 

davus komandą, buvo paleisti 
Vyrai sukrito, tik jis 

liko stovėti. Baisiai iš- 
Kaimynai paslapčia sukalė kars kankintas ir tik mirty išsilais- 
U ir 1 . .. . ‘

. miestely laukia stebėti, kas at-' i raudonuosius budelius jis su-
I trtrVa cm Ini/iofiitTAmlc’ Suko.
I

"MOVlNČ
F. KASPARAS

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

VALYMAS 
kilimai, apmušti baldai 

IR SIENOS J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

CHICAGO 29, ILL.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

; 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
715® So. Maplevroo* Avė., 

Chicago 29, IU.

Perskaitę "Draugą", duoki- 

te jį kitiems pasiskaityti.

K a s tik turi gėrę skonį,
.Visk? perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

%

FURNITURE CENTER, INO 
MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRospect 8-5875 

Vedėjas d. LIEPOMS

Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5. 

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South AVestern Avė. krautuvė

4*
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patyrę, kad raudonieji yinimą matydamas, atsigręžęs iiiiiiiniinilllIlIlIlIlHlllIllllllIllIlllIlIlIllHIlimilllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiimilllllliiiiii
Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bės

paraginimų Ir paaiškinimų for- 
Arkivysk. Jurgio Matulaičio- S moję.

Matui'*vičiaua 5
iii. Vilniuje. Žvilgsnis } Arki

vyskupo kančias perneštas senoje 
T.lėtu vos sostinėje, kur Jis steng
damasis būti visiems visakuo. kad 

. visus laimėtų Kristui, daugiausia
I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi x yra nukentėjęs,

ryžirnal. Čia kaip tik atsiskleidžia g Knyga turi 220 pusi., 
A.rk.vyskupo Jurgio gilus tiesos jžvi-1 S luotą ir įrišta j kietus 
~----- - t_l visiškas pasiaukojimas tar £ Kaina 82.50.
nauti Dievui. Bažnyčiai ir sielų iš g 
ganymui. g Užsakymus su pinigais

II. lytiškai. Tai įvairiems asmeninu 
ašytų laiškų ištraukos, gyvenimiškos 
išminties perlai. Išreikšti patarimų.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIII1I|I|||||||||||||||||||||||||J|||||||||||||||I||||||||||||!||||

vyks su laidotuvėmis, nebenešė , suko: 
karsto į bažnyčią, bet per ka- * 
pinių tvorą slapstydamiesi per
kėlė karstą ir užkasė.

Pensijos 79 centai menes'ui 
ir giminių lankymas

Vilniuje teko susitikti su kol- 
chozininkais. Viena mergaitė 
pasakojo, kad jos tėvas gauna 
pensijos tik 79 centus per mė
nesį — atskaito už turimą gy
vulį ir panašiai.

Teresė norėjo aplankyti na
miškius, jie laukė, ir kelią buvo 
pažvyravę, bet... mūsų lietuvė

1
i
I

I

krito. Kažkas pratrūko vidu
riuose. Tada jį nuvežė į ligoni
nę ir gydė.

Sibire būdamas, jis gaudavo 
siuntinių nuo brolio tremtinio i 
iš Amerikos. Rašant broliui 
laiškus į Ameriką, jam padik
tuodavo, ką rašyti. Tai, žinoma, 
buvo Stalino laikais.

— Tai ką, ar man kulkos ne
beliko!

UŽRAŠAI
TRIJOSE DALYSE:

Supykęs raudonasis spyrė i 
jam į vidurius ,kad šis net su- j ^rkiVy?k“ , . „ , . I tfmas bet

pavelks- 
vtršellua

siųskite-
“DRAUGAS” f 

♦545 W. 63 St., Chicago 29, DL

vieną arba du eg
zempliorius “Garso”. Beje, ad
ministracija gauna nusiskundi
mų dėl laikraščio negavimo, j 
Nariai prašomi patys tiesiogi
niai arba per savo kuopų sek-' 
retorių pranešti savo tikrą ad
resą ir laikraštis bus reguliariai 
siunčiamas. Administracija yra 
bejėgė reikalą sutvarkyti, jeigu 
ji neturi tikro nario adreso.

kitės šiuo adresu - “Garsas” P neda° S1Ul°maS naUjaS ukl° Kai iš kitų ekskursijos dalyvių pasakosiu apie brolį, jei ne, ge-i 
n ~ ° z 71 vo Garsas , P. projcktas virstų jstatymu. Jo vadovai patyrė .kad ji be paly- riau visai tylėsiu”. Jisai gi at-

GĄSDINA MAISTO
PAKILIMU

KAINŲ J
DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI

-

Charles Shuman, Amerikos
ūkinio biuro federacijos pirmi- tėviškės negalėjo pamatyu'.'norš 
ninkas, kalbėdamas Chicagos ir nuvykusi j Lictuvą 
Sherman House susirinkusiems
2,000 ūkininkų, pareiškė, joj: jau gerokai raudona, Vilniuje 
miesto gyventojams pakils mai- į -- • .....

sto kainos, jeigu prezidento Ken te palydovo nuvykti į tėviškę. “.

Teresė pasakojo tai, ir jos 
akys buvo pilnos ašarų. Ji dar 
pridėjo:

— Parvažiavusi, sutikau to 
pati pasisamdė taksį ir norėjo kankinio brolį ir jam pasakiau:

Jeigu turi stiprią širdį, tai pa-

Viena lietuvė ekskursantė,

O. Box 32 (71-73 S. Washing- federacijai priklauso 1.6 milijo- dovo vyksta į tėviškę, tuoj pra- sakė:
j ton St.), Wilkes-Barre, Pa. nai ūkininkų 50 valstybėse. įdėjo veikti. Matyt,

<<*

patelefona-, viską žinoti...”
kad ir numirčiau, noriu

J. Pr.

MARLBOROUGH’S LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Va- 
riakcjytė-Inkenienė, Išleido Lithuanian Catholic Press Society, 
Chicago 29. 111. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl....................... $1.25

POPULAR LITHUANIAN RECIPES, compiled by Josephine J. 
Daužvardis. Antras pataisytas leidimas, išleido Lithuanian 
Catholic Press Society. Chicago, 1958 m. 128 psl.......... $2.00

JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas četkauskas. Pradinės 
akordeonistams žinios ir daugelis melodijų su gaidomis. Išleido 
J. Karvelis, Chicago, 1958 m. 112 psl................................... $3.00

ŠVENTOJI VALANDA, Nakties adoracijai namuose. Parašė 
Kun. Mateo Crawley-B®evey, vertė M. Pulauskas, MIC. Tėvų 
Marijonų leidinys, 1958 m. 64 pusi. Kaina............... 25 centaiV-..
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DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. vasario mėn. 7 d. 5
A

BANKETAS 111 PROGRAMA — $8.50 asmeniui. Gali
ma rezervuoti stalų 10 asmenims. Tik Programa — $3.50 
Biletai gaunami: DAINA TV, 3321 S. Halsted St., JUOS
TA (l’rišmantas), 1805 \V. 4<>tl> St.. BALYS BRAZDŽIO
NIS. 2046 W. 71st st., ST. ANTHONY SAVINGS & 

LOAN, 144" S. 40tl» Court. Cicero, Illinois, ŠIMAITIS 
KKALTY, 273" W. 43rd Street.

LIETUVOS VYČIŲ I LLI N 01 S - I N DIA N A A P S K R I T Y $ RUOŠIA — 

LIETUVOS ATSIMINIMAI 
SEKMADIENI, 1962 M. VASARIO MĖN. II DIENĄ, BAL TABARIN KAMBARY, SHERMAN HOTEL

KOKTEILIAI 4:30, pietūs 5:30, Programa 7:30. I 
Programoj dalyvauja: Lietuvos Vyčių choras, vad. | 
Fausto Strolios, solistė Genovaitė Giedraitienė, taip- i 
gi ATEITIES šokėjai ir jaunesnieji ATEITIES šoke- L 
jai. Muzika John Bianskio.

t

*

BOSTONO ŽINIOS
LAIKRAŠČIŲ MENUO

Skelbiamas laikraščių mėnuo. 
Norime, kad kiekvieną šeimą 
lankytų lietuviškas laikraštis. 
Ir ne tiktai laikraštis, bet taip 
pat žurnalas ir knyga. Lietuviš 
ki laikraščiai yra labai kuklūs 
savo prenumerata. O kai prenu
merata menka, tai ir įvairių 
skelbimų skaičius juose yra 
menkas. O tie skelbimai dau
giausia išlaiko laikraščius šia
me krašte. Kai kiekvieną lietu
višką šeimą lankys gal ne vie
nas, 
čiai, tada ir laikraščio materia-

retą ir Stasį Michelsonus jų 
metų vedybinio gyvenimo 
kakties proga.

— Naujagimiai Bostone. : 
gina ir Vitas Dambrauskai 
silaukė naujagimio sūnaus,

50
su

i

Re- 
su- 

o 
Janina ir Alfonsas Matulaičiai 
— dukrelės.

Taip pat buv. bostoniškė Re
gina Norvaišaitė-Petrutienė, ku 
r i gyvena Washingtone, susilau
kė dvynukių dukrelių.

— Inž. B. Galinis, kuris nuo
latos gyvena Bostone, laikinai 
išvyko į Pittsburgh. Jau kiek 
laiko Bostone jaučiamas darbų 

line’ pusė bus stipresnė. O tu- trykumas> ypatingai statybos 
rint daugiau pinigo ir pats laik inžinieriams. 
raštis gerės.

Jeigu norime didesnės prenu Lietuvių Studentų s-gos ttadi- 
meratos, tai taip pat norime, 
kad laikraščiai darytų irgi pa
žangą ne tik savo išviršinę iš
vaizda, bet taip pat ir turiniu. 
Viena negerovė, kuri dar vis 
neišnyksta iš lietuviškų laikraš 
čių puslapių, tai pešiojimasis 
tarp savęs.

Reikia gausesnės prenumera
tos, bet taip pat reikia ir kul
tūringesnės plunksnos.

VASARIO 16 PAS 
PREZIDENTĄ

Jau yra gautas pranešimas, 
kad Vasario 16 d. 12 vai. prezi
dentas Kennedy priims platesnę 
lietuvių delegaciją. Tuo reikalu 
rūpinasi Lietuvių Bendruome
nė ar dar geriau pasakius vie
nas iš narių dr. Vileišis iš Wa- 
terbury, Conn. Į pačią delegaci
ją norima įtraukti kuo daugiau 
narių iš visos Amerikos ir viso
kio amžiaus. Tuo parodant, kad 
Lietuvos reikalas yra gyvas ne 
tik pas senesnius, bet taip pat 
ir jaunime.

Girdėti, kad iš Bostono irgi 
vyks keli asmenys.

INŽ. VYLIUS BRAŽĖNAS 
PAS STUDENTUS

i

o keli lietuviški laikraš-

— Finis Semestri. Bostono

cinis Finis Semestri ruošiamas 
vasario 9 d., penktadienį, Lat
vių namuose, 64 Sigoumey St. 
Jamaica PI., Mass. Pradžia 8 v. 
vakaro.
• — Studentų Ateitininkų Cent 

ro valdyba lankėsi Bostone. Ta 
proga studentai ateitininkai tu
rėjo susirinkimą Brocktone. Bu šventės proga, lapkričio 23

I

i

vo aptariama ir diskutuojama 
studentų ateitininkiškos proble-' 
mos.

— Dr. Marija Gimbutienė. Da 
bartiniu metu dr. M. Gimbutie
nė dirba Stanford universitete 
Kalifornijoj. Šiomis dienomis ji 
buvo atvykusi į Bostoną pas 
savo vyrą dr. inž. J. Gimbutą. 
Pasisvečiavusi vėl grįžta Kali- 
fomijon.

— Antano Matjoškos 25 me
tų visuomeninės veiklos pager
bimas įvyks vasario 10 d. Tau
tinės s-gos namuose, 484 E. 
Fourth st. So. Bostone.

— Nhuja Veteranų Valdyba.
Lietuvių Veteranų S-gos Bosto
no skyrius, vasario 3 d., turėjo 
savo metinį susirinkimą. Susi
rinkime buvo išrinkta nauja sky . astr°lo»aį 
maus valdyba - pirm. A. Sta- ( jAV> kur jį studijuoja Sarah Law- 
pulionis, sekr. Pr. Martinkus, rence kolegijoje. (UPI)
ižd. K. Dusevičius.

Susirinkimo buvo pareikšta 
vieša padėka preleg. dr. V. Če
pui ir meninės programos iš- 
pildytojams — J. Jašinskui, B. 
Povilavičiui, muz. Juliui Gaide
liui, muz. Izid. Vasyliūnui ir jo 
kapelai, kurie išpildė visą pro
gramą Lietuvos kariuomenės 

d.

Sikkim valstybėlės, esančios tarp 
Indijos ir Tibeto, karalius Maha- 
rajkumar, 38 m., žada tuoktis su 
Hope Cook, 21 m., gyv. Seal Har- 
bor, Me. Jungtuves jie atidėjo ligi 
1963 m., kadangi dabar kaip Sik- 

j pranašauja, yra 
blogi metai. Mergaitė grįžta į

dėti parapijos mokyklos labui, sesutės Sofijos Hajdys vientur- 
Paaukšt-intas lietuvių draugas

Buvęs Centrai Falls. R T..
Y ~ _ TT- , .v • I

I

I

MŪSŲ KOLONIJOSE
Rochester, N. Y

Doleriai milijono fondui
K. S.

Inž. Vylius Bražėnas iš Stan- šimtus dolerių.

xxx>o<xxxx>o<xx><x><xk><>o<><xxx>
Įtemptos valandos sukilimo prieš 

, šilta meilfi kas
dieniniame Lietuvos šeimos gyveni
me, nutraukta šiurpių raudonųjų trš- 

gant j vakarus ir paliekant sau arti- 
partizanai 

j Lietuvos miškuose, Vytauto dvasios 
, rašyto- 

! jos atkurtas pasikalbėjimas su Ge
diminu Vilniuje, kraujo balsas trem
tyje, laiškas miško broliui partiza
nui — tai vis temos, kurias vaizdžiai 
aprašo tremties rašytoja Kurole Pa
žėraitė savo knygoje.

DIDVYRIŲ ŽEMĖ
Vertingi pasiskaitymai jaunuome

nei. Knyga turi 133 pusi., kaina$l,50. 
Veikalas išleistas Brazilijoje, bet 
gaunamas "Drauge”.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
<x>o<x>o<>o-o<x><><x><k><ho<><xxx>-o<>o

1 Įt___ ;
tė dukrelė Loretta Maenpaa su bolševikus Kaune?

Buvęs Centrai Falls, R. I., silaukė pirmgimio sūnaus Jono.
tarybos narys Victor Mathieu Sesutės Julijos Urba sūnus Tho mimų. 1 ®ibirą> “alinga diena be-J grant 1 vakarus ir paliekant sau arti-

mas praleido mėnesį viešėda- žmogų partizanauti, 
| Lietuvos miškuose, Vyt»^v, mas SU motina pas tėvelį Char- Į tėvynės meilės testamentas, 

les, dėdę kun. Vladą Urbą, Gi
mimo P Š. Marijos parapijos 
vikarą, ir močiutę S. Urbienę,

to miesto mero paskirtas OPA 
direktorium. Jojo žmona Beat
ričė yra vyčių kuopos kasinin
kė ir finansų raštininkė jau 
penkti metai. Victor Mathieu
yra uolus vyčių bei Lietuvos prieš išvykdamas sausio 18 d. 
reikalų darbuotojas. Šis prancū į Japoniją. Jisai yra parašiuti- 
zų kilmės amerikietis jau virš 
15 metų aukoja savo laiką ir 
piniginę paramą Lietuvos lais
vinimo reikalams.

ninku instruktorius.
Jonas A. Stoškus

Lietuvis jūrininkas
Mokytojas Albertas Jurgele

vičius šiomis dienomis priimtas 
į JAV jūrininkų sąstatą ir lau
kia paskyrimo.

Vyčių susirinkimas
Birutės Stoškienės name įvy

ko Lietuvos Vyčių 103-čios kuo 
pos vasario mėnesio susirinki- 
mas. Naujos Anglijos apskri
čio pirmininkė Bemice Kavada 
ras iš Worcester, Mass., įvesdi
no valdybą: pirm. — Praną 
Dziekievvicz, vicepirm. — Oną 
Valaską, rašt. — Birutę Pau
lauskaitę, kas. ir fin. rast. — 
Beatriče Mathieu ir jos pava
duotoją — Nijolę Jurgelevičiū
tę. Trustistai — Vera Minel- 
go ir J. Stoškus. Kuopos dva
sios vadas yra parapijos klebo
nas kun. Jonas Vaitekūnas. Jau 
nųjų vyčių dvasios vadas yra 
parapijos vikaras kun. V. Mar- 
tinkus.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.

GRANTWORKS
ALYVA, ANGLYS .k

Sąžiningas patarnavimas.
Geriausios rūšies Anglys ir

Alyva.

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

Adomas Bemadišius

Kazimiero parapijos bažnyčioj 
10:30 vai. r. 5 vai. p.p. parapi
jos salėj Vytautas Straznickas, . 
Vorkutos kankinys, kalbės apie 
lietuvių padėtį darbo lageriuo
se. Meninę programą atliks mo
kyklos vaikučiai ir meno mėgė
jų oktetas, vad. muz. Jonui Bei- 
noruL

Birutė Paulauskaitė, vyčių 
kuopos raštininkė, lietuvių or
ganizacijų vardu pasiuntė laiš
kus : valstybės gubernatoriui, 
Providence merui, valstybės se
natoriams ir kongreso nariams 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo paminėjimo mūsų mie 
ste.

I

J

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

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

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupomsMinėjimai

Kovo 4 d., Šv. Kazimiero pa
rapiečiai pagerbs savo parapi- 

i jos patroną ir kun. Joną Vaite
kūną, trisdešimt metų klebona
vimo proga. Iškilmingas padė
kos mišias laikys klebonas su 
asista, o vakare parapijos sa
lėj bus pagerbimo vakarienė.

Žinios iš Chicagos
Kalėdų dieną jūsų korespon

dentas susilaukė žinių iš Chica
gos. Jo sesutės Elenos Skocz

25 dol. Pinigai žurnalui pasiųs
ti per Centro Valdybą.

Baltimore, Md.
Rocresterio Lietuvių Bendruo _ Aktorius mok. Kazlauskas 

menės apylinkės valdyba praė- Baltimorėj suruoštam šeštadie- 
jusį pavasarį, norėdama paska- ninės mokyklos vakare pravedė 
tinti greičiau suorganizuoti vie- vaikų pasirodymą scenoj ir pa- 
no milijono dolerių fondą, pa- deklamavo eilėraštį. __
žadėjo Lietuvių Bendruomenės ( išspausdintoj korespondencijoj 
Centro Valdybai tūkstantį do- jo pavardė buvo praleista, 
lerių ir įsipareigojo jį išmokė- ., . , c _ - ,, I “Ramoves” vakarasti per tris metus. Su pažadu
Centro Valdybai dar praėjusį Vasario 3 d. įvyko Lietuvių 
pavasarį buvo pasiųsta 400 do- Veteranų sąjungos “Ramovė” 
lerių. Šiais metais Rochesterio vakaras. Vakarą atidarė M. Ka 
Lietuvių Bendruomenės Apylin raša, trumpai paminėdamas sky 
kės valdyba vėl paskyrė ir pa-|riaus nuveiktus darbus per de- 
siuntė centro valdybai keturis šimtį metų.

Skolos beliko Paskaitą apie pokario parti
zanų veiklą Lietuvoje gana iš
samiai skaitė inž. Pranas Zun
de. Jis paminėjo labai dideles 
kraujo aukas, kurios Lietuvos 
prisikėlimui nebus veltui.

Tolimesnėje programoje pa
sirodė New Yorko lietuvių vy
rų oktetas, vadovaujamas muz. 
Alekso Mrozinsko. Oktetą da
bar sudaro: Vytautas Daugir
das, Alfonsas Ilgutis, Romas 
Kezys, Juozas Nakutavičius, 

'.^o’kadTBend-|Kęstutis Simanavičius, Vytau
tas Alksninis, Leonardas Ralys 
ir Vytautas Aukštikalnis.

Išpildė lietuvių ir kitų kom
pozitorių kūrinius. Ypač vakaro 

(dalyviams patiko: “Stoviu aš 
-----------— harm. L. Šimu
čio, “Kir-vir-jo”, liaudies daina, 
— arr. A. Mrozinskas, “Lopši-, 

, nė” - — • • —

du šimtai.
Šis pavyzdys rodo, kad, e- 

sant geriems norams ir kitos 
Bendruomenės apylinkės ir or
ganizacijos lengvai gali parem- 
tiLietuvių Fondą. Nebūtinai rei 
ketų savo pažadėtą sumą iš kar 
to įmokėti. Kiekviena apylinkė 
ar organizacija galėtų didesnę 
ar mažesnę sumą, pagal išgales, i 
įsipareigoti išmokėti per trum- 
ti Lietuvių Fondą. Nebūtinai rei

ford, Conn., skaitęs paskaitą 
Kultūros klube, taip pat pana
šia tema kalbėjo ir studentų a- 
kademikų skautų susirinkime. 
Tema buvo kova su komuniz
mu. Pasirodo, kad mūsų stu
dentija įdomaujasi ir orientuo
jasi tuose seniau taip nepopu
liariuose reikaluose Amerikoje, 
kurie ir čia jau pradeda įleisti 
giliau savo šaknis. Eilė studen
tų pasisakė prieš kai kurias or
ganizacijas, kurios prelegento kia gerų norų, 
buvo siūlomos kaip geriausios \ ruomenės apylinkės ir kitos or- I 
kovotojos. Jie taip pat nurodi
nėjo ir savo motyvus.

Gerai, kad tais reikalais jau! 
ruošiamos paskaitos. Dar ge
riau, kad jau ir mūsų jaunimas 
pažįsta ir orientuojasi kur ir 
kieno sukama.

Vyčių vakaras
.1 Dvi mašinos vyčių jaunimo 

Anksčiau dalyvavo Brocktono vyčių kuo
pos vakare vasario 3 d. Brock- 

^on, Mass.
Nauja valdyba

Vasario 4 d., Cumberland Inn 
įvyko puota ir naujos valdybos 
įvesdinimas parapijos mokyklos 
Motinų Gildos. 1962 m. valdy
ba: Ona Dzechvich — pirm., dukrelė Arlene Woike susilaukė 
Birutė Stoškus — vicepirm., Ag 
nes Richards — sekr., Marga- 
reta Alukonis — ižd. Ši drau- 13 d. Šv. James ligoninėj Chi- 
gija deda visas pastangas pa-

ii

trečio sūnelio, Šv. Kryžiaus li
goninėj, vardu Michael. Sausio

cago Heights, jo vyresniosios

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

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos %

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

ganizacijos pajudės, prisidės ir 
pavieniai aukotojai. Nepajusi
me, kai vieno milijono suma 
bus sutelkta. Bendruomenė per 
dešimt gyvavimo metų sugebė- 
jo susiorganizuoti į didžiausią 
ir pajėgiausią organizaciją 

I eivi joje.
BENDRUOMENES Į 

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

iš-

Kaukių balius
Lietuvių Bendruomenes Bos- „ _ , a ,. .. , . . , . x. . | Kovo 3 d. 8 vai. v. parapijostono apylinke saukia visuotini ... _ , . . T • xx. . . . , . saleie Rochesteno Lietuvių Bensavo narių metini susirinkimą J . ,, ,

, A A O 1 rn • druomenes apylinkes valdyba kovo 4 d. 3 vai. p.p. Tautines , .. _ .‘ ruošia kaukių balių. Tai retass-gos namuose, 484 E. Fourth . , . „ . \ x • i„ įvykis Rochesteno lietuvių ko-st.. oo. Joostone. s ... v <. v...... ,, , , . ,. . lomjoje. Laukiama svečių is Ka-Apylinkes valdyba kviečia ir , . , .x . . , , ... . . . , , .. nados ir kitų lietuvių kolonijų,ragina visus lietuvius dalyvauti .______~ ,^o;OTV,a 4;
Bendruomenės darbuose, būti 
jos nariais ir atvykti į šį susi
rinkimą. Bus renkama nauja 
valdyba, o taip pat aptariami 
kiti svarbūs lietuvybės ir jos 
išlaikymo reikalai.

KRONIKA

Šokiams gros visiems gerai ži- 
, nomas Patašinsko orkestras. 
Veiks bufetas su gerais ir įvai
riais valgiais ir gėrimais. Už 
geriausias kaukes skiriamos 
trys premijos.

— J. Brahma ir “Jūreivių 
maršas” — V. Paulausko.

Muz. A. Mrozinskas pianu so 
lo atliko kompozitorių Khacha- 
turian, Liszt ir Lecuona kuri-. 
nius.

Baltimorės tautinių šokių gru 
pė gana vykusiai pašoko: “Len 
ciūgėlį”, “Malūną” ir “Sadu- 
tį”. Grupei jau ilgas laikas va
dovauja Balys Brazauskas, pa
dedamas Vytauto Dūlio. Po pro 
gramos buvo vaišės ir šokiai.

Į vakarą buvo atvykę ir iš 
tolimesnių vietų. Visi buvo pa
tenkinti. J. Vilkupis

Providence, R. I.
Parama Lituanus žurnalui

— Prezidento sveikinimas. 
Prezidentas John F. Kennedy 
pasveikino bostoniškius Marga-

Rochesterio Lietuvių Bendruo 
menės valdyba posėdyje pasky- 

. rė Lituanus žurnalui paremti

Kalbės Vorkutos kalinys
Vasario 16-tos minėjimas šie

met bus vasario 11 d. Suma su 
lietuvišku pamokslu bus šv.

t

ii--* •***■
'* p

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

Telef. VVAIbrook 5-5121

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

5 VIENETŲ PEILIO-ŠAUKŠTŲ 
SETAS TAUPYTO J AMS DOVANŲ

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

to mėnesio 1-mos dienos.

ALRERT J. AUKERS, Prezidentas

AND LOAN ASSOCIATION
tlSO South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffsida L010J

VALANDOS:

Pirmad. nuo 9 iki
Antrad. „ 9 iki
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 iki
Penktad. „ 9 iki
Šeštadiend. .. 9 iki
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e DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. vasario mėn. 7 d.

SOVIETŲ MIGAI IR TANKAI

KUBOJE
(Atkelta iš 1 psl.)

Į Havaną gabenamas jauni
mas ir čia jiems teikiamas ko
munistinis auklėjimas. Apie 
sukilėlius prieš Castro krašte 
negirdėti. Apie pusė Kubos gy
ventojų bėgtų į užsienį, jei ga
lėtų. Ir taip dabar kas savaitę 
lėktuvu iš Kubos išemigruoja

nierių 20,000 armija daugumo
je pervesta į darbo batalionus: 
Castro dauguma iš jų jau nebe
gali pasitikėtu
Kaktusais aptverta amerikiečių 

bazė

Aplink amerikiečių bazę Ku
boje, kurią supa 24 mylių spyg 
liuotų vielų tvora, Castro išve-

apie 2,000 žmonių. Nuo verkiau dė keiią ir buidozeriais nuvalė 
čių išvykstančių moterų muiti-Į75 jardų phatumo juostą 
nės valdininkai numausto žie- Į pat tvoros pasodinta 10 pMų 
dus ir aukso apyrankes — tai ■ 
esą, gabenama virš normos.

300,000 vyrų armija ir tankų 
batalionai

To paties žurnalo korespon
dentas Howard HancHeman, nu
vykęs į Guantanamo amerikie
čių bazę, iš ekspertų patyrė, 
kad Castro įsitaisė sprausminių 
lėktuvų ir savo 300,000 vyrų 
palaidą milicijos minią peror
ganizuoja į disciplinuotą kovai 
paruoštą armiją. Įvairiose vie
tose paruoštyje laikomi iš So
vietų atgabentų tankų batalio
nai, pasipriešinti sukilimams. 
Darbo batalionai buldozeriais 
tiesia tankams kelius prie pa
krančių, iš kur galėtų prasidėti 
invazija. Sovietijoje ir Čekoslo 
vakijoje pagamintos priešlėktu
vinės patrankos saugo miestus 
ir kitus karinius įrengimus. 
Kraunamos ginklų atsargos.

pločio nepraeinama kaktusų tvo 
ra.

Castro jau turi 60 migų-nai- 
kintuvų ir apie 40 ar daugiau 
turima sandėliuose, ir jie galės 
būti sustatyti, kai tik bus pa
ruošti pilotai. Kubos pilotai ruo 
šiami Čekoslovakijoje. Dar apie 
45 instruktoriai iš už Geležinės 
uždangos ruošia kovos pilotus 
pačioj Kuboj. Kuboj jau turima 
14 aerodromų sprausminiams 
lėktuvams.
transportų bei helikopterių pa
jėgumas.
turi tuziną Iliušin tipo dvimoto- 
rinių lėktuvų.

Castro taip uoliai įsiveda so
vietinę aviaciją, kad amerikie
čių turėti kariniai lėktuvai nau 
dojami pratybose taikiniams. 
Kuba turi stiprią karinę jėgą.

Auga ir aviacijos

Transportui Castro

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
Tuščias lotas Marąuette Pk. Tinka 

biznio namui statyti. $6,000.
8 kamb. mūro rezidencija, 

dern. didelis namas. 50 p. 
Garažas. Prie parko. $26.900.

Namam reikmenys — tr 
pastovus 
$50.000 
$32.000.

Rūbty valykla — Cleaner ir gražus 
butas puikiam name Brighton Par
ke. Pelno virš $4,000 metams. Kai
na $14.900.

2-jų butų mūras. 2 po 6 kamb.
Mūr. garažas. Naujas gazu šildymas.
Platus lotas. Prie pat parko. $29,700.

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

6 kamb. 5 metų mūras, garažas, 1 
vakarus nuo parko, tuoj apleis. 
$20.700.

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

6 butų mūras ir $7,200 
atiduoda žemiau savikainos. 
$15.000.

Prie mūsų įstaigos 2-jų 
metų, dailus mūras. 2 po 
$38.500.

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

PILDOME INCOME TAX

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

Mo- 
sklypas.

hardvvare, 
biznis, apyvarta apie

metams. Kaina grynais

nuomos
Įmokėti

butų, 8 
5 kamb.

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

3-jų butų niūras Sint kampo. Mū. 
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28.600.
1% aukšto niūras. 6 tr 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24.800. s.

Biznis ir 2-jų butų mūras. Apie! 
$2.500 nuomos Tik $11.900.

Nauja $100.000 likerių prekyba. 
Taverna tr liuksus butas. Mūro 
mas su nuostoliu parduoda 
$56,800.

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

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

Modernus restoranas, rinktinė vie
ta, tik $3,000 įmokėti.

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

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

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

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

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

na- 
už

biz-

priedai.

Tvirta

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Rusai, kinai ir čekai ruošia 
Kubos karinius dalinius. Jų ka
rininkai — profesionalai, nebe 
revoliucijos laiko jaunuoliai. Se 
nesni kariai iš pulkų pervedami 
į darbo batalionus. Revoliucio-

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 
PAUEŠKOMI ASMENYS:

LAKKAI "DRAUGUI"“]

žodingumas 
gyvulys: 
avį. Cibe, ci- 
— šunį. Kat,

Lietuvių kalbos 
žodingumas

Svetimybių mėgėjai stengiasi, 
kur gali, savuosius žodžius sveti
mais uždengti ar, pavz., vieną lik- 
viduot žodį vartoja vieton baigti, 
galabinti, nužudyti, numarinti ar 
net užgesinti gaisrą. Kas gali sa
kyti, kad tokiu būdu lietuvių kal
bą tobulina, ugdo ar kultūrina? 
Ne, tai skurdinimas. Skoliniais, 
svetimais parėdais, kad ir kaip 
gražiais, kalbos nepraturtinsi.

Man dingtelia galvon mintis, 
kad lietuvių kalboj turime tokių 
žodžių, kokių vargiai turi kita Eu
ropos tauta.

Pavyzdžiui, koks 
šaukiant, kad ateitų 

Bur, bur šaukiam 
be — ožką. Ciu, ciu
kat — katę. Kur, kur — kurkę. 
Kuz, kuz — arklį. Pili, pili — an
tį. Priuk, priuk — karvę. Put, 
put — vištą. Tik, tik — vištelį. 
UI, ui — karvelį. Zil, zil 
siuką. Žiu, žiu — žąsį. Čiuk, čiuk
— kiaulę.

Genant arba varant šaukiame:
Na — arklį; Šio — karvę; škat

— katę; škiž — kumelį; škod — 
avį; štyš — vištą; Uis — kiaulę; 
Ukš — paršą.

Arba Svarinime paprastas žodis 
mazgot turi daug žodžių: mazgot, 
plaut, praust, skalbt, skalauti šiū
ruoti trinkt (galvą) trint, žlugti 

Maisto veiksmažodžiai: ėsdinti 
maitinti lesint, liuobt, penėt, šert, 
valgydinti

Spalva: pilkas, šėmas, šerkšnas, 
širmas, žilas.

Miškas: ošia, ūžia, braška, treš
ka, trekšt, triokšt.

Tai tik keletas prisiminimų iš 
mūsų žodingos kalbos, kuria kiek
vienas save gerbiąs lietuvis turė
tume didžiuotis. Dažnai svetima 
kalba neturi reikiamų žodžių, ko
kius mes lietuviai turim.

Bartkus Domininkas, Alekso sū
nus, ir šeima.

Biederman Gustavas ir žmona 
Stefanija, gimę Lietuvoje, bei jų 
vaikai Malvina Olga, Rudolfas ir 
Stefanija. Gyveno Brooklyn, N. Y.

Jackauskienė Ieva, jos duktė 
Slaninienė-Jackauskaitė Magdė ir 
dukters vyras Slanina Aleksas.

Janušauskienė Elena, iš Vantei- 
nių km., Radviliškio vai., Šiaulių 
apskr.
Linkevičius Antanas, žmona Ele

na, sūnus Jonas, duktė Lyda, gy
venę Šiauliuose.

Litvinas Jonas ir Pranas, iš Pa
šušvio vai., gyveno Reading, Pa.

Maciejūnienė-Šocikaitė Ona, ki
lusi iš Vilniaus apskričio, gyveno 
Baltimore, Md.

Martišauskas Antanas, Vinco 
sūnus.

Monkevičius Pranas, Antano ir 
Magdalenos sūnus, gimęs Ameri
koje.
Novogrodskis-Novogrudskas An

tanas ir Jonas, bei Jono sūnus Jo
nas, kilę iš Raseinių apskr.

Plauška Antanas, gimęs Ameri
koje 1900 m. spalio 3 d., gyvenęs 
Klaidėpos Krašte.

Remeika Petras, 1947 m. buvęs 
Vokietijoje.

Slaninienė-Jackauskaitė Magdė, 
vyras Slanina Aleksas ir motina 
Jackauskienė Ieva.

Urbonavičiūtė Jadvyga ar Jonė, 
gydytoja, gyveno Pietų Ameriko
je — Argentinoje ar Brazilijoje — 
su seserimi.

žą-

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- 

l montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16,900.

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

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

Turime daug ir (vairių namų vi
sose kolonijose. parūpiname pasko
las. notarlzuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

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

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

Medinis 2 apt. po 4 kamb. Šildy
mas karštu vandeniu. $16,000.

4 apt. po 5 kamb. Metinės paja
mos $6,000. Gazo šild. $56,000.

12 apt. po 4 kamb. Metinės pa
jamos virš $13.000. $98.000.

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

HELP WANTED — VYRAI Į

REIKALINGI ŠOFERIAI — |
MOVING

R. ŠERĖNAS perkrausto baldus ------------------ ----------------- i»T - . , .. , v.,
ir kitus daiktus. Ir iš to?'- Miesto komiso sąlygom. Mes paskiriame 
leidimai ir pilna apdrauda. išvežiojimui “route” (duodame j
Anj*y Tir ei m nrx r O n e O i krautuvių saraša). Pradžiai $400 i

PRIE MARQUETTE PARKO

2 aukštų namas. 5 ir 4 kamb.

I

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

f r

2047 W. 67 PI, WA 5-8063;
meniškai nuo 12 v. iki 5 v. v.

TOWN OF LAKE BAKERIES 
4622 S. Marshfield Avė.

4

DĖMESIO !

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų
A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

iš

iiiiiiiiiiiHiiiiiimiiiimimmimimmiim 

Graži? vizitinių korteiiy 
biznieriui-profesionalui 

reikia
D R A U G A S

(iimiimiiiiiiiiimiHiiiiiiiiiiuiimiiimim
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausio dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity- 

: tojų tarpe. Kaina $1.50.
i Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29. III.
imiimimiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmi

i 
i

Garažas ir atskiras sklypas. Arti 
70-os ir Western Avė. Viskas tik 
$20,900.

Specialus investavimui — 5 butų 
namas. Alyva-karštu vand. šildy- 

jmas. Naujas garažas. Mėnesinių 
pajamų $365. Arti Šv. Kryžiaus 
bažn. Pilna kaina $21,900.

5 butų mūrinis Gage Parke. Vi- 
jsi 4% kamb. butai: Naujas sto- 
keris. Kampinis namas. Savininkas 
išvyksta į California. Nužeminta 

i kaina — $45,250.
Grosernė su 2-jų butų mūr. na

mu. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Gera klientūra. Gazu šild. 
Gage Parke. Tik $26,250. Duokite 
pasiūlymą

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO- KEDZIE AVENUE 

Tei, PRospect 8-2233
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS 

Skambinkit LUdlow 5-9500
imiiiiimniiiiiiiHHimmiiiiiiimiuiiiimi

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. I 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai- į 
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky-. 
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. j 

KUN. DR. J. GUTAUSKAS st-, chicago 29, DL

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis vaiko auklėjimas ryšium 

su jr dvasine raida 
dalis: VaikoI kelias | pasauli

I II dalis: Valko 
ir religiją

kelias J Dievą

religinis auklėjimasdalis: Vaiko
dalis: Ypatingieji religinio 
auklėjimo uždaviniai

Dr. Daugirdaitė-Sruogienė

Lietuvos istorija
★

328 psl. Kaina $3.00
Užsakymus su pinigais siųskite:

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

i

vadovėlis lituanistinėms mokyk 
loma ir tėvams, vaikus su Lietuvon 
praeitimi norintiems supažindinti 
namuose. Knyga iliustruota, 
tais viršeliais, 204 pusi. Kaina

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Stieet 
Chicago 29, Illinois

kie- 
$3

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

Viliaus Pėteraičio

. LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAME

20 DYNE

I

Anglų kalba turi daug svetimy
bių ir skolinių. Atimk iš anglų 
kalbos svetimus lopus, anglai tik 
pirštais maiva tesusikalbės, at
imk iš lietuvių kalbos dabar var
tojamus “bendrinius terminus”, 
lietuvis nė nepajus nuostolio.

Tikriem, sąmoningiem lietuviam 
vis tik lieka užvis gražiausia ir 
maloniausia motinos išmokyta lie
tuviška kalba. — Anis Rūkas

gimus Telšių 
1914 m. 
atvykus

Liet. Konsulatas Chicagoje 
jieško šiy lietuviu:

Ežerskienė Ona,
apskr., atvykus į Chicagą

Kišunienė Blonislava, 
į Chicagą 1940 m.

Malinauskas (Miškinis) 
nas iš Simno, atvykęs į Chicagą 
1949 m.

Marūnas Vincas, Jono ir Anta
ninos sūnus, iš Katinų kaimo, Jan
kų ’vals.

Pačekojis Antanas iš Meiliūnų 
kaimo.

Puzienė Ramanauskaitė Julė iš 
Skiržemio, Margiškių, ir jos sū
nus Pužas Vincas, gimęs Chicago
je.

Vainauskas Jonas, gyvenęs 
Western Avė., Pittsburgh, Pa.

Venslovas Petras, Alberto ir 
Marijos sūnus, gimęs Maikūnų 
kaime, Saločių valsč., Biržų apsk.

Jieškomieji ar apie juos žinan
tieji prašomi atsiliepti į

LIETUVOS GENERALINĮ 
KONSULATĄ 

6147 So. A riesi an Avė.
Chicago 29, I1L TeL REp. 7-8334

Anta-

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

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

Lithuanian-English 
Dictlonary

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

Užsakymus su pinigais siuskite:

"DRAUGAS”
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL

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

$55,000 mūrinis. 4 butai po 5, 4 l da morgičių.
Lražai. geros oaiamos. M. Darkė. 1 Nauji 10 ir *1 butų namai, labai 

puiki vieta, kaina — S kart pajamos. 
$16,000 liuksusinė 3 metų 6 kamb. 

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

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

Hills rajone, lotas 100x285, skubiai.
$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.

$73,000 mūras, 6 butai, labai gra
žūs, Maąuette p.
r-------- - ‘ * .... -

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, 2 

butai ir patalpa. 59 ir Mozart.
$10,000 įmokėti. 4 m. mūrinis, 

virš $400 j mėn. 13 5 nuomų.
$23,900 mūrinis 2 po 4, garažas, 

30 p. lotas, Gage D.
$18,900 medinis 2x4, pilnas rūsys, 

garažas, 43 ir Campbell.
$15,500 medinis, 2 po 4, Brighton 

2 blokai nuo mokyklos.P-.
PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

Nauj.
Nauj.
Mūr.
Med.
Didelis pasirink, gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

mūr. 2x5% (3 m.)—$36,500
mūr. bun".. garažas—$18.900 

2x5 ir 2 kamb., gar.—$29.500 
2x5, sar., did. lotas—$18,900

$36.600
I Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai 
po 5 % kamb., 3 mieg. šildymas 

t karštu vandeniu — gazu. 2 vienetai.

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 W. 51st St. WA 5-5030

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

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

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

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

į kampo. Namas apie 20 metų! Labai 
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. A.ti Marąuette Parko mokyk. 

' lų. Viskas moderniška. Gražiai iš-

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

2x5 ir 6x4 ir krautuvė. Šviesus, sti- . „
prus 1 rlabai gerai išlaikytas. $61,000. taukštų kampinis. $66,500.

NAUJAS MUK. BUNGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

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

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

3 BUTŲ MED. — 
Prie 67-os ir Damen.

tralinė karšto vandens 
ma. 2 auto garažas.

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

ąuette Pk. 2 šildymo 
$42,000.

GERIAUSIAS PIRKINYS!
6 metų mūr. ranch namas ant

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

pildome income taksas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street
TeL VVAlbrook 5-6015

$16,500
Nauja 

alyvos

REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

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

INCOME TAX

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas & Co. 
BUILDERS 

2523 West 69th Street 
TeL PRospect 8-3792

į Savininkas parduoda 7% kamb. 
įmū£ bungalow (2 mieg. viršuje). 
'Alyva apšild. Tarp 63-čios ir par
ko. Francisco Avė. Kaina prieina
ma. Tel. PR 8-8542.

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVES

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje-

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėmis ir kitiems reika- 
uiingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

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

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

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus
tuvei

Visaig spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL - TEL LU 5-9500

I

ant 
su-

Mari 
sistemos.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595
MAROUETTE PARKE

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

Palikimas. Prie 46-os ir Francisco 
2 med. namai. Vienas 6 kambarių, 
antras 4 kamb. ir biznis $14.000.

Brighton Parke. Mūr. 2 butų po 
5 kamb. ir 2 kamb. rūsy. $21.000

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

I REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTORS

A Atlieka planavimo ir staty- ;
H bos darbus, gydytojų ofisų, 
Įgyvenamųjų ir prekybos pa

statų. Jūsų pasirinkimui tu- 
, rime virš 300 įvairių stan

di dartinių projektų.
p Ofiso ir namų telefonas:

I PRospect 8-2013
7403 SO. VVESTERN AVĖ.

Chicago 36, Illinois

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

* * * A? ABAli* ROOFING * * *
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinaml ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-coated). 
“Tuckpointing". 
Nemokamai 
sios kainos 
dara dieną 
niais.

Dažymas iš lauko. 
Pilnai apsidraudę. 

apskaičiuojame: žemiau- 
Darbas garantuotas. At- 
ir naktį bei sekmadie-

LA 1-6047, RO 2-87 78

S

ŠILDYMAS
A. Stančiauskaa instaliuoja vi

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

i naces) visų dydžių oro vesintu- 
Į vus bei Air Conditioners ir atlieka 
i visus skardos darbus.

; 7304 So. Rockvell Street
Tel. GRovehill 6-7875

KERELIS BROS.
i CONSTRUCTION C0. 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir P R E K Y BOS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTA8 ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

,, V I K D O “
HEATING SERVICE

Įrengia naujus ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas ir 
alyvos “oonversion burners", 
vandens "boilers", vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 S. WESTERN AVĖ.. Chi
cago. m., VI 7-3447—D. Žu
kauskas.

I
1

Apaimoka skelbtis "DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino* 
visiems prieinamos

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge’ Remkit dien. “Drauge”

JUOZAS ŽEMAITIS
LR VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų lšst- 
mokėjlmaa

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI.

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois

Tel. 277-1442 Rra. OL 6-6412.

VACYS 
CONSTRUCTION C0

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI, E
MEDICINOS IR

—
KITOKĮ PASTATAI

• STATYBA • PLANAI |

• PASKOLOS
Gyvenami namai. Biznio, in-t 

t dustrijoe bei ofisų pastatai.* 
; Taip pat įvairūs pastatų re-A 
Wmontai. ||

I L. STAŠAITIS.
Statybos Kontraktorius 
6043 SO. SAWYER AVENUE > 

CHICAGO 29, ILL. A
Namų TeL PR 8-8378 “

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-0708 CL 7-20*4 Chicago, III.

f
V. ŠIMKUS

Statybos Ir Remonto Darbai 
2618 WF.ST 71st STREET

I Tel. PR 8-4268 ir TE 9-5531 
0
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* CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

PAVYKĘS MOKYKLOS 
VAKARAS MELROSE 

PARKE

Atsišaukimas į lietuvius DRAŪGAS, trečiadienis, 1962 m. vasario mėn. 7 d. 7

susirinkusių susidomėjimą. Med. i 
dr. Ona Vaškevičiūtė įdomiai 
pasakojo apie veido higieną, 
pavaizduodama ekrane odos h-

10-ties metų sukakties proga, gas> patardama nevartoti per- 
Lituanistinė šeštadieninė mo- daug kosmetikos, ypač įvairių 
kykla sausio 27 d. Veteranų sa- kremų, pudrų, kas sukelia odos 
lėj surengė vakarą. Atidarymo ligas, be to nurodė kokiu mais- 
žodį tarė Vietos B-nės apyl. įu maitintis odoj atsiradus iš- 

išsamiai
Pa

brėždama, kad nereikia kreipti 
dėmesio į įvairių dantims pastų 

j reklamą, patarė dantis valyti Į 
tik šepetuku, be jokių pastų. ! 
Dr. Jonas Adomavičius kalbėjo ' 
apie vaikus, besišlapinančius 
lovoje, kas įvyksta dėl šlapumo 
pūslės nepakankamo dydžio vai 
kui bręstant. Tai paryškino pa
veikslais ekrane. Ta paskaitą 
bus tęsiama. Daugelis klau
sytojų pageidavo, kad šios pa
skaitos būtų išspausdintos ir 
kad būtų duota daugiau žinių, 
kaip apsisaugoti nuo įvairių li
gų. Abu gydytojai pažadėjo 
klausytojų pageidavimą išpildy
ti. B. Brazdžionis parodė spal
votą filmą apie odos higieną, gi 
vėliau — apie mažos mergytės 
kelionę į Lenkiją, apie jų mo
kyklas, ūkius, rūbus ir tauti
nius šokius. Moksleivis Juozas 
Bosas parodė paveikslus ekra
ne, paryškinant gydytojų pa
skaitas. Alvudo pirm. ped. E. suomenę, kad maldomis 
Pakalniškienė pristatė naujai betų jaunam vyskupui 
išrinktąją valdybą, kuriai na-1 didelius darbus, 
riai palinkėjo sėkmingo darbo. 
Po paskaitų dalyviai buvo pavai 
sinti gira ir skaniais užkan- mučiausia atsidžiaukime; o kai 

Vasario 2 d. Jaunimo Centre džiais, kuriuos pagamino M. jos padarys, kas joms buvo skir- 
buvo suruoštos dvi mediciniš- Bcsienė 
kos paskaitos, sukėlusios didelį mis.

pirm. G. Lazauskas, smulkiau bėrimams. Prelegentė iš- 
mokyklos 10-ties metų veiklą atsakinėjo į paklausimus, 
apibūdino A. Jarienė, mokyklos 
vedėja.

Birutė Rudaitytė buvo pro
gramos pranešėja. Vida Čepe- 
lytė padeklamavo J. Mikuckio 
“Ar žinot tą šalį, Alma Lazau
skaitė — “Pirmo sk. mokinu
kas”. Irutė Totoraitytė ir Vytis 
Juknelis akordeonais išpildė lie 
tuviškus ir kt. dalykus. Kvies
toji Bridgeporto Moksleivių 
Tautinio Ansamblio grupė kan
klėmis paskambino gražių liau
dies melodijų. Vadovei E. Vai- 
čeliūnienei melroseparkiečiai į- 
teikė dovaną. Pabaigai, Melro
se Parko mokiniai atliko gana 
f sudėtingą, bet gražų ir jausmin 

gą, istorinį vaizdelį “Iš praei
ties tavo sūnūs te stiprybę se
mia”, sukurtą mok. A. Milman 
tienės. Baigiant programą, pa
dėkos žodį tarė mokyklos tėvų 
komiteto, pirm. K. Juknelis.

Visuomenė ,kaip tikėtasi, į 
jį mokyklos sukaktuvinį vaka
rą gausiai atsilankė. Visiems li
ko gilus įspūdis. S. J-s

DVI PASKAITOS IŠ SVEI
KATOS SRITIES

I

i

Mūsų brangioji tėvynė Lietu
va vis dar šventai tiki, kad lai
svasis pasaulis, matydamas pa
vojų savo laisvei, padės mums 
kovoje prieš pavergėją iki at
gausime išplėštą laisvę ir ne
priklausomybę.

Kongo premjeras Ugrille Adon- 
la lankosi JAV ir prašys Jungti
nių Tautų daugiau karinės pagal
bos, kad galėtų geriau suvienyti j byrėjimui.
Kongą- ' Laisvo pasaulio lietuviams

- kovoje prieš tėvynės pavergėją 
vadovauja Vlikas. Jo kova yra 
labai sunki, o būdai sudėtingi ir 
nereklamuojami. Efektingesnei 

. I kovai vesti yra labai reikalingi
Ii ir pinigai, kurių didžioji dalis 

■ eina žemiau paminėtoms kovos 
priemonėms vesti:

Radijui

oro bangomis, kas kelia ten ko-
Tingumo dvasų .r yra nepapra- lietuvis nenutrauks kovos iki 
štai vertinama.

Eltos biuleteniams
Vlikas informacijos tikslu lei 

džia Eltos biuletenius lietuvių, 
anglų, italų, vokiečių ir ispanų

Šiandien tautų apsisprendimo 
klausimas yra nepaprastai gy
vas ir aktualus. Mes matėm vie 
ną po kitos besikuriančias val
stybes Afrikoje, kur tautos be
maž dar nepaliestos civilizacijos 
ir valstybiniam gyvenimui ne
pribrendusios. Neabejotinai ateis 
laikas ir raudonosios imperijos

kalbomis. Tie biuleteniai yra 
siunčiami svetimų kraštų poli
tikams, žurnalistams, mokslinin 
kams, visuomenininkams, spau
dai ir kt. Tie biuleteniai yra 
svarbūs, labai vertinami ir 
daug prisideda prie laisvinimo 
kovos.

i
i

MALDŲ PUOKŠTĖ 
VYSKUPUI SALATKAI

Kunigų Vienybė kreipėsi 
Lietuvos Vyčių Organizacijos 
pirm. Robert Boris, kad Lietu
vos Vyčiai, pritariant vietos

j klebonams, suskintų maldų į 
puokštę (Spiritual Bouąuet) 
pirmajam Amerikos lietuviui 
vyskupui Charles A. Salatkai.

R. Boris, pasitaręs su L. V. 
Organizacijos dvasios vadu 
kun. J. W. Stanevičium, krei
piasi į kuopos narius, į dvasiš- 
kiją ir į lietuvių katalikų vi- 

pagel- 
atlikti

Naujomis knygomis pir-

su kitomis alvudietė- ! ta, tada į jis pažiūrėkim šalčiau 
ir užprotokoluokim, ko jos stin
ga. —Vaižgantas

Magd. š.

CHICAGOS ŽINIOS
NEMOKĖJO UŽ NAUDOJA-

• MĄ VANDENĮ
Chicagos' vandens departa

mento inspektoriai surado, jog 
iš 63 patikrintų namų miesto 
šiaurėje, net 38 namuose netei
sėtai įrengta oro vėdintuvai, už 
kurių naudojamą vandenį namų 
savininkai nebuvo užmokėję. 
Tyrimas bus praplėstas. Mies
tas gali iš savininkų reikalauti 
sąskaitų užmokėjimą už praei
tus 5 metus. Už sunaudotą van 
denį kai kuriems jau pasiųstos 
sąskaitos už $3,136, o kitiems 
už $4,500. Trijų tonų vėdintu- 
vas, kaip kad daugelis turėjo, 
kasdien sunaudoja 6,480 galio
nų vandens. Bendrai mokama 
22 centai už 1,000 galionų.

* KULTŪRININKAMS ŽINO-
TINA

Į

šarka “Dvylikos brolių juodvar
niais laksčiusių” pasakoje. Vaidi
na Elena Petrokaitė-Rukuižienė.

A. Gulbinsko nuotr.

SIŪLO TIRTI NACIŲ 
ARCHYVUS

Eric Schalscha, buvęs Vak. 
Vokietijos aukščiausiojo teismo 
narys, kalbėdamas Chicagoj pa 
tarė ištirti JAV kariškių n pa
saulinio karo metu paimtus na-

Philip Scharper, buvęs “The 
Commonweal” redaktorius, kal
bės tema “Amerikos katalikai 
ir Amerikos kultūra”, Chicagos 
De Paul universiteto centre, 25 I 
E. Jackson blvd., vasario 18 d., 
3 vai. p. p.

MILŽINIŠKAS MENO
FESTIVALIS

Daugiau 500 menininkų išsta- 
tys parodon per 5,000 savo kū
rinių Chicagos meno festivalyje 
kovo 16 —18 d. d. McCormick 
salėje.
AR BUS LIETUVIŲ VALGYK- Į cių archyvus, kuriuose bus ga

ji LA TARPT AUHN AM KAIME? Įima rasti vardus daugelio vie- 
Pierre de Mets, išėjęs į pensi- šumon neiškilusių karo krimi- 

ją restoranų savininkas, nori 
Chicagoje pastatyti “tarptautin* 
kaimą”, kuriame kiekviena tau
tybė turėtų savo valgyklą. Da
bar ieškoma vietovė, kur tokį 
kaimą būtų galima pastatyti.
PAKELS ALGAS TELEFONŲ

DARBININKAMS
Tarptautinė elektros darbi

ninkų brolija susiderėjo su H- 
linois Telephone kompanija pa
kelti darbininkams algas iki $3 
savaitei. Algų pakėlimas lies 
11,000 darbininkų. Kompanijai 
tai kainuos $3,270,000. Patar
nautojai išdirbę 25 metus galės

* gauti 4 savaites atostogų.

Fondas laukia jūsų aukos, tikė- per jo skyrius, kadangi Altas 
damas, kad laisvėje gyvenąs

brangiąja! tėvynei Lietuvai iš
auš laisvės rytojus.

JAV savo auka prašome, Va
sario 16-sios proga, siųsti Altui

piniginiai remia Vliko veiklą. 
Gi visuose kituose kraštuose ma 
lonėkite piniginę auką siųsti 
Tautos fondo atstovybėms ar į- 
galiotiniams.

Tautos Fondo valdyba

I 
t

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG KUO 
MR. NELSOH 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklam« .Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vilias blokas nuo kapinių

Radijo sekimo stočiai
Vilkas išlaiko radijo sekimo 

stotį, kurios pagalba sužinome 
kiekvieną svarbesnį įvykį pa
vergtoje Lietuvoje. Tomis žinio 
mis ne tik mes pasinaudojame, 
galėdami skubiausiai atsakyti į I 
pavergėjo melus, bet ir mums 
draugingų kraštų svarbios in
stitucijos bei įtakingi asmenys. 
Ši mūsų kovos priemonė yra 
taip pat efektinga ir taikli.

Vlikas kovai už tėvynės lais
vę pinigų iš svetur negauna. 
Tik mes, būdami laisvajame pa
saulyje, turime tuos pinigus su
kelti.

Tautos Fondas, kaipo Vliko 
padalinys, rūpinasi lėšas sukel
ti, kad kova už tėvynės laisvę 
būtų tęsiama ir intensyvinama, 

i Todėl šiais metais Tautos

l

J

nuoširdus

Nuliūdus žmona

KETURIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

i 
)

! EDVARDAS SAUHORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

MARQUETTE FUNERAL HOME

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI
Kazys Binkis: Lyrika, rinktinė ................................................ $2.00
V. Mykolaitis-Putinas: Keliai ir kryžkelial.............................. $2.50
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė ...................  $2.50
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika ...............................  $2.00
Jurgis Šlekaitis: Vardai vandenims ir dienoms..................... $1.50

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, lllinois

Vlikas naudojasi žinių perda- 
! vimu į pavergtą tėvynę lietuvis 
kai per Romos, Madrido ir Va
tikano radiofonus. Okupantas 
labai bijo tiesos žodžio iš lais
vojo pasaulio ir įvairiausiais bū 

1 dais prieš siuntimą kovoja. Ta
čiau nei grąsinimai nei baus
mės nuo žinių sekimo neatbai- 

1 do. Reiškia okupantas nėra nei 
i taip galingas nei saugus, nes 
dreba dėl prasiveržimo tiesos 
žodžio gimtąja kalba — lietu
viškai. Tad dar daugiau stiprin
kime ryšius su pavergta tėvyne

Į
j branduolinių tyrimų mokslinin
kas dr. Edward Teller, kalbėda
mas Chicagoje. Anot jo Ameri
ka, išbandžiusi keletą atominių 
sprogimų artimoje atmosferoje, 
turėtų tęsti sprogimų bandymą 
tolimoje erdvėje, iš kur nebūtų 
pavojaus atominiams krituliams

; suteršti žemės orą.

SUNKVEŽIMIŲ TRANSPOR
TAS

Chicago yra didžiausio sunk
vežimių transporto tinklo cent
ras. Tarpvalstybinio transporto 
400 kompanijų turi 12,000 sunk . 
vežimių. Yra ir 2,000 kompa
nijų, kurios verčiasi vietiniais 
išvežiojimais. Jos kasdien ap
tarnauja 54,000 miestų ir mie
stelių.

PADĖKA 
A. A.

MYKOLAS WELLS
Gyvenęs 2503 W. 45th Street

Mano mylimas/ vyras mirė 
. 1962 m. sausio nfen. 23 d. ir 

buvo palaidotas sausio men. 27 
d. šv. Kazimiero kdpinese, Chi
cagoje.

Noriu padėkoti visiems, ku
rie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimų ir palydėjo į amžino 
poilsio vietų.

Nuoširdžiai dėkoju didž. 
gerb. kunigams, kurie atlaikė 
gedulingas pamaldas už jo sie
lų. Dėkoju kun. P. Juknevičiui, 
kuris palydėjo velionį į kapi
nes.

Nuoširdus dėkui visiems, ku
rie užprašė šv. Mišias už jo 
sielų. Dėkoju visiems, kurie 
prisiuntė velioniui gėlių, bei 
pareiškė man toje liūdesnio va
landoje užuojauta.

Dėkoju grabnešiams. Dėkoju 
visiems laidotuvėse dalyvavu
siems, kuriems atskirai neturiu 
galimybės padėkoti.

Dėkoju laidotuvių direktoriui 
P. Bieliūnui už malonų pa
tarnavimų.

Visiems, visiems 
dėkui.

JOHH J. KRIVICKAS
Gyveno 634 VVest 35th Street

Mirė vas. 5 d., 1962, 10 vai. 
vak., sulaukęs 53 m. amžiaus.

Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Helen (Raul), duktė 
Carol Ann, motina Paulicijona. 
2 seserys Mary Slėnis ir Lucil- 
le Sniegowski, švogeris Edward. 
4 broliai; Al.exander. brolienė 
Margaret, Casimir, brolienė Vir
ginia Peter, brolienė Dorothy, 
ir Edward ir jų šeimos, teta 
Agota Kričunas, jos vyras Jo
nas ir šeima. kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko dvi tetos Va
lerija ir Liudovika ir dėdė 
J uozapas Urbaitis.

Priklausė Dariaus - Girėno 
Posto No. 271 Am. Legion.

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

Laidotuvės įvyks ketv., vas. 
8 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, mo
tina ir kiti giminės.

Baidot. direkt. Antanas M. 
Phillips. Tel. YArds 7-3401.

•L F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS
.nmicTT. eiiiiED.i unu. I '

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS >
2533 West 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 * 

<410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

DIDELĖ URMO PREKYBA
Chicagos rajone yra per 12,- 

000 urmo prekyviečių, kasmet 
parduodančių iki 21.8 bil. dole
rių prekių. Vyrauja tokios pre
kybos: maisto produktų 3.2 bil. 
dol.; metalų ir mineralų 1.9 
bil.; chemikalų 1.6 biL; elekt
ros įrengimų 1.5 bil.; automa
šinų 1.2 bil.; aprangos 603 mil.; 
ir baldų 529 mil. dol.

KODĖL NEATIDARO DAR 
5 TV STOTIS?

Nuo 1952 metų Chicagai fe- 
deralė susisiekimo komisija yra 
paskyrusi dar 5 TV stočių ka- Į 
nalus, bet niekas neapsiima tas 
stotis pastatyti ir įrengti. Jų 
kanalai yra ultra-aukštų ban
gavimų ruožuose, kurių nami
niai TV aparatai nepagauna, 
nes neturi tam prietaisų.

SUMAŽINS ELEKTROS 
SĄSKAITAS

Commonwealth Edison kom
panija sumažins 600,000 Chica
gos elektros vartotojų sąskai
tas pradedant kovo 5 d. Tai su
mažintų kompanijos metines į- 
plaukas vienu procentu, apie 4 
mil. dol. Dabar elektros varto
tojai moka 2.25 centus už kw. 
valandą. Pagal naują tvarką, iš 
naudojus 350 kw. valandų, už 
sekančias kw. valandas 
mokėti tik

pareiškė žymus dai.

nalistų. Anot Schalscha, archy- 
i vai dar neperduoti Vak. Vokie- L.. . , . itijos vyriausybei. j

I
PAKRIKŠTYTAS MIRĖ

Hermergindo ir Paula Calix- 
to savo sergantį kūdikį nuvežė 
į šv. Mykolo bažnyčią, 1633 N. 
Cleveland, kur jis buvo pakrik
štytas. Tada jį nuvežė* į Chica
gos Children’s Memorial ligoni
nę, kur kūdikis mirė.
REIKIA TĘSTI ATOMINIUS 

BANDYMUS
Amerika yra labai atsilikusi 

nuo Rusijos atominių bandymų 
l lenktynėse,

I

reiks
po 2 centu valan-

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublie 7-8600 REpublie 7-8601

JONAS BAUŽIS
(JOHN BAUCZES) 

Gyvenęs 1815 VVest 45th Street
Jau suėjo keturi metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą draugą, kurio netekome 1958 m. vasario 
9 d. Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios su egzekvijomis šeštad., 
vasario mėn. 10 d. 8 vai. ryto Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Jono Baužio sielą.

Nuliūdę draugai — JOSE IR PETE KRZYZAK

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

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

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

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

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

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

Tel. REpublie 7-121S 
TeL Virginia 7-8672
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DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. vasario mėn. 7 d.6

X Prakasė žemę. Sekmadie
nį, vasario 4 d. buvo prakasta 
žemė statomai naujai švč. Ma
rijos parapijos bažnyčiai, mo
kyklai ir klebonijai, netoli ma
rijonų ūkio Clarendon Hills, UI. 
Prakasimą atliko vienas iš Jo- 
liet vyskupijos kurijos prelatų, 
dalyvaujant marijonų provinci
jolui, seserims kazimierietėms 
ir gausiam parapiečių skaičiui. 
Parapijai vadovauja klebonas 
kun. Alfonsas Micka, MIC.

X Vasario 17 dieną 12 vai. i 
Jaunimo Centro sodely prie pa-; 
minklo žuvusiems, uždedamas 
vainikas pagerbti kritusius už 
Lietuvos laisvę. Vainiko padėji
mo iškilmėse dalyvaus visa :__
štesnioji lituanistinė mokykla, 
Chicagos Lietuvių Tarybos na- i 
riai, organizacijų atstovai ir 
lietuvių visuomenė.

. X Bridgeporte Tėvų Mari- 
; jonų 10 sk. rengia vakarienę su 
■ turtinga programa vasario 18 
d. 6 v. p. p. Šv. Jurgio parapi
jos svetainėje. Valdyba ir ko
misija darbuojasi, kad viskas 
gerai pavyktų. Daug rūpinasi 
ir apskričio pirm. Elzbieta Ša
ulienė. Kviečiame gausiai atsi
lankyti.

I

X Auroros L. B-nė vasario 
11 d., 3 v. p. p. rengia Vasario 
16 dienos minėjimą, kuris į- 
vyks J. Vizgirdų namuose, 70 
S. Chestnut ave., Aurora, III. 
Minėjime sutiko dalyvauti kul
tūrininkai iš Chicagos. Auroros 
L. B. v-ba kviečia visus lietu
vius šitame minėjime daly
vauti.

NAUJA ALB CENTRO ŠVIETIMO 
TARYBA

I vėluotai, nes mus pasiekė džiu
gi žinia, apie lietuvių atstovų 
priėmimą Baltuosiuose Rūmuo
se (audiencija paties JAV pre
zidento). Žaibu tenka organi
zuoti atitinkamą knygos kiekį 
ir įteikti vykstančiai į Washing- 
toną delegacijai.

Prakeiktas elgetavimas... Kol 
neturime kitų išeičių, esame pri 
versti klabenti mielų tautiečių 
širdies ir butų duris. Ir kiekvie
nas reikalas, atrodo, svarbus ir 
reikšmingas, nežiūrint, ar pasi
reiškimas būtų visuotinio, poli
tinio ar kultūrinio pobūdžio.

Stiprinimas antikomunistinės 
propagandos, ypač, vadovaujan 
čių JAV vyrų tarpe yra lygus 
stiprinimui kovos už savo kraš
to laisvę.

Pereitą trečiadienį komisija 
susirinko pirmojo posėdžio. Ne 
norėdama veikti savarankiškai 
ir stengdamosi tapti patikimes
ne, nutarė prašyti Lietuvių Ben 
druomenės priedangos. LB CV 
pirmininkas pažadėjo. Komisija 
dabar vadinsis: JAV LB fondo 
“Palik ašaras Maskvoj” komi
sija. Nutarta komisiją plėsti, ir 
pasiskirstyta pareigomis: L.

Čia pat Prapuolenis — pirm., J. Vaičiū
nas — sekr. ir informacijos ve
dėjas, J. Bertašius — finansų 
vedėjas, V. Naudžius — narys. 
Visi kiti: prel. M. Krupavičius,
R. Skipitis, dr. S. Skipitis, dr.
S. Biežis, dr. K. Drangelis ir 
V. Adamkavičius — direkto
riai.

Aukos siunčiamos adresu. 
Jonas Bertašius, 2642 West 
15th St., Chicago, I1L Jos rei
kalingos skubiai ,kaip trokštan 
čiam vandens stiklas. Vėliau 
bus spausdinami aukų lapai.

J. Vaič.

Senoji Alvudo valdyba: Iš k. į deš. dr. O. Vaškevičiūtė, rev. kom. 
narė, K. Katkevičienė — rev. kom. narė, Z. Juškevičienė — pirm. 
Stovi iš deš. į k. dr. J. Adomavičius — vicepirm., V. šurkus — 
sekret., kun. J. Kubilius, S.J. — vicepirm., inž. J. Slabokas — ižd.. 
Nuotraukoj trūksta revizijos kom. narės R. Alminauskienės.

Lietuvių vaikų tautiniam ug
dymui bei jų lituanistiniam 
švietimui, lituanistinių mokyk
lų organizavimui ir jų priežiū
rai prie LB centro valdybos su
daroma Švietimo Taryba.

Švietimo Taryba yra pagal
binė ALB centro valdybos insti 
tucija, rūpintis lituanistinio 
švietimo ir tautinio ugdymo 
jaunojoje kartoje reikalams.

JAV L. B-nės centro valdy
bos narys švietimo reikalams 
Jeronimas Ignatonis, sudarė 
Švietimo Tarybą šios sudėties: 
Jeronimas Ignatonis — pirm., 
Bronius Kliorė — vicepirm. ir 
moksleivių organizacijoms na
rys, Grasilija Meiluvienė—sekr., 
Vytautas Kasniūnas — narys 
spaudai ir informacijai, Ber
nadeta Beleškienė — Priešmo- 

I kyklinio įr užmokyklinio auklė
jimo reikalams, Matas Krikš
čiūnas programų derinimo bei 

1 priežiūros reikalams, Juozas Pla 
■ čas—pradinių mokyklų vadovė
liams ruošti, Alicija Rūgytė — 
aukšt. mokyklų vadovėliams 
ruošti, Viktoras Binkis—istori
nei medžiagai rinkti, Vincen
tas Liulevičius — Lituan. mo- 
kykloms mokytojų paruošimui, 
Petras Maldeikis — metodologi-

i

X Dail. L. Vilimas, Cincin- 
nati, Ohio, paaukojo Čiurlionio 
galerijai didelį tapybos paveik- 

I slą — “Rūpintojėlis”. C. g. di- 
j rekcija nuoširdžiai dėkoja au- Į 
| kotojui už vertingą meno kū-! 
rinį, skirtą nepriklausomai Lie- i 
tuvai.

X Aviacijos kapt. Edmun
das Milauckas, kilęs iš Cicero, 
dabar gyv. Califomijoj, įsigijęs 
Armonienės knygą “Palikit aša 
ras Maskvoje” pats perskaitęs 
pasiūlė ir kitiems savo pažįsta
miems ją perskaityti. Jau per
skaitė apie 20 karininkų. Visi 
jie reiškia didelį nusistebėjimą 
Sovietų Sąjungos žiaurumu.

Kpt. E. Milauckas, nors 
gimęs, jau seniai įsijungęs 
kompaniją, kad būtų pravesta 
senatoriaus Th. K. Kuchel ir 
kongresmano G. P. Lipscomb 
rezoliucija. Ne tik pats parašė 
daug laiškų, bet net aukšto laip 
snio apie 50 karių ne lietuvių 
kilmės, jo paprašyti, parašė tuo 
reikalu apščiai laiškų senato
riams ir kongresmanams.

jos reikalams, Juozas Tamulis 
— vaikų teatro leidiniams ir 
Aldona Šimaitienė — Jaunimo 
literatūros reikalams.

Jeronimas Ignatonis yra su
daręs ALB Švietimo Tarybos 
nuostatus, kuriuos suskirstė į 
3 pagrind. sektorius: a) egze- 
kutyvinio, b) darbo koordina
cinio ir c) studijinio bei plana
vimo sektoriaus. Pagal jo su
darytas taisykles vadovausis 
Švietimo Taryba.

Pagal sudarytus planus švie
timo darbas bus tęsiamas ir to
liau su nemažesniu pasiryžimu, 
kaip ir anksčiau buv. švietimo 
Tarybos.

Nors švietimo darbas išeivi
joje bene bus patsai sunkiau
sias, bet kaip matyt iš sudary
tos Švietimo Tarybos, kurios vi 

j si nariai yra prityrę pedagogai, 
nugalės visas pasitaikiusias 
kliūtis ir priaugančiam lietu
viškam jaunimui, perduos turi
mas pedagogines ir kitas žinias, 
įkvėps Tėvynės meilę bei patrio 
tiškumą ir dauguma iš jų pasi
darys Lietuvos ambasadoriais.

Tad Jeronimui Ignatoniui 
visai Švietimo Tarybai 
linkėti sėkmingiausio ir 
giausio darbo.

ir 
galima 
vaisin- 

K. J.

X Viktorija Leone, Lietuvių 
Katalikų Fed. centro vicepirm., 
atstovaus federaciją Arkidiece- 
zijos Council of Catholic Wo- 
mens Spiritual Development ko

IS ARTI IR TOLI

X Tėvų Marijonų Bendradar 
bių Bridgeporte 10-to sk. susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, 
vasario 8 d. Šv. Jurgio klebo
nijos kambary, 7:30 v. v. Visi 
kviečiami atsilankyti, nes turi
me daug pasitarimų dėl metinės 
vakarienės ir ateinančio seimo,
kuris įvyks balandžio 8 d.

X šv. Jurgio parapijos Šv. 
Vardo d-ja 8 vai. bendrai klau
so šv. mišias, po kurių pusry
čiai parapijos salėj.

X Moterų klubas, šv. Jurgio 
parapijoj, pyragų išpardavimą 
rengia kovo 1—2 d.

X Isabella — tamsi arba 
šviesi, tai' puikiausias 56‘/j co
lio vokiškas radijo patefonas 
Nordmende. Pasižiūrėkit, pasi- 
klausykit, tada paklauskit kai
nos. Nustebsit, kai ją pasakys 
Gradinsko televizijų, radijų ir 
patefonų krautuvė, 2512 West 
47th St. Tel. FR 6-1998. (Sk.)

AL VEDAS DIRBA POZITYVŲ 
REIKŠMINGA DARBĄ

Kaip paskiras žmogus, taip 
ir visa žmonija šiandieną yra 
nukreipusi savo dėmesį į me
džiaginius rūpesčius, dvasinis 
reikalas yra paliktas nuošaly. 
Dėl to šeimų skyrybos daugėja, 
mažamečių nusikaltėlių skaičius 
didžiulis ir dar kasdien auga. 
Šių liūdnų faktų šviesoje Chi
cagoje keletas idealistų 1958 
m. lapkričio 21 d. įkūrė Ameri
kos Lietuvio Vaiko Ugdymo 
draugiją — Alvudą. Draugija 
ėmėsi uždavinio kreipti lietuvių 
dėmesį į būtiną ir reikiamą vai
ko dvasios ugdymą.

Alvudas yra valdžios įstaigų 
patvirtintas, gavo iš valdžios 
paliuosavimą nuo mokesčių, 
reiškia, kas aukos Alvudui, bus 
valdžios atleistas mokėti mokės 
čius nuo aukotos sumos. Be to, 
gavo teisę paštu siųsti spausdi- 
nius papigintu tarifu, kas taip 
pat yra ne lengva gauti.

Alvudo garbės nariais yra 
lietuviai tėvai jėzuitai, Chicago
je, prel. I. Albavičius, kan. V. 
Zakarauskas, kun. Trakis, gen. 
konsulas dr. P. Daužvardis, 
Daužvardienė.

Atlikti darbai
Alvudas rengė visuomenei pa

*

skaitąs kiekvieną pirmą mėne
sio penktadienį, kurias skaitė 
diplomuoti pedagogai, psicholo
gai, gydytojai, jie visi, vadovau 
damiesi vėliausiu moklo žodžiu, 
ryškino kaip reikia tinkamai 
plėtoti vaiko dvasią, 
buvo rodomi ir filmai.

Psichiatrės dr. J. Žirgulienės 
— Nerviniai pakrikimai ir jų 
šaknys, išleistas lietuvių ir ang
lų kalbomis. Gyd. S. Raciūtės - 
Butinavičienės Ankstyvasis auk
lėjimas šeimoj, dr. J. Adomavi
čiaus — Visapusiška sveikata 
ir tinkama drausmė, dr. A. 
Liaugmino — žmoginkime žmo 
gų, leidinys išleistas lietuvių ir 
anglų kalbomis, ped. P. Maldei- 
kio — Vaikų darželiai pedago
gikos istorijos ir kritikos švie
soje, prof. J. Pikūno — žmo
gaus uždaviniai mokslo šviesoj, 

, ped. M. šulaitienės — Vaikų 
kaprizai, kun. A. Tamošaičio, 
SJ, — Alvudas dirba krikščio
nybės principų šviesoje. Norin
tieji įsigyti šiuos leidinius pri
siunčia tik pašto ženklų per
siuntimo išlaidoms: Alvudas, 
2319 West Garfield Blvd., Chi- • 

j I cago 36, III.
Alvudas dirba 

reikšmingą darbą ir iš visuome- ^ėje, 4500 S. Talman , Ave- Svarbu, 
nės susilaukia stambių aukų 
(aukotojų sąrašas bus paskelb
tas atskirai).

lijon ir laisvai verstis 
nos praktika. Šiaip reikia laiky
ti egzaminus.

Naujojoje Gvinėjoje nėra žie
mos, todėl labai daug visokiau
sių vabzdžių, nuodingų uodų 
bei muselių, kurios kankina vie
tos gyventojus ir juos apkrečia 
ligomis. Daktaro darbas čia la
bai sunkus ir pavojingas. Gy
ventojus vabzdžiai lengvai į- 
kanda, nes jie pusnuogiai. Gy
ventojai tik laukiniai, bet žmo- 
nėms jie nieko nedaro. Taip 
juos aprašo Ivinskis. (Kl. G.)

ITALIJOJ
— Lietuvos atstovybė prie 

Vatikano neseniai persikėlė į 
naują butą. Ministerio St. Gird
vainio ir Lietuvos diplomatų še
fo min. St. Lozoraičio naujasis 
adresas yra toks: “Legazione 
Lituana presso Santa Sede — 
Via Aldega nr. 2, Roma, Italia. 
Reikalui esant prašoma rašyti 
naujuoju adresu.

KANADOJ
— Naujas pensininkų įstaty

mas. Kanados sostinėje Otta- 
voje susirinko nauja parlamen
to sesija, kuriai min. pirm. J. 
Diefenbakeris pateikė gana pla
čią svarstytinų klausimų bei įs- 

lėje sausio 6 d. įvyko mažie-j P™gramą. Programoje

ARGENTINOJE
— Nauja gatvė — Lituanica. 

Rosario Lietuvių Bendruome
nės rūpesčiu, miesto savivaldy- 

•bė 1961 m. gruodžio 22 d. pa
vadino Ave. Diana gatvę kitu 
vardu, būtent Ave. Lituania. 

' Bendruomenės pirm. Jonas Pa- 
pečkys sutelktam lėšom parū
pino didelę bronzinę lentą. Iš
kilmės įvyksta vasario 25 d. 
Miesto burmistras yra pakvie
stas ir dalyvauja Argentinos 
lietuvių visuomenė. Šiaurios vai

medici-

i

I

raitoto konferencijoj. Ją jgaiio_ : šės — pietūs rengiamos Šv. Ka- 
jo atstovauti ALRKF pirm. I zkniero parapijos sode, kuri vai 
inž. A. Rudis. Leone yra taip doma tėvii marijonų. (Argenti- 
pat ALRK Moterų s-gos cent-:noje dabar vasara).

| — Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktis minima Buenos 
Aires vasario 17 d. Lietuvių pa 
rapijos salėj. Bus trumpas Alos 
Tarybos pirm. Jono Čikšto žo
dis, himnus giedos Šv. Cecili
jos choras, vad. muz. Alf. Pet- 

' raičio. žodis ispanų kalba Liet, 
centro sekretoriaus p. Ziberkos. 
Lietuvių Bnės p-ko Antano Bal 
čiūno žodis, lietuviškai. Piani
nu chorą lydi Eleonora Miku- 
čionienė. Tautinius šokius šoks 
ansamblis “Rambynas”, vad. 
Lidijos Petravičienės.

— Aušros Vartų Lietuvių sa-

i
i

ro valdybos sekretorė. Konfe
rencija įvyksta vasario 7 d.

X Holy Family vilos rėmėjai 
rengia Valentine pobūvį Labda
rių senelių namo gyventojams 
sekmadienį, vasario 11 d. 1:30 
v. p. p. Visi vilos gyventojai 
bus pavaišinti ir apdovanoti gra 
žiomis dovanomis. Tais reika
lais rūpinasi Mary Dzimidas, 
jai padeda Bernice Gedvilas, Į 
Steve ir Anna Puckuriai, Mary 
Rudis, Vai. Stanaitis, Bernice ir 
John Edzelies, Angelą ir Bemi- 
ce GulIi. šie pasišventę asme
nys ne tik darbuojasi, bet ir 
visas vaišes ir dovanas paauko
jo. Kas galite vasario 11 d. at
važiuokite į Labdarių ūkį 
leisti su seneliais popietę.

pra-

siems šventė, kurion susirinko kita ko/ra ir naujaS įsta’

KAS, KĄ IR KUR
— Budriko radijo programos 

pasiklausykite sekmadienį iš sto
ties WHFC, 1450 kil. nuo 2 Iki 
2:30 v. p. p. Tikrai pasigerėsite 
gražiomis lietuviškomis dainomis 
ir muzika. Taipgi bus mįslių kon
kursas. — Pranešėjas.

— Chicagos Našlių ir Draugiško 
klubo susirinkimas įvyks vasario 

dirba prasmingą, 9 d. 8 vai. vak. Vengeliausko sa-

X Chicagos Lietuvių 
stato Verdi 4 veiksmų 
AIDA.

Spetytakltai—1962 m.: bal. 
1 d., 3 vai. p. p., bal. 7 d., 8 
vai. vak. ir bal. 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 atrinkamai sumai 
čekį ir pažymint spektaklio da-| 
tą, šiuo adresu: Lithuanian 
Opera of Chicago, c/o Mrs. S. 
Džiugas, 7133 S. Rockuell St., 
Chicago 29, III.

Opera
operą

X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 
metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737 W. 43 St., tel. CL 4-2390.

(Sk.) |

X Inž. Donatas Šatas 
Nekalto Prasidėjimo Šv. P 
rijos 
čiai statyti vajaus komiteto vi
cepirmininkas. Jis taip pat dir
ba ir parapijos lituanistinės 
klasės tėvų komitete.

yra 
’. Ma- 

parapijos naujai bažny-

kelios dešimtys vaikučių su tė
veliais bei jų bičiuliais. Vaiku
čiams žodį tarė ir vadovavo pro 
gramai Antanina Mikelionienė. 
Kalėdų senelis (Kvirinas Runi-

tymas, kuris liečia pensininkus. 
Dabar Kanados pensininkai, pra 
dedant nuo 65 metų gauna 55 
dol. mėn., kurių labai taupiai 
gyvenant vos pakanka maistui

X Teresė Puišytė ir Raimon
das Naujokas susižiedavo. Jau
nosios 
vienas 
nijoj.

du broliai kunigai, kurių 
yra misionierius Japo-

mas) padalino dovanėles, po ku ir kambariui nusisamdyti. Bet 
rių sekė jaukūs žaidimai. Dau-!bendrai Kanados pensininkų įs- 
gelis berniukų bei mergaičių Ka tatymas yra pasenęs ir dauge- 
lėdų seneliui padeklamavo po 
eilėraščiuką. Ypatingai gražiai 
padeklamavo Lydijos Petravi- 
čienės dukrelės. Pranas Ožins-

! kas Kalėdų eglutę įamžino fil- 
muosna ir foto nuotraukoms.

• Pasigėrėtina, kad lietuviai tė- •’urąi

Anastazija Snarskienė,
So. Fairfield, buvo sušilau
dešinę ranką. Išbuvusi 4

X
8110
žiusi
mėnesius namie, dabar jau pra
dėjo dirbti.

i

liui nesuprantamas, ne gyveni
miškas, nes pensija vienodo dy
džio yra mokama visiems, su
laukusiems 70 m. Net ir milijo
nieriai čia gauna pensiją! Juk 
tai yra pilimas vandens kibiro 

t arba didelį ežerą. O 
„ • tiems, kurie gyvena tik iš pen-vai jau nuo pat mazesns savo ’ L

1apmokėjus nors kuklų 
kambarį, lieka vienas doleris 
dienai ir tai visiems reikalams. 
0 vien tik maistui dolerio ne
pakanka. Rūkantiems vos už- 

tabako nusi-

vaikučius pratina prie lietuvių 
tautinių papročių bei tautinio 
veikimo — susibėgimų.

— Juozas Rožaitis, 63 m., be
važiuodamas traukiniu susitik
ti marčios sugrįžusios iš Š. A- tenka cigarečių 
merikos, nuo širdies priepuolio Pirkti- Maistui jau nebelieka.
sukrito ir mirė. Paliko sūnų j 
Jungt. Amerikos Valstybėse.

AUSTRALIJOJE
— Dr. med.

, Naujasis pensininkų įstaty
mas numato pensijas padidinti 
10 dol. mėnesiui, būtent vietoje 
55 dol. bus mokama 65 dole- 

Ivinskis, prof. riai. Tai vis tik bus šiokia to-

X Balio Sruogos 3-jų veiks
mų komedijos “Uošvė” spektak
lis bus vasario 17 d. Jaunimo
Centre. Pradžia 7:30 vai. vak. dr. Zenono Ivinskio brolis, at-:kia parama. Bet ta pensija bus
Bilietai iš anksto gaunami: Jau- lieka praktiką Naujojoj Gvinė- padidinta ir turtuoliams bei 
nimo Centre, J. Karvelio pre
kyboje

joj. Jei jis laimingai 
ir “Marginiuose”. (Pr.) Įmetus, tai galės grįsti

išbus 3 milionieriams! Mat, įstatymas 
Austrą-1 radikaliai nebus

O. Gudauskaitė ir Ambutavičius 
šoka suktinį Marąuette Parko par. 
salėje sausio 7 d.

Nuotr. Z. Degučio

to reikalauja Liberalų ir Demo
kratų partija. Jie siūlė padi
dinti pensiją iki 75 dol. mėne
siui, nes Kanados pragyveni
mo minimumas yra tarp 75 — 
100 dol. mėnesiui. .Greičiausiai 
praeis konservatorių siūlomas 
10 dol. padidinimas, nes jį re
mia dauguma. (Kl. G.)

URUGVAJUJ
— Lietuvos pasiuntinybė Uru 

gvajuje praneša savo naują ad
resą : Legacion De Lituania — 
Avenida Larranda 1042, apar
tamento 1503 — Edificio Pan- .ameneano,

pakeistas, kaip guay.
Montevideo, Uni

Ateities planai

kad visi nariai atsilankytų, nes 
bus svarstoma daug sklausimų. 
Po susirinkimo bus tradicinis na
rių pasjvaišinimas ir šokiai. Gros 
Ben Pavis. — Mary Urbelis, rašt.

1962 m. bėgyje numatoma 
pateikti tris paskaitų ciklus: 
Iki mokyklinio vaiko auklėjimas 
šeimoj religinis, muzikinis, tau
tinis. Įrengti iki mokyklinio vai 
ko amžiaus kampelį šeimoj ir 
jį propaguoti, demonstruoti lie
tuvių visuomenei, norint padėti 
jauniems tėvams spręsti tauti
nę ir auklėjimo problemas. Iš
leisti pasakų, dainų, žaidimų 
ir t. t. plokšteles. Alvudo vado
vybė yra pasiruošusi ir toliau 
dirbti lietuvio vaiko gerovei, 
rūpintis ir toliau, kad jis būtų 
reikiamai ugdomas remiantis 
vėliausiais mokslų pažangos dės 
niais. Kultūriniais ir teisiniais 
būdais telkti pinigą vaikų namų 
statybai, kur bent kelios dešim 
tys lietuviukų galės surasti tei
giamas, malonias lietuviško dar 

I želio aplinkos sąlygas.
Z. Juškevičienė

PALIK AŠARAS MASKVOJ

I

Šiuo pavadinimu anglų kalba 
inž. A. Nasvyčio knyga apie Ar 
monienės pergyvenimus bolševi 
kinėj Sibiro tremty aiškiai nu
rodo komunistinius kelius ir 
metodus. Kol kas dar geresnio 

j leidinio neturime, tat yra ypač 
i svarbu knygą skleisti amerikie- 
1 čių politiniuose ir kultūriniuo
se sluogsniuose. “Ašaras palik 

: Maskvoj” turi rasti kelią, pa- 
I tekti ant senatorių ir kongres- 
I manų stalo, lįsti į universitetų 
ir kitokias bibliotekas.

Yra sudaryta komisija, teikti 
lėšoms, bent tūkstančiui leidinio 
egzempliorių nupirkti ir aukš
čiau nurodytosna vietosna siun
tinėti. Darbas pradėtas kiek pa

ĮSIGYKITE DABAR!

xxxxxxxxxxxxxxx>o<xx>oooooo-
LITHUANIA (Paveiksluose) $6.00 

Fotografavo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES ................................ $2.00

Redagavo J. Daužvardienfi
LITHUANIA THROUGH 
THE AGES ........................ $3.50

Parašė Dr. A. Sapokat

THE STORY OF ART 
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00 

Parašė Ig. Stapelis
LITHUANIAN SELF-
TAUGHT ................................ $1.26

Išleido Marlborough
Užsakymus su ninigais prašome siųsti 

“DRAUGAS” 
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.
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Įsigykite Rapolo Skipičio įdomią 

knygą:

NEPRIKLAUSOMA UETUVA 
STATANT

šitas stambus Ir Įdomus R. Ski
pičio atsiminimų veikalas parodo są
lygas, kuriose kSlgsi nepriklausoma 
Lietuva, kovas su išorSs ir vidaus 
priešais, laimėjimus ir klaidas per 
pirmus du nepriklausomybės dešimt
mečius. Autorius—vienas žymiausių
jų ano meto valstybininkų, visuo
menininkų ir kultūrininkų, buvęs 
pirmasis mūsų Valstybės Gynėjas, 
vidaus reikalų ministeris, vėliau — 
Lietuvos šaulių Sąjungos pirminin
kas ir Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti pirmininkas — visas 
ano meto apraiškas, Įvykius ir 
veiklų parodo kaip betarpis liudi
ninkas, rimtai, objektyviai, kultū
ringai. be tulžies, iškeldamas dau
gybę momentij. bcužkrmtamų už
miršties dulkėmis.

Veikalas stambus, apie 440 psl.. 
kietusoe viršeliuose, su plačiu ano 
meto mūsų veikėjų ir kultūrininkų 
vardynu, $5.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS,
4545 West 63rd Street
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