
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

Price 10<

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS

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

VoL XLVI KETVIRTADIENIS, VASARIO (FEBRUARY) 8, 1962 Kaina 10 c. Nr. 33"

AR SOVIETU SĄJUNGĄ PRALAIMI 
SALTAJI KARA

Politikos ekspertai atsako — taip

nariai, bet ir jungtinis kariuo- Tačiau tos viltys nepasitvirtino, 
menės štabas ir vadovai kitų 
įstaigų, turinčių ryšio su JAV 
saugumu. Prezidentas perskai
tė Chruščevo žodžius, kur jis 
pasakė, kad Kremlius nenu
trauks “išlaisvinimo karų”, kol 
visur triumfuos komunizmas 
Prezidentas nesitiki visuotino

WASHINGTONAS. — Rusi
ja pradeda pralaimėti užsitęsu
sį šaltąjį karą. Tai tvirtina ge
rai informuotas žurnalas “U. S. 
News & World Report” vasario 
5 d. laidoje. Anot jo — šalta
sis karas beveik visais frontais 
eina prieš komunistų vadus. Tik 
pietryčių Azijoje Sovietų Sąjun
ga dar gali išvystyti ribotas a- ar atominio karo, bet mato rei- 
takas.

Lemiamas šaltojo karo posū
kis jau įvykęs ir sovietų pralai
mėjimai ryškėja iš šių punktų:

— Raketų srityje, kur anks
čiau Rusija savinosi pirmeny
bę, Amerika dabar Rusiją pali
ko toli užpakaly. Tiems reika
lams JAV savo biudžete jau 
skiria $5.5 bilijonus, ir tos su-1 
mos vis auga.

— Visose karinių jėgų rūšy
se, išskyrus paprastą žemyno- 
kariuomenę, JAV jėgos toli pra 
lenkia Rusiją.

— Vakarų Europoje greitu 
tempu auga didelės jėgos ūkinė 
federacija — naujas veiksnys 
vakarų jėgų balanse.

— Kituose, ne Rusijos, ko
munistiniuose kraštuose jau y- 
ra linkimo nebepaklusti vado
vaujančiam Maskvos autorite
tui; kai kuriuose kraštuose 
(pvz. Albanijoje) tas autorite
tas jau visai paniekintas.

— Pačiame Kremliuje, Sovie
tų komandos būstinėje, ideolo
ginė kova yra padalinusi vadus.

Slapta konferencija 
Baltuosiuose rūmuose

Vakarai kaskart aiškiau įžvel 
gia Sovietų kėslus. Sausio 18 
d. prez. Kennedy buvo į Bai-1 
tuosius Rūmus sušaukęs 50 auk 
ščiausių JAV pareigūnų, čia bu 
vo ne tik ministerių kabineto

kalo būti pasiruošusiems komu
nistų vadovaujamiems parti
zanų karams.

Pabrėžtas reikalas JAV-bėms 
būti pasiruošusioms, jei reikės, 
vesti tokį pat partizaninį karą 
pačioje Sovietų imperijoje.

Gęsta Chruščevo žvaigždė
Amerika jau susiorganizavo. 

JAV gynybos sekretorius Mc 
Namara pareiškė, kad Amerika 

' jau įstengtų pakelti pirmą so
vietų puolimą ir savo strategi
nio atkirčio jėgomis sunaikinti 
sovietinius

Afrikoje 
pergyveno pralaimėjimus vieną 
po kito. Tik Laose ir Vietname 
Sovietų remiami raudonieji įs
tengia vesti karą, ieškodami 
naujų pergalių; bet ir čia su
tinka kaskart stipresnę ameri- 

j kiečių organizuojamą atsparą.
Dėl viso to vienas britų dip

lomatas net išsireiškė: “Jeigu 
analizuotume Chruščevo pastan 
gų rezultatus, būtų gana ryš
kiai matomas išblėsimas. Atei
nančių mėnesių laikotarpy Chru 
ščevo galia tikrai gali būti su
siaurinta”.

i Kolonialinėms valstybėms ta
pus nepriklausomomis, Sovie
tams iškrinta iš rankų didelis 
propagandos veiksnys, kuris 
net gali prieš juos atsigręžti, 
jeigu tvirtai bus imta pabrėžti 
— kada gi Sovietų kolonializ
mas bus likviduotas ir suteik
ta laisvė toms tautoms, kurios 
jau įrodė galinčios nepriklauso
mai tvarkytis.
Naujos galimybės Vakarams
Nenuostabu, kad visa tai tu

rėdamas galvoje, buvęs Valsty- 
tybės departamento ekspertas 
Sovietų reikalams Francis B. 
Stevens
World Report” žurnale rašo:

— Dabartinis tarptautinių jė
gų išsirikiavimas duoda daug 

'galimybių vakarams. Dabar at
siranda

i blemas, 
saulinio

“U. S. News and

galimybės išspręsti 
užsilikusias po Ii 
karo.

pro: 
Pa-

taikinius.
sovietų užmačios Popiežius skirs 

naujų kardinolų
VATIKANAS. — Beveik dvie 

jų dienų laikotarpyje mirė du 
kardinolai. Tai gali paskatinti 
popiežių Joną XXIII sukviesti 
konsistoriją, kad būtų papildy- 

; ta kardinolų kolegija.
Kardinolas de Gouvera iš por 

tugalų Mozambiko mirė vasario 
6 dieną, o Italijos kardinolas 
Cicognani mirė vasario 5 d. Da
bar kardinolų kolegija turi 78 
narius, neteko septynių. Popie
žius Jonas XXIII 1960
nustatė, kad kardinolų kolegi
joje būtų 85 kardinolai.

Sunkiai susirgo kardinolas A. 
{Muench, 72 metų, gimęs Mil- 
waukėje, buvęs Fargo, N. D., 
vyskupas, ir vienintelis ameri- 

’ kietis kardinolas dirbąs Vatika- 
i no kurijoje.

metais

Kolonializmo nusikaltimas 
atsigręžia prieš Sovietus

Komunistai daug vilčių dėjo, 
kad laisvę atgarmančios valsty
bės pateks raudonųjų įtakon.

Lietuvos vyčiai pas Chicagos majorą; kviečia jj atsilankyti j „Lietuvos 
atsiminimų” parengimą, įvykstantį vasario 11 d., Sherman viešbuty, 
Chicagoje. Iš kairės į dešinę: apskr. pirmin. Eleanor Laurin, teisinis pa
tarėjas Kon’st. Savickus, parengimo kom. pirm. Genovaitė Giedraitis, 
majoras Daley, programos sekretorė Helen Zimmer, garbės pirm. J. 
Gribauskas.

Šią savaitę

Argentina nutrauks diplomatinius 
santykius su Kuba

Britanija atbunda iš politinio 
apsnūdimo

• •

Du svarbūs klausimai

LONDONAS. — Keičiantis 
pasaulio politikai keičiasi Bri
tanijos konservatyvi politika ir 
ekonomija. Ypač šis paskutinis 
dešimtmetis verčia britus sku
biai persiorientuoti, kas yra sun 
ku ir didžiai nemalonu abiem 
didžiojom partijom — konser
vatoriams ir darbiečiams.

BUENOS AIRES. — Užsie
nio reikalų ministerijos šaltiniai 
užvakar pareiškė koresponden
tams, kad Argentina šios savai
tės gale nutrauks diplomatinius 
dėl santykių nutraukimo su Ku 
bos režimu.

i Pareigūnas, prašęs jo vardo 
neminėti, lankėsi užsienio rei
kalų ministerijoje pasiteirauti 
dėl snatykių nutraukimo su Ku 
ba.

Kiti vyriausybės sluoksniai 
sako, kad diplomatinių santy
kių nutraukimas būsiąs pra
neštas rytoj, bet “techninės 
smulkmenos”, gal būt, bus pas
kelbtos pirmadienį.

Skaudi ir baisi nelaime
SAARBRUECKEN, Vokieti

ja. — Anglių kasyklose netoli 
Saarbrueckeno vakar įvyko 
sprogimas ir gaisras. JAV ka
reiviai atskubėjo gelbėti 201 
darbininką, kurie liko žemės gi
lumoje.

Pasak pranešimų, 59 anglia
kasiai žuvo, daug yra sužeistų.

TRUMPAI

JAKARTA, Indonezija. — In- 
donezų prezidentas Sukarno pa 
smarkavo prieš Olandiją dėl va 
karinės Naujosios Gvinėjos, net 
paskelbė mobilizaciją, bet da
bar jis jau šiek tiek aprimęs.

Sukamo kariai dar neplaukia 
į vakarų Naująją Gvinėją, nors 
olandai užpuolė tris Indonezi
jos torpedinius laivus ir davė 
jam progą oficialiai paskelbti 
karą Olandijai.

Indonezijos sostinėje vakarie 
čiai įsitikinę, jog prezidentas 
Sukamo nepaskelbė karo Olan
dijai dėl šių priežasčių:

1. Jo kariuomenė nėra pasi
ruošusi karui.

2. Sukarno turi stiprią opo-

ziciją prieš savo diktatūrą.
Sukamo turi 350,000 vyrų ka 

riuomenę. Jo laivynas turi du 
naikintuvus ir 2 povandeninius 
laivus, gautus iš Sovietų Sąjun
gos; jo karinę aviaciją sudaro 
325 - 375 lėktuvai, tarp kurių 
yra sovietinės kilmės sprausmi- 
niai naikintuvai.

KALENDORIUS
Vasario 8 d.: šv. Jonas Ma

rietis.
Vasario 9 d.: šv. Kirilas, šv. 

Apolonija, Algė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 20 laipsnių; rytoj — 
truputį pasikeis oro temperatū
ra.

Saulė teka 6:55, leidžias 5:13.

sijų, nesutarimų ir pavojingų 
susiskaldymų visame krašte. 
Staigūs ir nauji posūkiai poli
tikoje ir ekonomijoje britams 
yra neįprasti ir nepriimtini. Tra 
dicijose, pastovume glūdi to 
krašto galybė.

Britanijos politinė ir ekono
minė galybė esanti užtemdyta 
išaugusio milžino Šiaurės Ame
rikoje. Tačiau britai sunkiai ga
li apsiprasti su nauja tikrove, 
kuri taip labai pakeitė Brita
nijos padėtį pasaulio valstybių 
išsidėstyme. Tačiau kita ver
tus, britai yra perdaug praktiš
ki žmonės, jog nesuprastų nau
josios padėties, nors ir taip 
jiems nemalonios. Ilgiau užtru
kęs snaudulys ir pasitenkinimas 

Į esama padėtimi jau baigėsi.

I

I
Jau įsigaliojo uždraudi

mas pirkti prekių 
iš Kubos

— Sovietų Sąjungos atstovas 
Jungtinėse Tautose Zorin vakar 
pareiškė, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės ruošiasi agresijai 
prieš Kubą. Ir jis pridėjo: So
vietų Sąjunga parems Fidel Cas 
tro, jei kiltų karas.

— Britų vyriausybė greitai

Šiandien vienas svarbiųjų 
klausimų yra, ar britų ekonomi 
ja gali išlikti bekonkuruojant 
dėl pasaulio rinkos ir nevaržant 
atlyginimų už darbą kėlimo, kol 

! jie susilygins su gamybos pa
didinimu. Premjeras Macmiį- 
lan davė suprasti, kad vyriau
sybė turi galią neleisti kelti al
gų-

Antras klausimas: Britanijos 
ruošimasis įsijungti į Europos 
Bendrąją rinką.

Ministeriai ir profesoriai šį
Britanijos posūkį vadina tiesiog 
pirmaisiais žingsniais į nepri
klausomybės netekimą, kuris
britams buvo toks brangus ir kalavo tuojau nutraukti diplo- 
saugojamas šimtmečiais. ! matinius santykius tarp Kubos

Tai gali kainuoti daug disku-' ir Filipinų.

Filipinų reikalavimas
MANILA, Filipinai. — Fili

pinų parlamentarų grupė parei-

Prancūzų šampanas 
į užsienį

PARYŽIUS. — Prancūzija 
praėjusiais metais eksportavo 
15.528,976 butelius šampano. 
Tai užvakar pranešė pramonės 
įstaiga.

Į

— Barbara (Bobo) Rockefel
ler (Ievutė Paulekiutė) susižie
davo su viešbučio savininku 
Charles W. Mapes.

Bobo yra 45 metų, o jos su
žieduotinis — 43 metų. 1954 me 
tais ji laimėjo 5.5 mil. dol. iš 
Winthrop Rockefeller, gavus at 
siskyrimą.

j WASHINGTONAS. — Vakar 
vidurnaktį jau įsigaliojo Jung- panaikins West Indies federaci- 
tmių Amerikos Valstybių už-'ją.

■ draudimas gabentis į šį kraštą ' 
prekių iš Kubos.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės praėjusiais metais iš Kubos 
pirko 35 milijonus dolerių ver
tės gaminių, kurių 90 procen
tų buvo tabakas. Kiti daiktai 
buvę jūros maistas, vaisiai ir 
daržovės.

Prezidentas Kennedy praėju
sį šeštadienį uždraudė Jungti
nėms Amerikos Valstybėms pre 
kiauti su komunistų valdoma 
Kuba. Leidžia iš šio krašto į 
Kubą gabenti maisto ir vaistų.

i

I

I

— Costa Rica prezidentu iš
sirinko Francisco J. Orlich, ku
ris yra priešingas Fidel Castro 
režimui Kuboje.

— Kubos diktatoriaus Castro 
šalininkai užvakar siautė dvie
juose miesteliuose rytinėje Gu- 
atemaloje. Pasigrobę pinigų ir 
ginklų, jie pabėgo j kalnus.

Kada Glenn skris j orbitą?
WASHINGTONAS. — Astro 

nauto lt. pulk. John Glenn skri
dimas raketoje aplink žemę nu
matytas vasario 14 dieną.

Visi patenkinti, o ypač Kongo premjeras Cyrille Adoula, prezi
dentui Kennedžiui stovint su juo Baltųjų Rūmų balkone. Adoula 
pareiškė, kad Kongui reikalinga pagalba. (UPI)

Šaltojo karo baruos:

— Indijoje parlamento rinki
mai bus nuo vasario 18 d. iki 
vasario 25 d. Balsavimuose da
lyvavusią apie 210,000,000 as
menų. Manoma, kad premjero 
Nehru kongreso partija gau
sianti absoliučią daugumą par
lamente ir valstybių seimeliuo
se. Indija turi 14 valstybių.

I — Britanijos vyriausybė grei 
tai praneš, jog ji leis Jungti
nėms Amerikos Valstybėms pa
sinaudoti Kalėdų sala bandyti 
atominius įtaisus atmosferoje.

— Kardinolas Spellman, New 
Yorko arkivyskupas, vakar pa
reiškė, kad prezidento Kenne
džio pagalbos programa vie
šoms mokykloms sugriaus ka
talikų sistemą. Kennedy nenu
mato privačioms mokykloms 

to Tiros IV paleidimas, nes at- pagalboS) nes, girdi, tai esą

Atidėjo satelito
• w •įssovimą

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Vakar vėl atidėtas oro sateli-

sirade techninių kliūčių. Dar 
nepranešta, kada šis satelitas 

'bus iššautas.

KOMUNISTU KAPITALAI IR VAKARU
KAPITALISTAI

Vakarų sąjungininkai buvo sutarę neparduoti komunistinių režimų valdomiem kraštam strategi
nės reikšmės prekių, kurios stiprintų tų režimų karinę pajėgą. Vis labiau traukia dėmesį, kaip 

Vakarai tą susitarimą vykdo. Suaktualino Kubos klausimas

Valstybės sekretorius Dean 
Rusk, grįžęs iš Punta dėl Este, 
Urugvajuje, mėgino pasiekti 
kitu keliu tai, ko nebuvo pasie
kęs anoje konferencijoje — izo
liuoti Kubą nuo prekybinių san
tykių. Rusk kreipėsi į Nato są
jungininkus, kad >jie nutrauktų 
prekybą su Kuba. Argumenta
vo įtikinamai: pinigai, kuriuos 
Kuba gauna iš prekybos su už
sieniais, eina komunistinei sub- 
versijai kituose kraštuose or
ganizuoti.

Pirmoji atsiliepė Kanada. At
siliepė neigiamai. Negriovė 
Rusk argumentų. Nekalbėjo, 
kad prekyba su Kuba yra tokios 
pat rūšies kaip prekyba su So
vietais ar kaip paramos davi
mas komunistinei Jugoslavijai, 
kuri ima paramą iš Amerikos 
ir remia... Gizengą. Min. pirm. 
Diefenbakeris priėmė Rusk ar
gumentą ir paaiškino, kaip jis

pagal tą argumentą elgiasi. E- traukti prekybą taip pat, ar tik 
są Kanada daugiau eksportuo- pakeis jų pasiaiškinimo žodžius? 
ja į Kubą, negu importuoja iš 

1 Kubos; iš prekybos su Kanada 
Kuba netenka dalies savo pini
gų subversijai organizuoti; per 
pirmus devynis mėnesius per
nai Kuba tokiu būdu turėjo nuo 
stolio 3.4 milijonus dol. Kas ki
ta iš prekybos su J. Valstybėm. 
J. Valstybės daugiau iš Kubos 
pirko nei pardavė. Tokiu būdu 
Kuba pelnė iš prekybos su A- 
merika per tuos devynis mėne
sius 13.5 milijonų. Išvada keis
ta: Kanados prekyba mažino 
Castro sūbversijos galimybes, 
Amerikos prekyba didino...

Prekybą su komunistais 
sąjungininkai slepia

Kubos prekyba yra tik ma
žas epizodas. “Journal Ameri
can” jau anksčiau kelis kartus 
aliarmavo dėl didesnės Vakarų 
prekybos su komunistais. Šiom 
dienom to laikraščio korespon
dentė Ruth Montgomery infor
mavo, kaip senato nariai nori
išaišikinti tos Vakarų prekybos 
su komunistais tinklą ir kaip 
jiem nesiseka. Šen. Kenneth 
Keating keliavo į Vakarų Eu
ropą įsitikinti dėl viešos 'pas
lapties. kad Amerikos strategi-

Diefenbakeris taip aiškinosi, , nės medžiagos, kurias ji teikia 
kol prezidentas Kennedy dar, sąjungininkam, tikrai nueina 

komunistam. Tai jis darė kaip 
senato vidaus saugumo komisi
jos narys. Jis rado, kad sąjun
gininku vyriausybiniai organai 
atsisakė “formaliai” bendradar-

prieš konstituciją, nors žymūs 
teisininkai sako, kad pagalba 
privačioms mokykloms suderi
nama su konstitucijos nuosta
tais.

— Indonezijos prezidentas Su 
karno pagreitintai gabena į sa
vo kraštą ginklų iš Sovietų Są
jungos.

— Saarbruekeno anglių ka
syklose žuvo daugiau kaip 59 
darbininkai, 58 sužeisti, 120 an 
gliakasių dingo.

i — JAV ambasadorius Mask
voje Thompson ir britų pasiun
tinys vakar turėjo pasikalbėji
mus su Sovietų užsienio reikalų 
ministerių Gromyko.

— JAV senatas užgyrė 2 bi
lijonų dolerių programą teikti 
pagalbą universitetams. Šį pro
jektą dar svarstys atstovų rū
mų ir senato bendroji komisija.

— 50 JAV kompanijų, turin
čios sutartį gynybos reikalams, 
jau pasirašė sutartis su admi
nistracija, kad samdant darbi
ninkus nebus paisoma rasės.

nebuvo paskelbęs, jog J. Valsty 
bės prekybą su Kuba sustabdo, 
išskyrus maisto ir vaistų pri
statymą. Ar šis Amerikos žy
gis paskatins sąjungininkus nu-

biauti su J. Valstybių pastan
gom užkirsti kelią Amerikos 
strategines medžiagas išvežti | 
kraštus už uždangos.

Senatorius Keating kreipėsi 
j Amerikos atstovybių ūkinės 
apsaugos pareigūnus Anglijoje, 
Prancūzijoje, Belgijoje, Olandi
joje, Vokietijoje, Italijoje ir 
Šveicarijoje. Prašė atsakyti į jo 
pateiktos anketos klausimus. 
Tarp klausimų buvo ir tokių: ar 

(Nukelta į 6 psl.)
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Jungtinio Katalikų sąjūdžio 
Kuboje vadas Brauleo Amador 
Quesada, 47 m .amžiaus, buvo 
Castro milicininkų sušaudytas. 
Neoficialiomis žiniomis nuo sa
vo įsigalėjimo Kuboje Castro 
jau nužudė 670 žmonių.

Lietuvių Saleziečių gimnazi
jos (Italijoj) moksleivių ateiti
ninkų kuopa nėra gausi, bet ga 
na aktyvi. Šalia asmeniško dva
sinio ugdymo, vykdo kitus drą
sius planus bei darbus. Štai pir 
mutinė iniciatyva: organizaci
nio veikimo atidarymo ceremo
nijų sukūrimas! Nepasitenki- 
nom vien tik valdybos išrinki
mu, bet, pasinaudodami salezie
čių jaunimo organizacijų (ku
rioms priklauso apie 150 tūks. 
jaunuolių) rengiamomis cere
monijomis prie laužo, sukūrėm 
originalią ir įspūdingą ceremo- 
nijalą. Mūsų apeigos bažnyčio
je susideda iš giesmių, bendrų 
invokacijų, trumpų apmąstymų 
apie organizuoto apaštalavimo 

__ ____ i įsipareigojimus, pasižadėjimų, 
filmas “After! vėliavų paaukojimų ant Kris-

I. 1. •
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Gruodžio mėn. 2 d. susirinki
mas įvyko p. p. Tamulionių bu
te. Pirmininkavo Juozas Balčiū
nas, sekr. Virg. Eimutytė. Stu
dentė Jūra Gailiušytė labai įdo
miai papasakojo apie buvusį 
At-kų federacijos vadą a. a. 
prof. K. Pakštą. Kuopos globėja 
R. Staniškytė painformavo apie 
ruošiamus moksl. At-kų kursus 
Uhion Pier. Pasidalinome minti
mis apie Kalėdų papročius, pa
lygindami lietuviškus su ameri
koniškais. Susirinkimo metu su
žinota, kad tą dieną D. Tamu- 
lionytės, kuopos pirmininkės, 
gimtadienis. Susirinkusieji ją 
gražiai pasveikino ir sugiedojo 
“Ilgiausių metų”. Po susirinki
mo p. Tamuhonienė visus pa
vaišino, ir kurį laiką po visą 
namą skambėjo šokių muzika.

Sausio mėn. 7 d. kuopos su
sirinkimas įvyko p. p. Alšėnų 
bute. Susirinkimui pirm. V. La- 
niauskas, sekr. D. Orentaitė. V. 
Laniauskas pranešė apie įvyku
sią moksl. at-kų stovyklą, o ki
ti dalyviai papildė savo įspū- dienio vakare suėjome į Santa- 
džiais. R. Staniškytė skaitė ros ruošiamą literatūros vaka- 
gerai paruoštą paskaitą apie rą, kuris įvyko Vyčių salėje, 
komunizmą. Vida Kasperavičių- Labai įdomiai išklausėme pačių 
te kalbėjo apie krikščionišką autorių skaitomus savo kūri- 
meilę, pabrėždama reikalingu- i 
mą maloniai elgtis su visais. Po Į 
to buvo gyvos diskusijos. Susi- j ryto, susirinkome pamaldoms 
rinkimas baigtas Maironio 100 ; Šv. Petro Bažnyčioj. Tuoj po 
metų gimimo sukakties minė- : mišių t------ “•------------------ T—
jimų. Įdomų referatą apie lie- ■ Meškauską į 
tuvių tautos dainių poetą Mai
ronį skaitė D. Tamulionytė. Me 
ninėje dalyje M. Gailiušytė pa
skaitė “Kur bėga Šešupė”, P.

i technika. Taip dvi valandas iš- 
vaikštinėję, nuėjome į “Chicago 
Board of Trade”, kur tuo laiku 
buvo rodomas L _ _____
the Harvest”. Filmas aiškino j taus altoriaus.

I apie javų pramonę nuo pat jų | 
pasėjimo iki jų pardavimo mais . 
to produktuose. Po to teko pa- Į 
matyti kaip javų pirkėjai ir par 
davėjai visi vienoj salėj veda 
prekybą.

Kiek pavargę, bet dar su en- 
tuziasmu sėdome į traukinuką 
ir nuvažiavome į Ulinois Insti
tute of Technology apžiūrėti me 
no parodos, kuri buvo rengia
ma Chicago Artist’s Associa
tion. Ten apžiūrėjom ir pastudi- 
javom įvairius tapybos bei 
skulptūros kūrinius. Vakare su 
sirinkom Arvydo Tamulio bute; 
kur prie kavutes pasišokom ir 
padiskutavom visokiom temom, i

šeštadienį pas kolegą 'Joną i tas prenumeratas. 
Makauską susirinkom darbo po I 
pietei. Tenai ruošėme kelis dar' 
bus spaudai, kurių vienas pasi
rodys artimoje ateityje, šešta-

Kubiečių atstovas Mario Garcia- 
Inchaustegui pareiškė Jungtinių 
Tautų politinės komisijos posėdy
je, kad, girdi. Jungtinės Amerikos 
Valstybės ruošiasi agresijai prieš 
Kubą.

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

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

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

Aiženas — “O neverk motušė-
le”, ir visi dainavome Maironio 
dainas. Po susirinkimo buvome 
gerai pavaišinti.

Esame dėkingi maloniom šei
mininkėm už patalpas ir vaišes, 
dailininkui K. Žilinskui už pa
skolintą Maironio paveikslą mi-
nėjimui.

Teresė Idzelytė

KORP! GRANDIS

Korp! Grandis valdybos su
rengta GRANDORAMA savo 
nariams įvyko sausio 26-28 die
nomis. Penktadienio rytą, nors 
ir buvo labai blogas oras, visi 
išvykome apžiūrėti “Chicago 
Sum Times and Daily News 
Building”. Tenai susipažinome 
su laikraščiui, žinių surinkimu, 
redagavimu ir apskritai laikraš
čio spausdinimo procedūra ir

I 
!

Kita drąsi šių veikimo metų gramoje dalyvaus ir solistai: 
iniciatyva tai įsipareigojimas Prudencija Bičkienė ir Algirdas 
aprūpinti mokinių knygyną vai Brazis. Koncertas įvyks vasa- 
kams pritaikyta spauda, o ypač rio mėn. 24 d. 7 vad. vak. uk- 
sudaryti bent mažytę lietuvis-; rainiečių salėje (Martin prie 
kos muzikos — pasakų diskote- Michigan). Tikimasi, kad tas 
ką, rinkinį. Tuo tikslu jau bu- koncertas sutrauks daug klau- 
vo parašyta per 20 laiškų įvai- 
rių lietuviškų radijo programų 

j vedėjams bei privatiems asme- 
inims. Pirmoji parama bei pa
drąsinimas šiai iniciatyvai atė
jo iš “Eglutės” administracijos. 
Širdingai dėkojame gerbiamoms 
seselėms už 10 “Eglutės” pre
numeratų ir už pažadą tą skai
čių padidinti, jeigu atsiras ge
radarių, norinčių apmokėti ki-

nius.
Sekmadienį, penktą valandą

sytojų iš visų kartų, o džiaugs
mo teiks ir gražus “senųjų” ir 
“naujųjų’’ 
ir skambi

■bendradarbiavimas 
lietuviška daina.

Natas

(

i

Taip pat dėkojame Jeronimui 
Žukauskui iš Hamiltono ir Pau
liui Remeikai iš Toronto už pa
žadą greitu laiku prisiųsti lietu-, 
viškos muzikos ir pasakų juos-1 
telių. Padėkos žodį tariame pre' 
latui Ignui Albavičiui ir poniai 
V. Kemtes iš Cicero už dosnią 
paramą ateitininkų sekretoriui, 
kad galėtų įsigyti nuosavą ra
šomąją mašinėlę. Tikimės, kad 
su Dievo pagalba ir su visų, 
ypač užjūrio, ateitininkų para
ma bent iš dalies galėsime pa-

SAVO BRANGU NARĮ 
PRISIMENANT

Už a. a. Juozą Tulabą, prieš 
du metu mirusį Kęstučio kor
poracijos narį bus atnašauja
mos šv. Mišios vasario 10 d. 8 
vai. ryto Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Korporantai, draugai ir 
pažįstami kviečiami dalyvauti.

I PASIRUOŠKITE!

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal su3itarimą. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied. Išskyrus trečiad. ir šeštad.

K

Vai.- 
vak.

v.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
“858 VVest 63rd St.

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

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

Rez. telef. IVAlbrook 5-5076

Rez. HE, 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Ofisas: 3148 West 63r<l Street 
Tel.: PRospect 8-1717

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

D r. S. B I Ež I S
CHIRURGAS

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

Telefonas: GRovehell 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 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.

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER I. KIRSTU!

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

< ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69ih Street

Spec. ORTHOPEDINfiS 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 7-2296.

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

keičia stiklus ir rėmus
S. California Avė. VA 7-7381

10 ryto iki 8 vak.. trečiad

4455
Vai.: ........ ..... _.... ........... .......
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki *2 p. p.

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

Dr. W. Ross Dr, LSeibirtis
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

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

»

nuvažiavome pas Joną 
korporacijos 

siekti pradėtus užsimojimus. Jų 
paskutinysis yra Lietuvos isto
rijos — kultūros — dailės pa
roda italų publikai Vasario 16-1 
osios proga. Turime vilties, kad

Grandkavą. Fuksai ruošė pus
ryčius ir pilstė kavą. Po pusry
čių Edvardas Sakalauskas mal
da atidarė pirmą 1962 metų 
Grandkavą. Sekė fuksų progra
ma, kurioje pasirodė Juozas La-

Kovo mėn. 2 d. 1962 m., 7 v. 
v., Jaunimo centre, įvyks kun. 
A. Lipniūno kuopos tradicinis 
“Blynų balius”. Bus daug ska
nėstų, loterija ir daugybė gra
žių melodijų skambės visą va
karą. Įėjimo kaina tik vienas 
mažas doleris. Ateikite praleis
ti linksmą vakarėlį ir atsiveski
te draugus.

šokių reklamos komitetas

!

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir Kitu laiku pagal sutartį. 

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

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

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

Valandos ■ pagal susitarimą

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—3 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—3 p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

ši paroda sutrauks gausios mies

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Ave.,^..
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 dus 
2 vai. iki 5 vai. vak.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Westera Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. . . 7 ___
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

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

Res. tel. IVAlbrook 5-3765

p. p. Ir nuo

t

iVl. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
[ Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
į Antr. 1-6, t-sč., š.ešt. pagal sutartį.

Prieš kelias dienas Chicagos sekn>- uždaryta.

NAUJAS APLINKRAŠTIS
r

pinskas, Edvardas ir Eugenijus j telį° Paikos ir geriau juos su- ateitininkų sendraugių skyriaus
pažindins su mūsų pavergta 
Tėvyne. Koresp.

GELBSTI VYČIAMS IR
PARAPIJAI

Kad ateitininkai turi padėti 
broliškai organizacijai — Lietu
vos vyčiams ,jau visas dešimt
metis rezoliucijose rašoma. Įsi-

Lirgameriai. Po trumpų kalbų 
priėjome prie fuksų pakėlimo į 
kandidatus. Kandidatų juostelės 
buvo įteiktos sekantiems: Juo
zui Lapinskui, Edvardui Lirga- 
meriui, Eugenijui Lirgameriui 
ir pavadavimo būdu Jonui Meš
kauskui, kuris atstovavo ser
gantį Laisvūną Skeivelą. Svei
kinamąjį žodį tarė korporacijos
pirmininkas Edvardas Sakalaus jungimas į aktyvų lietuviškos 

parapijos veikimą taip gi daug 
kartų apšnekėtas. Gražu, kad 
iš tų kaltų jau ir grūdų prade
da atsirasti. Štai Detroito at- 
kai, pakviesti Lietuvos vyčių 

i 102-os kuopos, padeda vyčiams 
rengti koncertą šv. Antano lie
tuvių parapijos naudai. Yra pa

kas, kandidatų vadas Arvydas 
Tamulis, vice pirmininkas Jonas 
Meškauskas ir eilė kitų korpo-
rantų. Grandkavą uždarėme
korporacijos himnu.

Po pietų susirinkome savo 
paskutiniam programos punk
tui Chicagos draugovės rengia-, - - -
moms rekolekcijoms Jaunimo kviestas Chicagos Vyčių cho- 
Centre.

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.

valdyba išsiuntinėjo savo na
riams naujai atspausdintą ap
linkraštį ir skyriaus kasininkui 
adresuotą vokelį aukoms vasa
rio 16 d. proga. Jei narys dėl 
kurių nors priežasčių to aplink
raščio ir vokelio negautų, pra
šomas skambinti dr. Julijai Ma
tulionienei, RE 7-1445.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
STOVYKLA

MAS Centro Valdybos posė
dis nusprendė šiais metais da
ryti moksleivių ateitininkų sto
vyklą Dainavoje. Jaunučių sto
vykla tęsis nuo birželio 24 iki 
liepos 8d., o vyresniųjų nuo lie 
pos 22 d. iki rugpiūčio 5 d. 
Smulkesnės informacijos bus

ras, vedamas F. Strolios. Pro- paskelbtos vėliau.

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

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

Current Dividend up to 41/į%

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

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 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 VVEST 71st STREET 
Vuandos tik susitarus 
Tel GRovehill 6-3409

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISIHAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

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

Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Tjgnnhw nritms nnaml «nsitarim»

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKSA) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS

2656 West 63 Street
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 2:10 iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 5 iki 8; 
šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik 
m •lt®

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir Aešt uždaryta

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.)
VALANDOS PAGAL 8U8ITARIMĄ

TeL ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4732

DR, A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Su. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. HL 

Telef. offlso; PUlIman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946

PriUm. vai.: kasdien 6-9 v. ▼., Šešt 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

p.

Tel. Ofiso PR 6.7800. Namu 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė

5159 So. Damen Avenue
Valandos pagal susitarimą

Vidaus Ligos

Perskaitę "Draugą", duoki 
ii kitiems nasiskaityti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St
Tel. PRospect 8-1223 ar PH 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2- 
laiku

v. popiet ir kitu 
paga^ susitarimą.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dčl valandos skambinkit tel.: HE 
4-2122 nuo 1 iki 8 vai. popiet, 
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2838

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS 
valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. rak. 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir

Vai. nuo 2 iki 4 ▼. ▼. ir 7 iki S ▼. v. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street

DR. STASYS ŽMUIDZIMAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
HcH K valandos rvtn kaadian

Kuomet svarstote duoti dovaną 
savo giminėms arba draugam^, at
siminkite, jog “Draugo” prenume
rata yra vieną iš puikiausių.

t
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4 Kodėl aš žinau, kad t

ŽLUGS KOMUNIZMAS

f

f

Komunizmas žlugs. Neabe
jotinai. Laikinai jis dar gali 
plėstis ir augti. Jis gali patver 
ti dešimtmečius, o gal mažiau 
ar daugiau, bet jo žlugimas 
yra tikras ir tai dėl šių prie
žasčių:.

1. Komunizmas yra vergija 
žmogui. Komunistinėse valsty
bėse lemiamą įtaką turi ne įsta 
tymai, o diktatoriaus sauvalė. 
Negyvai praeities dešimtmečių 
Markso ir Lenino raidei čia 
aukojamas gyvas dabarties 
žmogus. Tai grįžimas į Nero- 
no laikus, kur žmogus yra be
teisis vergas prieš valstybę. 
To įrodymų nereikia toli ieš
koti. Pvz. artimiausias šiam 
kraštui komunistų diktatorius 
Castro nuo 1959 m. sausio 1 d. 
Kuboje jau išžudė 670 savo 
politinių priešų. Žmonija jau 
prieš šimtmetį nusikratė ver
gijos; turės sužlugti ir tos ver 
gijos atraugos, atneštos ko
munizmo diktatūros.

2. Komunizmas neša vergiją 
tautoms. Kiekvienoje valstybė 
je, kur tik komunizmas įsi
gali, pranyksta asmens, įsiti
kinimų, spaudos, susirinkimų 
laisvė ir užgniaužiamas tautos 
nepriklausomas gyvenimas. Ko 
munistai pvz. gali daug kalbėti 
apie laisvę Lietuvoje, bet kiek 
vienas mes žinome, kad Ame
rikos lietuvis laisvai negali 
lankyti savo tėviškės, laisvai 
negali atsigabenti čia savo pa- 
č’ų artimiausių žmonių. Tik 
išimties keliu pavyksta kai ku 
riems prasiskverbti pro Gele
žinę Uždangą. Rusijoje ir kito
se kompartijos kontroliuoja
mose šalyse jau išaugo pačių 
komunistų auklėta nauja kar
ta ,bet ir ja raudonieji dik
tatoriai, negali pasitikėti: bijo 
laisvų rinkimų, neduoda pasi
rodyti nė vienam laisvam laik
raščiui, neleidžia jokių laisvų 
organizaefjų. Tokia tautų ver
gija gali trukti kai kurį laiką, 
bet ne* visada. Puslaukinės Af
rikos tautos ir tai gauna lais
vę, neabejotinai, ateis laikas, 
kada gaus laisvę ir tos tau
tos, kurios jau įrodė, kad gali 
gyventi laisvu gyvenimu, bet 
kurių nepriklausomybę už
gniaužė bolševikų prievarta.

3. Komunistinė sistema yra 
prieš žmogaus prigimtį. Žmo
gui yrajgimta turėti savo nuo 
savybę. Suprantama, ta teisė 
gali būti apribota visuomenės 
gerovei, bet ji negali būti taip mylinčią širdį ir religinę tiesą 
uždrausta, kaip tai yra ko
munistinėje sistemoje. Žudy
dami, atremdami milijonus ū- 
kininkų, komunistai stengiasi

įvesti priverstiną bendrų kol
ūkių ar sovehozų sistemą, iš 
laisvų ūkininkų paversdami 
žmones raudonųjų dvarų ber
nais. Ir po tiek metų baudžia
vos priemonėmis vedamos nau 
jos sistemos, raudonieji dva
rai turi pirktis net sėklą iš 
savo baudžiauninkų — sklypi
ninkų...

4. Komunistinė sistema yra 
darbo žmogaus išnaudotoja. 
Joje yra tik vienintelis darb
davys — valstybė, kuri savo 
žinioje turi ir teismus, ir poli
ciją. Jei laisvame ūkyje dar
bininkas turi streiko teisę, tai 
komunistinėje vergijoje strei- ■ 
kas jau laikomas kontrevoliu- 
cija. Ką gali atskiras darbinin 
kas reikšti prieš valstybės dik 
tatūrą? Laisvame ūkyje darb
davio sauvalę gali pažaboti 
demokratiniu būdu sudaromos 
valstybinės įstaigos ir laisvai 
susidaranti viešoji opinija, tuo 
gi tarpu komunistinėje siste-, 
moję darbininkas yra visiško
je vienintelio ir nekontroliuo
jamo darbdavio — valstybės 
sauvalės malonėje. Dėl to ir 
būna rezultatai, kad kolchozi- 
ninkas už darbadienį gauna 
svarą ar du grūdų, kad jis lyg 
grandinėms prirakintas prie sa 
vo darbo, kad jis išnaudoja
mas ir skriaudžiamas ir neturi 
kam pasiskųsti. Toks darbo 
žmonių pavergimas negali pa
silikti neribotam laikui.

5. Komunizmas paremtas me 
lu ir apgaule. Tai atskleidžia 
laužymas tarptautinių sutar
čių ir įsipareigojimų. Bolševi
kai taikos sutartyje pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę, ne
puolimo pakte ir kitose sutar
tyse pasižadėjo nesikišti į Lie
tuvos vidaus reikalus ir vis 
dėlto tas sutartis sulaužė, tan 
kų ir raudonarmiečių pagalba 
Lietuvos nepriklausomybę už
smaugė. Ir taip jie visur laužo 
savo tarptautines sutartis ir 
pasižadėjimus. Įvairiems kraš
tams, pvz. Amerikai, kaskart 
aiškiau darosi komunizmo ne
moralumas. Tarptautiniuose 
santykiuose komunistais kas
kart mažiau betikima.

6> Komunizmas atima žmo
gui švenčiausią teisę — tikė
jimą. Romos imperatoriai ban
dė kraujuje paskandinti krikš 
čionybės idėją. Nepavyko. Tu
rės išblėsti ir komunistų tero
ras bei prievarta prieš Dievą

suradusius protus.
Dėl šių’dalykų aš žinau, kad 

komunistinė vergija yra tik 
laikina žmonijos liga. J. Pr.e - ——

Spaudoje ir gyvenime

KODĖL JIE TAIP VERKIA?

f

Kolonizuotos Lietuvos spauda niai žmonės, žengiantieji pirmyn ir 
niekai’ 
pasiel 
mėjimų, net ir laikraščių vardų, 
pasitenkindami tik bendrais apta
rimais “nacionalistų spauda”. Ta- ____________ ___
čiau kartais pasitaiko išimčių. Vie- jų galą. Jie neleidžia žmonėms iš- 
na tokių išimčių yra Al. Barono girsti nieko apie lietuvius, 
“Vieniši medžiai”.

Jaučia galą
VienaAe iš Berlyno siunčiamų 

kvieslių. į komunistinę vergiją, pa
vadintą-“Tėvynės Balsu”, kažkoks 
Grigoraitis rašo, kad Barono ro
manas “Vieniši medžiai” esąs juo
kingas, nes esą kaipgi begali ko-. 
munistai iš Lietuvos išeiti. Esą ko- I 
munistai niekada neišeis, ir grįži- ' 
mas j Lietuvą iš Amerikos tėra tik 
tuščia kalba. Pats Grigoraitis pui
kiai žino, kad jokia vergija am
žius nesitęsia ir komunistai žino, 
kad tada, kai išsipildys “Vienišuo
se medžiuose” aptariamas atvejąs, 
grįžimas'j nuo kruvinojo režimo 
išlaisvintą Lietuvą, komunistams 
bus tragedija- Kiekvienas nori gy
venti ir labiausiai nenori apie mir
tį kalbėti tie. kurie žino, kad tuoj 
mirs. Lietuvos, o ir visj kraštų, 
komunistai netiki, kad komunizmas 
gyvens, todėl tas, kas primena ko- _________
munos galą, yra didžiausias prie- tos, kaip jie sako nevertos mažos 
šas. Baimės ir isterikos pagautas knygutės. Knyga verta išleisti jau 
komunistėlis šaukia, kad komunis- ‘ 
tai iš Lietuvos neišeis. Esą:“ Aiš
ku ir tai, kad to, ką politinės be- i 
protybės (yra tokia liga!) prie- I 
puolyje aprašė Aloyzas Baronas, j 
realybėje nėra ir niekad nebus. Ko
dėl nebus — tai visiems aišku. Tai j 
puikiai suprantame mes, tarybi- 1

kada, nemini tremtyje lietuvių nė negalvojantieji grįžti atgal.” 
lėktų-' Kokių nors kultūrinių lai-

Rekiant ne taip baisu
Bolševikai taip rėkia todėl, kad 

jie nekenčia viso to, kas primena

VYRIAUSYBE IR PARTIJOS STOJA DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. vasario mėn. 8 S

PRIEŠ TERORISTUS
Partijos sudarė komitetą kovoti prieš teroristus

Vasario mėn. pačioje pra
džioje O. A. S. — Slaptoji ka
riuomenės organizacija ėmėsi 
nepaprasto teroro. Sąjūdžio va
dovybė — Salan, Gardės, Susi
ni — nutarė naudoti kraštuti
nes priemones įsigalėti Pary
žiuje ir Alžiriją padalinti į tris 
sritis: prancūzišką, arabišką ir 
viduryje mišrią.

Teroras pabudino fašistinio 
sąjūdžio priešus. Vyriausybė, 
iki šio meto vengusi panaudoti 
ypatingas priemones, pvz. ap
siausties stovi, politikų paska
tinta nutarė sudaryti ypatingus 
teismus teroristams teisti, padi
dinti jiems bausmes ir įparei
goti spaudos darbininkus būti 
nuosaikesniems, vertinant Pran 
cūzijos vidaus padėtį.

GEDIMINAS GALVA

ninku sąjūdis linkęs imtis griež 
tesnės kovos.

Socialistai radikalai žodžiais 
pritaria respublikos gynimui, 
bet jų veiksmai mažai kuo ski
riasi nuo opozicijos — M. R. P. 
— katalikų socialų, kurie ge
riausiu atveju respublikai pa
lankiai nusiteikę, bet yra tylūs 
įvykių stebėtojai.

t

organizacijų sudarytas tautinės 
veiklos komitetas kovoti prieš 
O.A.S. vargu ilgai ištvers, nes 
vidurio partijos neįžiūri Pran
cūzijos tikrųjų pavojų, nesuge
ba imtis ryžtingų žygių, kaip ir 
anais revoliucijos metais, prisi- 

į minus 18 Brumaire, kai jakobi
nų svajonės buvo nustelbtos ri
kiuotos kariuomenės žygiavimo 
atgarsio.

I

Demokratų vadai (iš k. į deš.) atstovų rūmų pirm. McCormack, 
viceprez. Johnson ir šen. Mansfield. kalbasi AVashingtone dėl New 
Yorko gubernatoriaus Rockefeiler kaltinimų prez. Kennedy. (UPI)
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Pavojingi židiniai kryžminiam
»

susikirtimui

Paryžius budi. Šarvuočiai 
mieste, o kariuomenės daliniai 
priemiesčiuose yra paruoštyje. 
25,000 Paryžiaus policininkų 
gavo ypatingus uždavinius. De
šinioji demokratinė spauda, 
pvz. Le Monde, Figaro, L’Ex- 
presse, Paris Soir, pradėjo ypa
tingą teroristų puo1imą, nes Į 
minėtų dienraščių redaktoriai ir 
bendradarbiai buvo teroro pa
liesti.

Socialistų padėtis ypatinga. 
Anuo metu, kai pogrindyje ko
vota prieš vokiečius, socialistai 
ir komunistai buvo tuose pat 
apkasuose, nors ir skirtingais 
sumetimais. Šiandieną jų keliai 
išsiskyrė. Komunistai užėmė 
aiškią fronto dalį, socialistai 
buvo ir liko politiniais roman
tikais. Suskilę katalikai socialai 
prarado ne tik kelią, bet ir pa
sekėjų. Opozicijoje mažoji jų 
dalis,
Bidault, kuris, 
mas, tarė galįs 
šiuo metu tapo 
nes už jį esama 
šistų.

<

Indijos premiero Nehru pa- Kiekvienas “kolonialinis rajo- 
vyzdžiu 1962 metais gali pasek- nas”, valdomas tokios vaisty
ti kitos valstybės ir sukelti gin- j bės, kuri nepajėgia jo apginti 
kluotų susirėmimų arba lokali
nių karų. Nehru pats paskelbė 
savo įstatymą, kad “koloniali- 
nius rajonus” galį “išvaduoti” 
kaimyno ginklo jėga, jei kaimy 
nas nori to rajono. Šituo “įsta
tymu” Indijos ginkluotos jėgos 
užėmė Portugalijos 3 enklaves

vadovaujama Georgės Indijoj. Tokių pavojingų rajonų
įvykių verčia- 
tapti fašistu, 
nuosaikesniu, 
ryškesnių fa-

Ką veikia prancūzų partijos? 
Socialistai sudarė sambūrį ko-, 
voti prieš teroristus. Komunis
tai atvirai remia F. L. N-arabų 
išsilaisvinimo frontą.

Kovotojai ir stebėtojai

Dar tik pradėjus O. A. S. 
siausti, vieninteliai komunistai 
buvo aiškiai apsisprendę kovo
ti. Jų vadovybėje darbininkų 
sąjūdis C. G. T. .nedvejodamas 
tarė: kovoti. Prancūzų socialis
tai, turėję didelės įtakos ket
virtoje respublikoje, plaukė ma
žiausio pasipriešinimo linkme. 
Jie samprotavo ,kad O.A.S. gali 
politikus ir redaktorius žudyti, 
viešuosius pastatus sugriauti ir 
net trumpą laiką kai kuriose 
vietovėse įsigalėti, bet šiam są
jūdžiui nelemta Prancūziją val
dyti. Taip samprotauja ne tik 
socialistai susitelkę SFIO, bet 
ir kitos socialistinės partijos, 
F. E. N. — mokytojų profesinė 
sąjunga. Tik jų įtakoje darbi-.

i 
I
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Partijų sustingimas

Prancūzijos partijos, kurios 
buvo politiniais kunigaikščiais 
ketvirtoje respublikoje, nūnai 
gyvena nesugrąžinama praeiti
mi. Jos nenori remti penktosios 
respublikos. Joms nepriimtina 
ir naujoji konstitucija, kuri 
trumpai aptariama: Napoleo
nas Bonaparte. De Gaulle auto
ritetinė, prezidentinės galios 
Prancūzija jiems svetima. Jie 
žino, kad de Gaulle geros va
lios, atsargus pažeisti piliečių 
teises, įvertina jo pastangas iš
kelti Prancūzijos didybę, bet 
vis primena, kad tik demokra
tai gali sukurti tikrąją demo
kratiją.

pasaulyje yra 36. Savaitei pra- 
jus po Goa ir dar dviejų Portu
galijos mažučių rajonų užkaria- mi 
vimo, Indonezijos prezidentas 
Sukarno pareiškė, kad Indonezi 
ja išvaduosianti” olandų Nau
jąją Gvinėją, arba Vakarų Iria- 
ną, visai nesiklausdama, ar to 
rajono gyventojai nori tokio “iš 
vadavime” ar ne. Sukarno savo 
nusistatymą remia “Nehru įsta
tymu”, kurio principai tokie:

savo jėg< mis, gali būti užimtas 
“išvadavimo principu”.

Tarptautinio Teismo principai 
netaikomi “tokiems koloniali- 
niams rajonams”. Indija buvo 
pašaukta į Pasaulinį Teismą dėl 
Goa, ir J 960 m. Pasaulinis Teis 
mas padarė sprendimą Indijos 
nenaudai.

Apsisprendimo principai, pa
gal Nehru “įstatymą”, netaiko- 

“kclonialiniams rajonams”, 
' vadinas, Indija nepripažįsta ap- 
i sisprendimo principo, kuriuo ji 
pati gavo laisvę iš Anglijos. Tau 

I tų apsisprendimo principo Neh
ru nenorėjo pritaikyti ne tik 
Portugalijos kolonijom, bet ir 
Kašmirui, kurio gyventojų dau 
guma yra musulmonai ir nori 
būti Pakistano valdomi.

jų karalių bei ku- 
paimti jas į savo

(Maldaivo) salas

Eddie Rose, 23 m., inžinerijos 
studentas, gavo 1,000 dol. premi
ją už rašinį konkurse, kurį su
ruošė John Birch draugija. Kon
kurso tema buvo kodėl vyriausias 
teisėjas Earl Warren turi būti 
apkaltintas. Kaip žinome, Warren 
ne kartą yra išaiškinęs įstatymus 
komunistų naudai. (UPI)

Olandų ir Prancūzų Guianas, 
kaip apie “kolonialinius įžeidi
mus” Pietų Amerikai. Nehru 
“įstatymas”, kuriuo užkariauta 
Goa. pradeda naują erą, — te
ritorinių užkariavimų erą. Por
tugalų salą Makao kiniečiai ga- 
’i taip lengvai užimti, kaip in- 
dusai užėmė Goą.

Nepalas, Sikimas ir Butanas 
yra ■ Indijos globoje, bet kinie-

; čiai veržiasi '“išlaisvinti” tas ka 
raivstes nuo 
rigaikščių ir 
globą.

Į Maldive
leišica pretenzijas Ceilonas, bet 
nedrįsta skelbti karo Anglijai. 
Iara vakar, Brunė ją ir Šiaurinė 
Borneo yra Indonezijos salų sfe 
roję, ir Indonezija planuoja jas, 
progai pasitaikius, okupuoti. • 
Poi.iigalų Timoras irgi yra In
donezijos salyne ir, tur būt, y- 
ra užk.ariautinų “kolonialinių 
rajonų” sąraše. Kodėl Sukarno 
pradeda savo “išlaisvinimo” žy 
gi nuo Ciandų N. Gvinėjos, sun
ku atspėti. Rytinė tos pačios 
Gvinėjos dalis priklauso Aust-

Neminėdamas Nehru “įstaty
mo”, Guatemalos prezidentas 
Fuentes sausio 1 d. pareiškė Gu 
atemalos teisę į Britų Hondū
rą, o Hondūro respublika nau
ju žvilgsniu žvelgia į Svanos sa 
lą, kuri priklauso JAV ir kurio- talijai. Tur būt, tik taktikos su- 
je yra JAV bazė propagandai metimais, Sukarno tuo tarpu 

nereiškia pretenzijų į Rytų Gvi 
nėją arba Rytinį Irianą, bet aus

Jie nebenori kartoti klaidų ir 
ieškoti sąlyčio su komunistais. 
Jie svajoja apie suskilusio vi
durio, kurį sudaro vadinamos 
socialistinės atskalos, iš tikrųjų 
nieko bendro neturinčios su so
cializmu, naują sąjūdį. Devynių

į Kubą.
Kubos diktatorius Castro sa

vo kalboje daug kalbėjo apie tralai jaučia, kad Sukarno ne- 
Lotynų Amerikos “išlaisvini
mą” ir ypatingą pretenziją reiš 

į kė į Britų valdomą Jamaikos 
salą. Jei turėtų jėgų, Castro 
nedelsdamas užimtų JAV bazę 
Kuboje, Guantanamą.

Argentina vėl prisimena savo 
teises į Britų valdomas Falklan- 
do salas. Daug Pietų Amerikos 
nacionalistų kalba apie Britų,

f asitenkintų vien olandus išva- 
*ęs iš Gvh« jos.

K.nučkii bet kuriuo laiku ga 
lėtų užimti Britų koloniją Hong 
Kongą, bet, matyt, tuo tarpu 
jiems geriau, kai Hong Kongą 
koni robu ria anglai, bet užtat 
raudonoji Kinija stipriai preten 

(Nukelta į 4 psl.)

i, esan
čius užjūryje, tačiau apie “Vieni
šus medžius” “Tiesa” rašė keletą 
kartų. Komunistai, ypač dabar, 
kada Chruščevas išvertė į patvorį 
Staliną, pradeda viskuo abejoti, bet 

j labiausiai nemalonios kalbos apie 
komunos galą Ir tas galas tikrai 
bus, tai, be abejo, visi žino ir to
dėl nekenčia to priminimo. Chruš
čevas ir Molotovas stengiasi vie
nas kitam nukirsti daugybę žiau
rumų papildžiusias galvas, o eili
niai komunistai stebi ir bijo, neži
nodami, kas juos ištiks. Bet dar 
labiau juos baido kalbos apie ko
munos griuvimą, ir todėl veda
mas toks piktas puolimas tos vie
nintelės knygos, kai taip nepuola
ma jokių kitų knygų ir veiksnių.

i Pasirodo, kad lietuvių tikėjimas' 
laisve tebėra gyvas, kad lietuvių 
kova reikšminga ir kad komuniz- • 
mas pats jaučia galą, nes jo ne- į 
jausdamas tiek daug neverktų dėl i

I

vien dėl to bolševikinio isterinio 
šauksmo.

Iš jo galima pamatyti, kad ko
munistai supranta, jog jie laikosi 
tik durtuvu. Galo bijodami, jie taip 

, ir rėkia kaip piaunami.
P. J-Us

jimiilitiiiilliiiilHiHiiliiilllillllllllillilllllliillllllilililiimiHiiiiiiiiiiii jasi išsilaisvinti. „Bėdjus. Auginsma. Eš irgi Almaja, kartą jau dusinti atsilankys, ta slogtimi vargu be- 
atsikratysi. Nebūtų nei miego, nei atsikvėpimo. Jauno 
vyro sveikata išsenka: džiūsta, susibaigia, galop ne-

— ji glaudžiau prisiglobia gandos neištverdamas numiršta. Sako, apsiginti tega
lima tik kažin kokia žole. Kokia — gal žynys Liaud- 
baras težino...

Gaudižadas eina pasirūpinti žirgu. Kas ji bebūtų, 
laumė ar tikroji mergionė, tokios gražios dar niekad 
nebuvo matęs...

Eidamas nuspiria vieną ir antrą pasitaikiusį lau- 
mėgrybį...

Iš viršūnių proskiebio žiūri susimąstęs debesis. 
Tarpumedėse jau įsruvęs pirmasis vėsmėlis. Negi > . 
kaip tik šį vakarą iš pelkių pakiltų rūkana ir viską 
užlietų nepermatomai ?...

Supančiojęs žirgą ir paleidęs ganytis, Gaudižadas 
sugrįžta ir perverčia mešką ant nugaros. Žiūri, kaip 
žvėris guli kojomis į viršų, lyg milžiniškas vabalas. 
Pagalys kyšo abipus snukio, lyg ūsai. Ant meškos - 
kailio gera žiemą tįsoti priešais ugnį. Beržinės mal
kos dega linksmai. Keturių kampų santėmyje klau
saisi vilkų staugimo, sniego pūgos arba gražios sėk
mės...

Peiliu mešką nuskrodžia nuo kaklo išilgai papil
vės. Kiekvieną styrojančią koją taip pat išilgai rėžia

mana sesuo”.
„Pikta sėkla ne narna nešti, a dumblan mesti.” 
„Vaje, dėl ka gi?”

__  _ meškiuką, tartum pasipriešindama neatiduoti.
TTTNT A T = „Žvėris augs, miškan veizdės. Atais deina, kada
A A A L N /vJV N= ažuOmu§ tave ar Almajan.”

= „Peinu irgi avižine buiza girdysma. Medumi pe- 
nėsma. Gale kajuon migdysma. Ku-kū!” — nusineša 

: meškiuką, kaip kūdikį, greitai išnykdama prieškal- 
nyje tarp medyno kamienų.

Jai atiduosiu meškos kailį. Ant jo miegodama 
sapnuos mane, Gaudižadas alkūnės linkimu nubraukia 
nuo akių garbanas. Mergionė — vijurkas. Kukū — 
liepoje, kukū — kalne. Šmėstelėjo — išdygo, šmės
telėjo — vėliakos pranyko. Vijurkas. Ir medyje ana 
lygu kiaunė.

Jis girdi

JUOZAS KRALIKAUSKAS

PREMIJUOTAS ROMANAS

iiiiiimiiiiuiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
(Tęsinys)

„Ašvinykuoi rūpi žirgai, ašvas. Visi pilies žirgai. 
Irgi duo Mindaugą žirguo: abuo marguo.”

Jis tebežiūri šaltinin.
„Tu nenuostebai? Duo marguo žirguo!”
„Duo,” — ištaria Gaudižadas, kažkur nutolęs 

mintimis.
„Tikrai sakmi. Marguo žirguo jaja teiktai veinas 

Mindaugas. Neikamuoi daugiau nevalia. Negali mar- 
giuo jati net ašvinykas, teiktai ažuo pavadės vesti.” j

Tai žino ir ši giriška mergionė: margu žirgu tik
tai vienas Mindaugas joja... Gaudižadas šaltinyje ma
to du margus ašvienius. Baltais ir juodais lopiniais. 
Tokie žirgai — labai didelė retenybė.

Maldenė dainuoja girioje nueidama:

Leiskies, leiskies, Saulele, 
Ažuo kalneliu, ažuo aukšta ja, 
Vakaruosna vėlyvuosna...

Dainai nutilus, Gaudižadas dar lūkuriuoja įklu- 
sęs. Bet jau tylu. Jos lyg nebūta.

„Malde-eee-neee!” — išrėkia Gaudižadas jos nu-
Kad pragintų Gaudižado surimtėjimą, Maldenė ėjimo šalin, laikydamas delnus abiejose burnos pu- ’ki Pa^ riestų nagų. Išvelka mešką, nudirdamaa jos 

išgaubtu delnu šeria per šaltinį. Vanduo tykšteli vai- sese. 
kino veidan. 1

„Ū-ū!” — krūpteli Gaudižadas.
Ir vėl juokiasi abudu.
Šaltinyje supasi dangiškas mėlsvis.
Maldenė nuima kraujelių antdėlį nuo Gaudižado

sprando:
„Jau ažuodengė sausmė.”
Jis skina tamsiai mėlynas gervuoges.
Ji prie šaltinio nusilenkia atsigerti.
Tada pargrįžta susitikimo vieton.
„Paganai sava žirgan. Eš tevei peną atnešiuo.

Neažuogaišiuo eldija.”
„Eldija?” i _ _____ _____ ___ _
„Tėvulia veišė ažuo vandens. Ten ažuo kaina,” — ginti. Tylėk! Ne sykį girdėjo, kad laumė gali naktį Motina viena, mergiūkščių — daug...

Maldenė pasiima meškiuką, kurs inkčioja ir spyrinė-(slogtimi prialsinti berną. Jei laumė tave nužiūrės iri (Bus daugiau)

puikų kailį.
Atsipiauna geresnį gabalėlį mėsos ir įsideda bur

nom
Ne, ne! Šito kailio neatiduos Maldenei, kareivos 

dukteriai. Savo motinai parneš šitų šaunią meškeną. 
Motinai reikia ko šilčiau užsilaikyti. Ant meškenos

„A-a-a!...” — pamėgdžioja girios gilumoje Miš
kinis.

„Gaudiža-a-adaaai!” — atsišaukia Maldenė iši
nuotolio.

„A-a-a!...” — girios gilybėje Miškinis.
Gaudižadas laukia įžiuręs ir įklusęs jos šalin. To- mama žiemą sėdės, miegos, ja ir užsikloti galės, 

kios gražios mergionės dar nebuvo niekur matęs...
Jis pagaliau atsitoki iš įsiklausymo nuėjusios

■ mergelės šalin. Anas Mindaugo ašvininkas — jos dė
dė, hm! pūsteli lūpas.

Giria vėl ta pati: prabūtiška, pilna prieblandžių
tankumynų ir slapties...

O gal būt ji laumė? Miegi naktį, o ji ateina slo-

Jis nueina prie besiganančio rudširmio ir iš na- 
šulio pasiima druskos. Sugrįžęs apibarstinėja atsi- 
piaunamus mėsos gabalėlius.

Atiduoti kareivos dukteriai? Turčiaus dukteriai?
Gal negeresnio, kaip Eigela? Mergiotei jau gana to, 
kad ją nuo meškos atgvnė. Gi tikrai užtenka!... 

Motina yra motina, o mergiotė — tik mergiotė.
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Klebonas Kneipp’as- gydęs

visą Europą

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. vasario mėn. 8

Žmogus, ne tik klebonavęs, bet ir išgydęs tūkstančius. Tikėji
mas, užsispyrimas viską nugali. Dvasiškiams reikštis plati dir
va. Skundai, pavydas, bet ir įvertinimas. Woerishofeno klebo
nas ir 200 pacientą per dieną. Kneipp — vokiškas kun. Pabrėža

V. ALSEIKA, Vokietija

Jei tenka paminėti vandens parapiečių reikalus. Neretas at 
gydomąją galią, tai susiduri su 
vardu žmogaus, kuris nepapras
tai daug prisidėjo išpopuliarin
ti gydymą vandeniu. Tai kuni
gas Sebastijonas Kneipp’as, gi
męs 1821 m. Stephansried vie
tovėje, netoli Ottobeuren, Vo
kietijos Allgau srityje ir dau
gelį metų gyvenęs, klebonavęs 
ir gydęs bei populiarinęs gydy
mo vandeniu priemones.

S. Kneipp — žmogus, apie ku 
rį daug parašyta knygų, kurio 
naudotais metodais dabar žmo
nės gydomi šimtuose kurortų, 
sanatorijų Vokietijoje, Austri
joje, Šveicarijoje ir kt. kraš
tuose. Ne taip toli nuo Chica-1 
gos, Rome City vietovėje, In- klebono, kunigo pareigas, buvo | bonį vis labiau gar.
dianos .valstybėje, rasime sese- ir švietėjais, liaudies gydyto- 
rų tvarkomą mažą Kneippo me- jais, rašytojais, poetais, blaivy- 
todų kurortėlį, pavad. Kneipp tės skleidėjais, politikais, tau- 
Springs. Tiek į jį, tiek į visus tos dvasios žadintojais, valsty- 
gausius kurortus Vokietijoje bės laisvinimo kovotojais Jei 
vyksta tūkstančiai žmonių ir vi 
sus juos sieja viena mintis — 
jie nori sustiprėti, sutvirtinti or 
ganizmo 
kartais, 
priemone

fi kviesdavo medicinos specialis
tus. Jie toliau tęsė klebono — 
didžiojo samaritiečio ir žmoni
jos geradario darbą. Iš savo 
Knygų pajamų Kneipp’as šeše- 

i rius metus prieš mirtį suskubo 
VVocrishofene pastatyti dvasi
niams broliams skirtus “Sebas- 

j t.aneum” gydomuosius namus. 
Praėjus dar keliems metams iš
dygo sanatorijos vaikams ir dar Amerikos socialiniu ,ekonomi- 
viena didžiulė sanatorija Kneip niu ir politiniu vystimusi. 
pianum” Prieš sulaukdamas 77 1 
m. amž., klebonas Seb. Kneipp I 
miršta.

ligo- Taį buvo 1897 m. birželio m. i
17 d. Dabar, praėjus 64 metams 
nuo jo mirties pirmiausia. Vo
kietija ir palaipsniui kiti kraš- ; 
tai klebonui Kneipp’ui pastatė 
labai patvarų paminklą. Sako- Į 
ma — jis gydo visą Europą.... 1 
Jo ištirtais metodais naudojasi 
ligoniai, siekdami sustiprėti, ki
ti — užsigrūdinti. Vokietijoje 
paplito Kneipp’o sąjungos, o į 
pats Woerishofenas virto jau 
plačiai žinomu pasauly — Bad 
Woerishofen.

i

puliaria forma veikalą “Meine 
Wasserkur”, išdėstydamas vi
sus savo metodus bei patyri
mus. 1889 m. pasirodė jo antro 
ji knyga “So sollt ihr leben” 
(Taip turite gyventi). 19 amž. 
pabaigoje tos knygos turėjo mil 
žmišką pasisekimą, nes pvz. pir 
mesios per 5 metus pasirodo 
33 laidos ir jos abi buvo išvers
tos j 14 svetimų kalbų.

200 pacientų per dieną....
Jei pradžioje, 1891 m. klebo

nas Kneipp’as patarimus teik
davo 83 lankytojams 
niams, tai vėliau tas skaičius 
pakilo net ligi 200 per dieną. 
Jis pradėjo skaityti ir viešas 
paskaitas, jų 32 skaitė įvairiuo
se didesniuose miestuose. Ligi 

, mirties jis parašė dar tris kny
gas ir jos dar ir šiuo metu iš
leidžiamos naujomis laidomis, 
verčiamos į svetimas kalbas.

Kunigo Sebastijono Kneipp’o 
garsas plinta toli už ramiojo 
Woerishofeno ribų. Vis daugiau

AUGA NEGRŲ SKAIČIUS
TELEVIZIJAS

I paprastas ir spalvotas nebrangiai tai-
Chicagoje yra 850,000 nezrų. i sau. už patarnav. vietoje 33.00. už 

6 J J | dirbtuves darbą — 310.00 ir dalya
Jie sudaro ketvirtą dalį miesto I Pigios paveiksim«» lempos 

gyventojų. Pramatoma, jog iki 2M9 V* e»tb stAA? pk S«-iom 
i 1970 m. jų skaičius padaugės

universitetas vasario 13 d. pra- • Alyvc^ anglys, kūrenimo uistemų 
dės dėstyti negrų istoriją. Kur- pakeitimai ir pataisymai
sas išryškins vergijos sąryšį su BLUEFIRE OIL CO.

DR 3-3683
,24 VAL. TARNYBA) N 

Žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880I
i

IĮ 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite! 
į už apdraudą nuo ugnies ir auto-; 
i mobilio pas į
| FRA NK Z A P O L IS | 

3208 >4 AVest 95tli Street
Chicago 42. Illinois

S Tel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.|

, Saufa rocHa SC

Kun. Sebastijonas Kneipp’as

, sitikimas, kad, jei kunigas pa- 
! sireiškia ir kitose srityse, pvz. 
! kad ir švietime, botanikoje, li- 
; teratūroje, žmonių blaivinimo 
j darbe, jau pradedama į tokį ku 
' nigą žvelgti iš pasalų, dar dau
giau, jis susilaukia priekaištų 

Į ir skundų. Iš lietuviško taško 
žvelgiant, čia pakanka prisimin buvQ daug, na> o klebonas į vi- 
ti ypač kun. J. A. Pabrėžą (bau sug priekaištUs ramiai atsakė: 
dies gydytoją, botaniką), toliau “gaj-iatanas — tai žmogus, kurs 
vysk. M. 'Valančių, kun. K. Bur- norgtų gydyti, bet nesugeba ir . auga jo metodų, vandeniu gy- 
bą, Maironį ir pagaliau kun. dar daugiau sugadina”. Jis gy- dymo pasekėjų skaičius. Lygiai 
Tumą-Vaižgantą ir, jei prisimin dytojams priminė ir tai, kad didėja ir būriai patyrusių ir su 
ti tremties dienas Vokietijoje, “ga}uįjnįs gydymo tikslas nėra kneipiniais gydymo būdais su- 
ar... Chicagoje ir prel. M. Kru- kaįp toks, bet ligonių sipažinusių jaunų bei vyresnių
pavičių.. išgydymas, ir apie tai mes per entuziastų būriai. Pvz. 1894 m.

Visi jie, eidami dvasininko, daug dažnai pamirštame”. Kle- ------ ' : \ •

galias paprasta, bet 
sakoma, stebuklinga 
— vandeniu.

Kun.

ieškoti palyginimo su kun. 
Kneipp’u, tai gal daugiausia pa
našumo būtų su kun. J. A. Pa
brėža (1771 — 1849). Vienas 
ir kitas jų siekė ne tik dvasi
nės stiprybės savo tautiečiams, 
bet ir visu ryžtingumu skiepijo 
pastangas juos stiprinti ir fizi
niai. Pabrėžos dideli nuopelnai 
ypač botanikoje.

Skundai, intrygos
Atrodo, kad Kneipp’ui 

laiką lyg žvaigždė švietė
tis — jei jauti, kad gali padėti 
savo artimui, paskirk jam visą 
laisvą nuo tiesioginių pareigų

sėjo, jis toliau gydė žmones 
(med. d-ro Baumgarteno talki
ninkaujamas), į tolimą Woeris- 
hofeną vyko kilmingieji net iš 
Ispanijos, Prancūzijos.

Didžiojo samaritiečio — “van 
dens daktaro” žygis negalėjo 
būti nepastebėtas ir bažnytinės 
vyriausybės, Vatikano ir, užuot 
kleboną pažeminus ar kitaip nu 
baudus. Kneipp’as popiežiaus 
buvo pakeltas monsinjoru ir 
jį pradėjo kviesti Bavarijos ka
raliai. o Jeruzalės patriarchas 
jam suteikė Šv. Karsto riterio 
ordjno komtūro vardą.

I

visą 
min-

3237 W. 63rd St., Chicago 29, UI. 
Tel. 434-4660.

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

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RCŠIES FOTOGRAFIJOS 
MOŠŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS U LIS, ®av.

Kaip atrodo tie vandeniu gy
dymo metodai ir pats gyveni
mas buvusioje Kneipp’o parapi
joje — jau kitą kartą.

MOVING
F. KASPARAS

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

jau buvo 200 turėjusių pažymė 
jimus apie išeitą kneipinį moks 
lą.

Auga sanatorijos, ateina mirtis apribojimo į neaprėpiamo
Kun. Kneipp’as savo patari- venimo okeano judesį ir didin- 

mų valandomis visuomet talkon gą grožį. —H. Keller

— Tikrai, kiekviena nauja 
knyga yra kaip laivas, kuris 
neša mus iš nuolatinio mūsų

* gy-

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie- 

; niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
19:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
i 7 vai. vak.

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7150 So. Maplewood Ave^ 

Chicago 29, Ui.

Perskaitę “Draugą", duoki* 

te jį kitiems pasiskaityti.

T> •• • <• • •Pavojingi židiniai
(Atkelta iš 3 psl.)

Jis lieka ir toliau kaimo klebonu
Visų titulų, pakėlimų, spaudo 

je vei tinimų, kvietimų nepai
sant, kunigas Kneipp’as ir to- 

1 Hau lieka eiliniu kaimo klebo
nu. Jis toliau eina dvasininko

Kneipp’as laimėjo 
užsispyrimu

Tikėjimas ir pasiryžimas nu
gali visokias kliūtis — tai vie
nas kunigo Seb. Kneipp’o šū
kių. Ir pats jo gyvenimas tai 
puikiausiai patvirtina. Jo jau
nystės dienos nebuvo lengvos 
— jis turėjo ir materialinių sun
kūmų, ir buvo sušlubavę jo plau laiką ir eik į pagalbą. Toji pa
čiai. Netikėtai Muenchene radęs galba-jam buvo tolygi samari- 
seniai išleistą knygutę, Hahn tiečio pareigai ir krikščioniš- pareigas, bet drauge įsitraukia 

vandens galią kam žygiui. ir i vandens gydymo propaga-
Tačiau... nereikėjo ilgai lauk- vimo darbą, rašo vieną veikalą 

ti ir tuoj atsirado Muenchene P° kito. 1888 m. jis parašė po- 
gydytojų, jų organizacijų, ku- ~ —
rie kleboną Kneipp’ą išvadino 
tikru šarlatanu .apgaviku, nes, 
girai, argi gali gydymu užsiim
ti žmogus, nesimokęs medici
nos? Žinoma, ne visi žinojo, kad 
Kneipp’as 30 savo gyvenimo me 

i tų paskyrė vandens gydomosios 
galios studijavimui bei stebėji
mui. Jis tą galią išbandė savo 
organizmu, savo artimaisiais ir ■ 
tik vėliau ėmėsi naudoti tas prie 
mones didesniam būriui (ir jis 
vis augo...) aplinkinių ir tolimes 
nių vietovių gyventojų. Skundas 
sekė po skundo. Jie buvo pasie- j 
kę net ir anuometinį popiežių 
Leoną XIII.

1 “šarlataną” popiežius paskiria 
monsinjoru |

Šią medicinos žmonių kovą 
prieš Woerishofeno kleboną vy- 

; kušiai pavaizdavo 1959 m. aust 
rų pastatytas, iš tikrųjų per 
daug subanalintas filmas “Der

savo Wasserdoktor”. Tiesa, skundų

parašytą apie 
žmonių, ypatingai nesveikų, kū
nui, kunigas Kneipp’as tą van
dens gydomąjį poveikį ėmėsi 
pats bandyti.

Kas gi pasirodė? Jis visiškai 
pasveiko. 31 m. amžiaus jis at
našavo Augsburge savo pirmą
sias šv. mišias ir 1855 m. buvo 
paskirtas išpažinčių klausytoju 
domininkonų vienuolyne mažoj 
Woerishofen vietovėj, 42 km. 
atstu nuo Memmingeno ir 50 
km. nuo Augsburgo, anuomet 
paprastą kaimą, 629 m. augšty- 
je, apsuptą švelnių pušynų ir 
ramiai skalaujamą vieno kito 
upelio. 1881 m. Knaipp’as pas
kirtas ir klebonu tame pačiame 
Woerishofene. Čia jis ir pradė
jo ne tik ganytojo, bet ir pionie
riaus gydymo srityje veiklą. 
Praslinko eilė metų, pradėjo 
garsėti Kneipp’as ir jo gyvena
moji vietovė.
Ar kunigui tik dvasinė sritis?

Jau įprasta manyti, kad ku
nigui, klebonui tinka atlikti tik 
ganytojiškus, dvasinius

dutja j Formozos, Kvemojų ir 
Matsų salas.

Pagal Nehru “įstatymą” Pa
namos vyriausybė gali preten
duoti į Panamos kanalą, esan
ti JAV kontrolėje.

Į Britų kontroliuojamą Gib
raltarą jau senai reiškia pre
tenzija Ispanija.

Į Portugalų Angolą gali pa
reikšti pretenzijų Kongo. Kon- 
giečiai jau vadovauja maištams 
Angoloje prie Kongo pasienio 
Pcrtugvbio-, laimei Kongo yra 
r.ev enmga valstybė ir kaipo to
kia resudaro rimto pavojaus 
Portugalijai.

i Ifni, Ceuta ir Melila yra Is- i 
panijos koolnijos Afrikoje, ku-

i rių Maroko primygtinai reika
lauja, bet nedrįsta stoti su Is- 

, panija į atvirą karą. Ispanijos 
Sarara yra patraukli Maurita- į 
nijai ir Marokui.

Kuveitas, Bahreinas ir Mus- 
katas-Gmanas yra Britų pro
tektoratai, kuriuos nori “išva
duoti” Irakas. Iranas ir Saudi I 
Arabija.

Adenas yra Britų kolonija, 
kurią Yemenas jau kelis kartus į 

Į kėsinosi užgrobti.
Į prancūzų Somaliją preten

duoja Etiopija. Į Ispanų Gvi- 
; nė ją godžiai žiūri Kamerūnas. į 

J. Gs.

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponj!

UETI'VTV PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

. ~ ~ ~
Didingas lenkiškas, 3-jų valandų Eastman Color Cinemascope 

filmas apie Kryžiuočius 

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

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

Tikrai puikus filmas pagal 
Henryk Sienkiewitz romaną 

KRITIKŲ VERTINAMAS VISAME
PASAULYJE 

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

. T ’

f

NAMAMS PASKOLOS
ŽEMIAUSIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

• Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsy išga
les.

Turtas $82,000,000.00

NUOŠIMČIU
IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

o

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsy santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

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

I Matysit prabangų grožį iš 15 amž.
___________________________________________________________ %

JUSTIN MACKIEWICH Sr.
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEH’ICH Jr.,
President

Valandos: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 
ryto iki 4 popiet.
Ketvirtadienį nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadieniais neatidarome.

STANDARD
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
4)92 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois

Vhginia 7-1 141

9

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

Vedėjas J. LIEPONIS
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 ĮVestern Avė. krautuvė

rnn PTnnr 1924 West 59th St-Hill M UnL Tel. PRospect 6-5347
atdara nuo 8 v. r. iki 6 v. vak.

J ’
Yra vieta automobiliui pasistatyti.

MICHIGAN OBUOLIAI
TIESIOG IŠ SODO!

MACINTOSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2.45
JONATHAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.98
WINESAPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   $1.98
DEUCIOUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . svaras — 10c
NATŪRALUS MEDUS iš bitynų, kvortoms,

*/2 galiono ir galionais. Medus koriuose .. 39ė
ŠVIEŽI KIAUŠINIAI - IŠ ŪKIO

3 TUZIDAI DIDELIŲ
3 TUZINAI VIDUTINIŲ

$1.43 
$1.33

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!

METINES
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

MUTUAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. • Tel. VI rginta 7-7717
Savings Insured to $10,000 by F. S.L.I.G

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

J Remkite tuos, kurių skelbimus matot "Drauge" *

Split by PDF Splitter
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PROF. DR. J. PIKCNO 
PASKAITA

“Filosofijos vaidmuo” — šia 
tema prof. dr. J. Pikūnas skai
tys paskaitą vasario 1'1 d. 4 
vai. p. p. Tarptautinio Institu
to rūmuose. Paskaitoje bus pa
liesti ir mūsų žymieji filosofai 
ir jų vaidmuo lietuvių tautos 
kultūroje.

Maloniai kviečiami visi lietu
viai atsilankyti, ramioje ir kul
tūringoje aplinkoje šios paskai
tos išklausyti. Tarptautinis 
Instit. yra 111 E. Kirby g., prie 
pat Detroito Meno muziejaus.

Maža turime tokių mokslinin
kų, kurie tiek daug prisideda 
prie lietuvių vardo iškėlimo ir 
kultūrds’' ugdymo, kaip kad 
prof. dr. J. Pikūnas, kuris 1961 
m. priimtas į Lietuvių Mokslo 
akademijos tikruosius narius.

L.K.K.V.

*

NUOSAVI NAMAI VISŲ 
BENDRAS REIKALAS

Detroito lietuvių kolonijai sa
vi namai yra visų gyvybinis rei 
kalas. Mūsų jaunimas (ateiti
ninkai, skautai, sportininkai, 
studentai, mergaičių choras, šo
kėjų grupė, mėgėjų teatrai ir 
k.) neturi kur susirinkti, pa
žaisti pasportuoti, padainuoti, 
parepetuoti.

Daug projektų ir bandymų 
daryta, bet pagaliau namų pir
kimo iniciatyvos ėmėsi Dariaus 
ir Girėno klubo vyrai. Jie sura
do visapusiškai mūsų kultūri
niams reikalams tinkamą namą, 
išsiderėjo prieinamą kainą ir 
pradėjo pinigų rinkimo vajų. 
Visuomenė jų pastangoms pri
tarė, per trumpą laiką namų 
fondui sumesdama 18,000 dol. 
Bet netikėtas smūgis, negauna
mas barui laikyti leidimas, o be 
baro neįmanoma išlaikyti namų. 
Dariaus ir Girėno klubo vy
rams pasisekė surasti labai 

■ energingą lenkų tautybės advo-

5nės, vakarinės ir visokių progų 
suknelės ponioms .panelėms ir 
jaunoms mergaitėms ir visos 
tokios puikios ir skoningos, kad 
atsigėrėti negalima. Tai Anelės 
Pašukonienės ir Konstancijos 
Kartanienės kūryba ir darbas. 
Išstatytieji suknelių pavyzdžiai 
rodo, kad šio salono savininkės 
turi gerą skonį ir jautrų subti
lumą moteriško rūbo grožiui, 
linijoms, formoms ir meniškam 
išpildymui bei atbaigimui. Abi 
naujosios prekybininkės savo 
profesijai ruošėsi daugelį metų 
— Lietuvoje, Vokietijoje ir pir- 
maeiliniuose madų salonuose 
Amerikoje.

Pažymėtina, kad šis jų salo
nas nėra tik paprastų sukne’ių Giordmaine — radijo ir televi- 
krautuvė, nes čia paprastų, kas zijos artistas.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. vasario mėn. 8

Imams pirkti pinigai 
i dol.) pereina Detroito
Namų draugijos sąskaitom

Pradedant ką nors daryti, at
siranda ir trukdytojai: vieni sa 

į ko, kad tie namai toli nuo šv.
Antano parap. bažnyčios, kiti 
— kad toli nuo Dievo Apvaiz
dos bažnyčios, o dar kiti, kad 
tai prastas rajonas. Jei visų 
pasakų klausysime, tai namų 
niekada nenupirksime. Realiai 
galvojant, perkamų namų pa
talpos mūsų reikalams yra pil
nai pakankamos ir labai pato
gioje (keturi namai nuo Michi- 
gan Avė) susisiekimo vietoje. 
Geriau turėti nuosavus namus 
ir prastesniame rajone, negu 
jokių geriausiame. Namas turi' čių ir kt. Visoms čia suminė- 
500 vietų parengimams salę, to toms progoms suknelės galima 
kio pat dydžio sporto salę, dvi j išsirinkti iš esamų pavyzdžių, 
mažesnes sales, didelę virtuvę, 
sargui butą ir barui patalpą, 
kuris nuo salių bus visiškai izo
liuotas. Ir visa tai už 6,000 dol. 
Liet. Namai bus viena iš svar
biausių priemonių savai kalbai niais nuo 10 vai. ryto iki 5:30 
ir kultūrai išlaikyti bei puošė- vai. vakaro. Tel. 841-3232.
lėti, o tai turėtų rūpėti kiek-1 Vincas Onusaitis

(18,000
Lietuvių

I

Toronto, Ont.
Žiburių spaudos balius

Vasario 3 d. Toronte, Prisi
kėlimo parapijos salėj, įvyko 
“Tėviškės Žiburių” spaudos ba
lius.

Spaudos baliuje buvo ir sce- 
ininė programa. Viešnių ir sve- 
i čių nuotaiką pakėlė sol. V. Ve- 
rikaitis, specialiai parinktomis 
dainomis ir arijomis 
čiam programai ir 
jant). Akompanavo 
Gailevičius. Na, prie 
— dar ir magikas iš

(jam pa- 
konferuo- 
muz. St. 
viso šito 
Maltos J.

Dr. Silv. Čepas, per garsia
kalbį, gražuolę pristatė publi
kai, pabrėždamas, jog tai gra
žus pavyzdys, kad lietuviai jau 
nuoliai gražuolių turėtų ieško
ti tik lietuvaičių tarpe.

Gražuolė Regina Žymantaitė 
šį mėnesį skrisianti į Mexico 
City, jai, kaip karalaitei, skir- 
ton premijinėn atostogų kelio
nėn, o po to — mokslas! Pa
klausus, ko siekianti moksle,

TARPTAUTINIS KATALIKŲ 
GYDYTOJŲ KONGRESAS

Iš 50 valstybių į tarptautinį 
katalikų gydytojų kongresą 
Londone numatoma suvažiuos 
apie 800 daktarų. Vien iš JAV 
dalyvaus apie 140. Kongresas

įvyks liepos 9-13 d. Pagrindinė 
kongreso tema: “Katalikas gy- e 
dytojas besikeičiančioje visuo
menėje”. Atskiros sekcijos svar 
stys jaunimo .senųjų nepagy
domų protinėmis ligomis ser
gančių mediciniškus reikalus.

i lėti, o tai turėtų rūpėti kiek
vienam lietuviui.

I
I

dieninių suknelių nėra, čia no
rima ponioms ir panelėms padė
ti surasti individualinius pa
vyzdžius ] 
goms progoms — vestuvių, ba
lių, iškilmingų vakarienių, šven

i 
ji atsakė, jog mamytė norėtų, 
kad ir duktė, kaip motina, bū
tų medicinos gydytoja. Todėl, 
greičiausia, esą, ir ji studijuo
sianti mediciną.

Tad taip, puikiam orkestrui 
grojant, lietuvių šeimininkiųYpač dainoms skirtoj pro

gramos dalyje nelengva V. Ve- i skaniai pagamintais valgiais be 
rikaičiui buvo sutvarkyti ir per-Jpasipuošimui ypatin- rėkti begaliniai gausią publiką.

į arba galima užsakyti pasiren
kant pageidaujamą iš moderniš
kiausių žurnalų. Salonas atida
rytas kasdien nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro, o šeštadie-

35 asmenys turi Detroito Lie
tuvių Namų tarybos įgaliojimus 1 
priimti namams pirkti paskolas 

j ir išduoti laikinus pakvitavi
mus. Vėliau, pagal skolintojų 
susirinkimo nutarimą, bus iš
duoti reguliarūs kvitai, paskolų 
raštai ar akcijos (šėrai). Pini
gų pasko’ų rinkėjai patys jau 
po 100 ir daugiau dol. namams 
pirkti yra paskolinę ir, nesigai
lėdami poilsio valandų, beldžia
si į savo tautiečių širdis, pra
šydami paskolinti šimtinę, dėl 
kurios nė vienas neturtingesnls
neliks. Būtų idealu, jei tuos na- is pradžioje grojamo 
mus nupirktume už grynus pi- maršo ir toliau duodamo poeti- 
nigus ir nereikėtų buvusiems nio žodžio tėvynės prisiminimui, 
savininkams mokėti procentų.

Visos organizacijos,

NAUJOJI AM. LIET. BALSO 
RADUO VALANDĖLE

ūžiančią už stalelių.
Magikas, pasikvietęs pagelbi- 

ninkus iš publikos — kaitino, 
kepė ir traukė iš skrybėlės bei 
“tuščių” indų visokius gyvus 
ir negyvus daiktus: karvelį, 
kraliką ir t.t., karpė pasisko
lintas nosines ir vėl jas “suvi
rino”, sutaisė, nė žymių nepa
likdamas.

Po to — vėl staigmena! Į ba
lių atvyksta Regina Žymantai
tė, Kanados tautinių šokių fes
tivalyje neseniai išrinkta grožio 
karalaite — “Miss Freedom”.

I

sivaišinant, gražiai prabėgo va
karas ir gal daug kas pagalvojo 
ketureilio mintimis:
Kad sugrįžtų tie laikai,
Kur seniai praėjo, —
Tuomet būčiau dar smarkesnis, 
Nei keturi vėjai.

Pr. Alšėnas

WQRS-FM, banga

Radijo Klubui perkėlus savo 
radijo valandėlę į naują radijo 
stotį
105.1, dabar yra gerai girdima
ne tik Detroite, bet ir 100 my
lių spinduliu, pasiekdama toli
miausias lietuviškas saleles Mi- 
chigane ir 
mos laikas 
kiekvieną 
Programos 
nian Voice
Šią programą galima atpažinti 

Jonušo .

Dešimts Mėty Mirties 
Sukaktis

Kanadoje. Progra-
— 8 vai. 30 min.! 
sekmadienio rytą, 
vardas — Lithua-

— Lietuvių Balsas.

Tai grynai patriotinė radijo pro 
išski- gramą, specialiai paruošta lie- 

riant tarnaujančius mūsų ben- tuviškos sekmadienio nuotaikos 
katą Norbert J. Podgorskį, ku- dram priešui, namų patalpomis sudarymui ir savo tėvynes žo- 
ris. apsiėmė išgauti barui leidi- repeticijoms, susirinkimams, muzikos ir dainų prisimi-
mą ir sutvarkyti visus namų sporto treniruotėms, posėdžiams ahnuū Vasario 18 d. per šią va- 

Advokatas naudosis nemokamai.
Tad į talką patys sau, nes paminėjimui skirtą

pirkimo reikalus.
Podgorski greit ėmėsi žygių ir 
žodinį sutikimą barui laikyti 
jau gavo.

Kadangi pagal naujus Michi- 
gano valst. įstatymus ta pati 
organizacija negali būti namų 
ir baro savininku, tai sausio 7 
d. Dariaus ir Girėno klubo val
dyba perkamų namų patalpose 

k sušaukė pinigus skolinusių su-
” sirinkimą ir pasiūlė namams

pirkti ir jiems valdyti įsteigti 
naują organizaciją. Tokia orga
nizacija, pavadinta Detroito Lie 
tuvių Namų draugija, tą pačią 
dieną įsteigta ir vadovaujamie
ji organai (Direktorių Taryba 
ir Revizijos komisija) išrinkti. 
Paskolinusieji D.L.N. Draugijai 
100 doL laikomi draugijos na
riai ir pilnateisiai namų valdy
tojai, o Dariaus ir Girėno klu
bas bus baro patalpos nuomi
ninkas, kuris pagal sutartį mo
kės draugijai nuomą ir baro 
pelną aukos namų reikalams. 
Dabar Detroito Lietuvių Namų 
Draugijos taryba rūpinasi sku- 

T biu įsikorporavimu ir namų pir
kimo paskolos akcija, o Da
riaus ir Girėno Klubas baro lei- tos gražiausios, paskutinės ma
dinio reikalais. Surinktieji na- j dos, nuotakų,

perkamieji namai bus visų lie
tuvių namai!

Norintieji suteikti namams 
pirkti paskolą ir žymiai palen
gvinti mums darbą, prašome 
skambinti Detroito Lietuvių 
Namų D-jos Tarybos pirm. K. 
Jurgučiui WE 4-5224 ar finan
sų sekretoriui A. Petrauskui 
TA 6-5360. Jie tuoj atsiųs įga
liotą asmenį paskolą paimti.

I Tvirtai tikime, kad lietuviš
koji visuomenė nuosavų namų 
įsigijimo reikšmę ir reikalą pil
nai supras ir mūsų pastangas 
visu nuoširdumu parems.

Detroito Lietuvių Namų 
Draugijos Taryba

NAUJŲ LIETUVIŠKŲ 
PREKYBOS NAMŲ 

ATIDARYMAS
Neseniai atidarytas Anelės 

Pašukonienės ir Konstancijos 
Kartanienės madų salonas, — 
Hollywood Bridal Salon, 7312 
Michigan Avenue. Tai puikus ir 
labai skoningai įrengtas tos rū- i 
šies salonas. Jame yra išstaty-1 

i
pamergių, bąli-

landėlę girdėsite Vasario 16-tos 
.......................į programą,; 

be jokių skelbimų, nes už laiką 
radijo stočiai tą dieną apmoka ■ 
Detroito Jūrų skautija. Tai gra
žus ir neužmirštamas jaunųjų 
jūrų skautų pavyzdys. t

Visi tautiečiai gyveną Michi-' 
gano valstybėje ir Kanadoje 
100 mylių nuotolyje nuo Detroi
to bandykite šią radijo progra
mą pagauti ir pasiklausyti, ši 
programa yra duodama iš FM 
radijo stoties ir dėl to ji yra 
pagaunama tik su EM radijo 
aparatu. Tie, kurie šių aparatų 
neturi, prašomi įsigyti ir šią 
gerą programą išklausyti.

Vincas Onusaitis

I
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DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI 
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DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

A. A.

JUOZAS
ALEKEVICIUS

t
išNaujas senatorius James B. Pearson (kairėje), respublikonas 

Kansas. su savo kolega respublikonu senatorium Frank Carslon 
irgi it Kansas, ir viceprezidentas Lyndon Johnson, atlikus prie
saiką. Pear»on pakeičia buvusį senatorių Andrevv F. Schoeppel.

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-B165 

GENERAL CONTKACTOR

Atlieka įvairius statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalintn- 
kystSs, cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo Ir dekoravimo. 
Atskirų kambarių bei butų įrengimą 
pastogėse Ir skiepuose.

t 
I

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

Kiekvieną šeštadieni 5:00—5:30 
p. p. iš Detroito stoties WJLB — 
1400 kilo.

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesu re Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoadvray 3-2224

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

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

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, III.

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

Tel. HEmlock 4-6264

įggS&gS!

į |I
142,935 SUSIKAUPĘ VYRAI | 

Jau net 142,935 vyrai atliko | 
uždaras rekolekcijas tėvų pran-! a 
ciškonų rekolekcijų namuose | | 
Mayslake, netoli Chicagos. Toks į 
rekolektantų skaičius parėjo Į 
nuo 1925 metų, kada tie namai | 
buvo įsteigti. |

o|Z| D’QSE LF□ l\lr VSERVICE

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

FEBRUARY— VASARIO 8. 9, 10 D. D.

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
h

ROPHI THREE STAE COGNAC Fifth $4.69

ENSHAVV IMPORTED COGNAC Fifth $3.98

i
II

GRAIN ALCOHOL 19V PROOF
U. S. F. Fi«h $4.89

CORA IMPORTED VERMOUTH
DRY OR SVVEET (Close out) Fifth ,98c

ESCORIAL GELB 84 PROOF GERMAN
LIQUEUR Fifth $5-69

KAHLUA BIPORTED MEXICAN
COFFEE LIQUEUR

CREME DE BANANA LIQUEUR

GAULTIER IMPORTED BLACKBERRY
or APRICOT LIQUEUK Fifth $3.39

Miręs vasario 10 d., 1952 m. Gimęs Lietuvoje. Atvykus 
antru kart į šį kraštą, amžinon ramybėn priglaudė šio krašto 
lengva žemelė. Ilsėkis ramybėje.

Už jo sielą atnašaujamos šv. Mišios sekmadienį 11 vai. 
ryte, vas. 11 d„ 1962 m. Šv. Antano parap. bažnyčioj,. Detroite. 
Tą pačią dieną šv. Petro parap. bažnyčioje 10:30 vai. ryte.

Prašome gimines ir pažįstamus dalyvauti šiose pamal
dose — pasimelsti už jo sielą.

Liūdinti ŽMONA, SŪNŪS IR DUKTERYS

ii

SOUTHERN COMFORT LIQUEUR

Fifth $4.98

Fifth $3.69

3-98

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

Į

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

Telef. WAIbrook 5-5121

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00
Už santaupas, įneštas mėnesio 
15 d., nuošimčiai mokami nuo 

to mėnesio 1-mos dienos.

f s
■I! i " s

o

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 iki
Penktad. „ 9 iki
šeštadiend. „ 9 iki

8
6
1

AND LOAN ASSOCIATION
SįSO South Halsted Street • Chicago 8 • CLifiside LOlOi

ALRERT J. AUKERS, Prezidentas

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prea.

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

4 M
**111111r*

*

Į • •
h te ZjJ

Naujas aukštas dividendą^ numatom* 
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo Vasario mhk 1 1MB 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D- 

Dividendai mokami sausio Ir liepos mta. 1 d.
tfai linine PIRMAI), ir KETV....................... 9 v. r. iki 8 p. p.
VALARDUS! ANTRAD. ir PENKT. ................. 9 v. r. iki 5 p. p.

SESTAI)..........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad uždaryta.

r.
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e DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. vasario mėn. 8 REAL ESTATE

KOMUNISTŲ KAPITALAI IR

VAKARŲ KAPITALISTAI

šia intelektualam: norėjo juos 
jūs manote, kad Jungtinių Vals- sugundyti ir papirkti — idėjom, 
tybių strateginės prekės iš šio žaviom, viliojančiom idėjom, 
krašto, kuriame jūs atstovauja- Praėjo daug laiko, iki intelek
te, yra išvežamos į komunistinį tualinis pasaulis Vakaruose su- 
bloką? kokių žygių jūs ėmėtės, prato, kad tos idėjos yra tik 
jei jūs pastebėjote tai darant? skelbiamos propagandai, o tik- 
ar vietos vyriausybės organai rovėje vykdomi idėjom priešin- 
bendradarbiauja su jumis, kad 
draudžiamosios prekės nepatek
tų į komunistinius kraštus?

(Atkelta iš 1 psl.)

Slepia ir Amerika

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS *
IMARQUETTF PARKO CENTRE

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

3-jų butų mūras ant kampo. Mū- 
| ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28.600.
1 aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24.800.

Biznis ir 2-jų butų mūras. Apie 
, $2.500 nuomos. Tik $11,900.

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

Visai geras mūras. 5 butai ir biz
nis. Vertas mokėti $14.900.

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

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

Savininkas palieka 7 kambarių, 10 
metų rezidencija. Garažai ir ■ - • 
$20,500.

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

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

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

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

REAL ESTATE REAL ESTATE

Tuščias lotas Marąuette Pk. Tinka 
biznio namui statyti. $6,000.

8 kamb. mūro rezidencija.
dern. didelis namas.
Garažas. Prie ųųrko. $26,900.

Namam
pastovus
$50,000 
$32,000.

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

i 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-
I ki 8 metų statyba. Garažas. Prie 

parko. $17.900.
6 kamb. 5 metų mūras, garažas, į 

vakarus nuo parko, tuoj apleis. 
$20,700.

Už įmokėtus $2,000 ir $35 į mėn. 
galite pirkti 4 kamb. mūrų, 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.

PILDOME INCOME TAX

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

Mo-
50 p. sklypas.

reikmenys — hardtvare. 
biznis, apyvarta apie

metams. Kaina grynais

priedai.

gi dalykai. Kilo aliarmas, ir 
prasidėjo reakcija prieš mask- 
vines idėjas, kurios platinamos 

j Amerikoje per universitetus, 
per bibliotekas, per informaci
jos kanalus.

Dabar daros vis stipriau ži
noma, kaip Maskva tiesia tink
lus per kapitalistus, “mamona” 
— gerais pelnais. Šen. Keatin-

nuomos
Įmokėti

butų, 8 
5 kamb.

Tvirta

langai.

$5,000

Visi pareigūnai pasižadėjo 
šen Keatingui pasiųsti infor
macijas ligi sausio 10 dienos. 
Žinoma, per valstybės departa-' 
mentą.' Senatorius iki sausio ■
pabaigos tų informacijų nega-; gas sudarė sąrašą prekių, ku- 
vo. Jis kreipėsi raštu į valsty- rias Nato nariai, Amerikos są- 
bės departamento ryšių su Kon 
gresu pareigūną, teiraudamasis, 
ar pranešimai gauti. Atsakymo 
nebuvo. Jo nebuvo gauta nė pa

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,000.

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

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

13 butų mūrinis, tvirtas. $15.000 
metinių pajamų. Mažas įmokėjimas 
ir labai žema kaina.

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

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

33,800 mūrinis po 3 mieg., butas
I ir $200 nuomos į mėn., 69 ir Tal- 
į man.

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

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

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

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

$10,000 įmokėti. 4 m. mūrinis,
virš $400 j mėn. Iš 5 nuomų.

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

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

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

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

p..

10

5).

2

$14.500 mūrinis 3 butai. Aušros 
Vartų parapijoj.

$18.500 mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
i bl. nuo mokyklos.
I $17.000 mūrinis 6
i tas. garažas, naujas 

$10,000 medinis 4 
zo sild.. arti mūsų.

$46,000 liuksusinė
I rezidencija, priešais

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 $18.000. $98,000.

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

jungininkai, pristato komunis
tiniam režimui, nors jos laiko
mos strateginėm, taigi ir drau
džiamom prekėm. Sąjunginin- 
kai vis garsiau kelia maištą 
“strateginių draudžiamų prekių 
sąrašą”, ir Anglija neseniai vi
sai atvirai pristatė kom. Kini
jai 6 Viscount lėktuvus, kurie 
lengvai paverčiami kariuomenės 
transporto lėktuvais. Lėktuvuo 
se yra radaro įtaisai, kurie yra 
“koordinacinio komiteto” sąra
šuose kaip draudžiamosios pre
kės. To komiteto sprendimai pa- i 
gal susitarimą privalomi Nato ! 
valstybėm, o taip pat Japonijai. 
Anglija ir kiti jau ne tik slap
tai, bet ir atvirai to susitarimo 
nepaiso... Šen. Keating sakėsi 
buvęs nustebintas, kad ir vals
tybės departamentas nepadaręs 
pastangų įrašyti Kubą į sąra
šą valstybių, kuriom draudžia-

Ciceroje gražioje vietoje išnuom. komiso sąlygom. Mes paskiriame 
5 kamb. šviesus, gražus butas, iišvežiojimui “route” (J---J- - 
Naujai visas pataisytas. 2-ras 
aukštas. 1604 S. 50th Court

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus 

kitus daiktus. Ir iš to?< Miesto
R. 
ir 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063
»**»«**«*♦****........«>«♦»».

M OV I NG
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

iŠ

Italų premjeras Amintore įteikė 
savo ministerių kabineto atsista- 
dydinimą prezidentui Giovanni! 
Gronchi. Pastarasis vėliau papra-' strategines prekes parduoti, 
šė Fanfani pasiljkti valdžioje kol i /' ’ ’ ’ - - --
jis ar kas kitas sudarys naują vy
riausybę. (UPI)

I

siteiravus telefonu. Senatorius, 
rašo “Journal American”, pasi
darė išvadą, kad valstybės de
partamentas nenori praleisti 
tam tikrų informacijų nė Kon
greso nariam.

Taip nutiko ne tik senatoriui 
Keatingui. Prieš savaitę specia 
li Kongreso komisija skundėsi, 
kad prekybos departamentas į 
atsisakė rodyti komisijai bylas, 
iš kurių aiškėtų, kam ir kokiom 
prekėm departamentas yra da
vęs leidimus prekiauti su komu 
rastiniais kraštais. Matyt, tos 
firmos ir tie milijonieriai, kurie 
prekiauja su komunistais, neno
ri būti žinomi. Gal viešai jie

Atrodo paradoksas, kad Mas 
kva neša komunizmą ne per 
darbininkų mases, bet per kapi
talistus, kurie valstybės vado- 
vaujamiem sprendimam turi 
daugiau įtakos nei masės.

Yra betgi viltis — jei buvo 
aliarmuota komunistų infiltra
cija per intelektualus ,tai dabar 
kyla aliarmas dėl tos infiltraci
jos per kapitalistus. Jų demas
kavimas opinijoje gal turės gy 
domosios reikšmės. J. B.

Elementorius “E”

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

3 metų 6 kamb. 
_________ _ Marąuette parkų.

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

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

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

$30300 mūrinis 1% a., 10 metų,
Į 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.

HELP IVANTED — VYRAI : prie MARQUETTE PARKO

RF.IKATINGI ŠOFERIAI — į 2 aukštų namas. 5 ir 4 kamb. 
\ Nauja alyva karštu vand. šiluma. 
Garažas ir atskiras sklypas. Arti 
70-os ir Western Avė. Viskas tik 
$20,900.

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

5 butų mūrinis Gage Parke. Vi- 
i si 4y2 kamb. butai: Naujas sto- 

UiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIllIlIlIlIlIlII kerig Kampinis Savininkas
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės

---------j-----i “route” (duodame 
krautuvių surašą). Pradžiai $400 
iki $500 per savaitę. Kreiptis as
meniškai nuo 12 v. iki 5 v. v.

T0WN OF LAKE BAKERIES 
4622 S. Marshfield Avė.

P-.

Nauj.
Nauj.
Mūr.
Med.
Didelis pasirink, gerti ir pigiu namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

mūr. 2x5% (3 m.)—$36.500
mūr. bung., garažas—$18.900 

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

$36.600
Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai 

po 5% kamb., 3 mieg. Šildymas 
karštu vandeniu — gazu. 2 vienetai.

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE 

2405 W. 51st St WA 5-5030

DĖMESIO !

Tai gražiausia 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.
Užsakymus kartu su pinigais 

i siųskite
i 
I

VASARIO MEN. 
IŠPARDAVIMAS

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.
iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii)

išvyksta į California. Nužeminta 
i kaina — $45,250.

Grosernė su 2-jų butų mūr. na
mu. Biznis išdirbtas per ilgus me- 

i tus. Gera klientūra. Gazu šild. 
Gage Parke. Tik $26,250. Duokite 
pasiūlymą

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE

TeL PRospeet 8-2233

I

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

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

NAUJAS MCR. BUNGALOIV
; Su 3 miegamais. Prie mokyklos 
’ Brighton Pk. Gazo šiluma. Apsauga 
nuo potvynio 2 auto garaž. $20,000.

LIKERIU IR MAISTO KRAUTUVE 
Krautuvė

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

3 BUTU MED. —
Prie 67-os ir Damen. 

tralinė karšto vandens 
ma. 2 auto garažas.

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

ąuette Pk. 2 šildymo sistemos, 
$42,000.

GERIAUSIAS PIRKINYS!
6 metų mūr. ranch namas ant 

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

pildome income taksas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

lietuvių kolonijoje, 
nuomos

SI 6,500
Nauja 

alyvos

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

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

garažas. $21,500.
Pelningas, švarus, _8 butų, 2-jų

Pilnas 
vieta.

i ___ „______ , _
taukštų kampinis. $66,500.

6 metų, 3 mieg. medinis, 
rūsys. 30 p. • sklypas.

ant 
su-

cen- 
šilu-

Mar-

I
$14,200.

3 moderniški butai (2 po 5 kamb. B 
į kamb. ir 4 kamb.), ir graži krau- Y 
: tuvė: tinka bet kokiam bizniui. Ar- 
! ti judraus VVestern ir 71-os gatvių 
; kampo. Namas apie 20 metų. Laba’ 
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. Ai ti Marąuette Parito mokyk.

| lų. Viskas moderniška. Gražiai iš- 
i dekoruota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

Gera

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

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

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

Palikimas. Brighton Parke du me
diniai namai. Vienas 6 karrib., ant
ras 4 kamb. ir biznis $14,000.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublie 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTORS

I

yra gaunamas Drauge. Jame yra1 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky-

1 mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29. Dl.

ŠIMKUS
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

NAMŲ RAKANDŲ 
TELEVIZIJŲ, PEČIŲ, 

REFRIGERATORIŲ IR
AUKSINIU DAIKTŲ

Budriko kainos žemesnės kaip 
kitur, lengvais išsimokėjimais

Dr. Daugirdaitė-Sruogienė,

Lietuvos istorija
★

INCOME TAX

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospeet 8-2013

7403 SO. VVESTERN AVĖ. 
Chicago 36, Illinois

4\' '

i

Išmokys vaikus lengviausiai 
skaityti

Elementorių paruošė žinomas 
pedagogas ignas Malėnas pačiu 
.naujausiu metodu. Išmokti skai-

3

4

I

skelbia žodžius prieš komuniz- tyh reikia tik pusės laiko, ne-: 
mą, o slaptai veda komunistų kitais metodais. Tik duok

2

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

nuo $89.000 iki ...........
dalių Dinette setai nuo 
dalių Dinette setai ....

$400.00
$37.00
$69.00
$39.00

I

vadovėlis lituanistinėms mokyk 
loms ir tėvams, vaikus su Lietuva 
praeitimi norintiems supažindinti 
namuose. Knyga iliustruota, kie
tais

stiprinimo akciją, kad padidin- elementorių, ir paskaityk pirmą- 
tų savo kapitalus. Jų vardus ” ‘
departamentas nutyli net nuo 
Kongreso narių.
Vakarų kapitalistai kapituliuoja

Maskva gerai pažįsta šėtono 
gundymo metodus. Gundyti 
“duona” Vakarų valstybių žmo 
nes neapsimoka dabar, kada

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 ' hiatus

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsm alinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated). 
"Tuckpointing”. 
Nemokamai 
sios kainos 
dara dienų 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

Dažymas iš lauko. 
Pilnai apsidraudę. 

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

4

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE. ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru lr vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters') iki 8 metų Išsi
mokė j imas.

CICERO HEATING AND 
Sh ME’iAJ i

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Ullnoie

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

CONSTRUCTION CO,
9^5

ii

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas & Co. 
BUILDERS 

2523 West S9th Street 
TeL PRospeet 8-3792

šildymas*
A. Stančiauskaa instaliuoja vi

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

7304 So. Rockweil Street
Tel. GRovehilI 6-7875

viršeliais, 204 pusi. Kaina

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

$3

j Savininkas parduoda 6 kamb. 
. Cape Cod namą. Apšild. Geram 
stovy; naujai dekoruotas. Mar
ąuette Pk. apyl. arti mokyklų. 
Prieinama kaina. GR 6-0966.

i5
7
9x12 viln. karpetai ...........
21 colio kabinetinė 

Televizija ........................
Gaziniai pečiai, šaldytuvai, 
tos kėdės, matracai, dulkių valy

tuvai, skalbiamos mašinos, 
televizijos, liet, plokštelės, 

auksiniai daiktai

i

$99.00 
minkš-

REZ1DENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PAS'JATAI

KERELIS BROS
CONSTRUCTION CO-

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir P R E K Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATU8.
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

jį skiemenį. Toliau vaikai pa
tys skaitys.

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

Elementorius ruoštas 25 me
tus. Gausiai iliustruotas dail. 
V. Simanavičiaus spalvotais 
piešiniais. Yra 112 psl. Išlei- 

........  “ “ Y. 
Spaudė saleziečių spaustuvė

Vakaruose ūkinė gerovė taip su Ateitis Brooklyne, N.
klestėjus. Daug sėkmingiau yra 
gundyti “mamona” •______
pelnais. Mato, kaip Vakarų ka
pitalistinis pasaulis šiai pagun
dai negali atsispirti. Šia pagun
da paskutiniu metu pasišvaistė 
Maskva ir tarp vokiečių. Me
morandumu ir per radiją pakišo 
Vokietijos pramoninkam gun
dymą: prieš akis jums yra rin
ka, plati kaip okeanas, bet tik 
mažai, labai mažai išnaudoja
ma... ji jums atvira, jei tiesio
ginėse derybose tarp Maskvos 
ir Bonnos susitarsim. Ir Vo-

— dideliais Kaina 2,50 dol. Gauna
ma adresu: Ateitis, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N. 
Y., ir pas platintojus. Įsigykite 
tuojau. Savo vaikučiams pada
rysite didelį džiaugsmą. (Pr.)

BUDRIK 
FURNITURE 

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

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

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

LEO’S TEXACO SERVICE
PILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI 

Prityrusių tepimas ir aliejaus pakeitimas

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

kietijos “laisvieji demokratai”, i 
kurie labiausiai atstovauja pra- 
monininkų sluoksnius, šiai pa-
gundai negali atsispirti.

Buvo žinoma, kaip komuniz
mas metė savo tinklus pirmiau j

rį*ANTANAS TVERAS■k DIPL. LAIKRODININKAS
Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bė*. religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE 7-1941

r

PASINAUDOKITE

J

rcrs. 
I IR

Apsimoka skelbtis “DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaina 
visiems prieinamos

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAM 

VASARVIETES. GARAŽUS ...
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2004 Chicago, III.

V. SIMKUS
Statybos lr Remonto Darbai
2618 WEST 71st STREIIT
Tel. PR 8-4268 tr TE 9-5531

J?

‘DRAUGO” SPAUSTUVĖS
PATARNAVIMU

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modemiškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina graži murina lietu-vižlras 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiema reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

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

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
titus 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.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL — TEL. LD 5-9500

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge'

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 -5153

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. WESTF.RN AVĖ.. Chi
cago. III., VI 7-3447 — D. Žu
kauskas.

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS ~

Gyvenami namai. Bigaio, in- 
j dustrijoe bei ofisų pastatai. 

Taip pat įvairūs pastatų re- 
^montai.

’-L. STAŠAITIS
Statybos Kontrakterios

Jį 6043 SO. SAWYER AVENUE 
CHICAGO 29, ILL.

Namų TeL PR 8-8378

♦

Remkit dien. “Draugę”
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♦ MŪSŲ KOLONIJOSE
E. Chicago, Ind.

Kalbės prof. G. Galva
Iš senesnių laikų yra tradi

cija, kad vienais metais minė
jimas ruošiamas East Chicago, 
Ind., lietuvių kolonijoje, o ki
tais metais minėjimas ruošia
mas pas Gary, Ind., lietuvius, 

lošiame mieste lietuviai iš senes
nių laikų turi savo lėšomis ir 
pastangomis suorganizuotą šv. 
Kazimiero lietuvių parapiją, baž 
nyčią, kleboniją, mokyklą, sa
lę ir kitus reikalingus pastatus, 
bet čia nėra nei ALB nei Alto, 
pagaliau, nėra ir Balfo. Todėl, 
kas metai vieni kitiems talki
ninkauja ir bendromis jėgomis 
ruošia šios šventės minėjimus.

Šiais metais Alto skyr. va
dovybės pastangomis jau buvo 
poras lietuviškųjų organizacijų 
atstovų pasitarimas, kuriuose Frank Monchun (Mončiūnas) 
smulkmeniškai buvo sudarytas sausio 28 d. Bankete dalyvavo 
minėjimo planas, kad šių metų virš 300 lietuvių ir visi žymie- 
Vasario 16 d. minėjimas būtų 
gyvas, įdomus ir, kad galima 

a- Lietuvos laisvinimo reikalams. 
" Minėjimas bus vasario 18 d.,

Prasidės Šv. Pranciškaus lietu
vių parapijos bažnyčioje pamal 
domis, o 6 vai. v. parapijos sa
lėje iškilmingas aktas. Pagrin-
kuris įvyks East Chicago, Ind. toriu, o dabar gubernatoriaus 
dimu kalbėtoju pakviestas prof. Dempsey paskirtas teisėju. 
G. Galvą, iš Chicagos. Bus ir 
meninė dalis, kurią išpildys šios 
parapijos mokyklos mokiniai. 
Šiais metais minėjimas bus be 
vakarienės. Rengėjai deda pas
tangas, kad sutelktų kiek galint 
daugiau lėšų Lietuvos laisvini
mo reikalams ir tikisi, kad į mi 
nėjimą atėję ne tik senosios 
ir naujosios kartos lietuviai, 
bet ir čia gimusieji duosniai pa
būtų daugiau surinkus lėšų 
rems aukomis. J. Ervydis

.tarimais bei sugestijomis prisi
dėti prie Bendruomenės veiklos 
pagyvinimo. Valdyba

Hartford, Cann

i

Koncertas
Vietos lietuviai po pabaltie- 

čių “šventės” — koncerto ir ba
liaus malonių įspūdžių, dabar 
laukia LB koncerto proga mi
nėjimo dešimties metų kultūri
nės veiklos. Koncertas įvyksiąs 
šeštadienį, vasario 10 d. 7 vai. 
vak. Lietuvių klubo auditori
joj. Koncerto repertuaras bus 
gražus ir įdomus. Dainuos sol. 
V. Verikaitis, o taip pat muz. 
J. Petkaičio vadovaujamas, miš 
rus choras.

ji demokr. partijos miesto ir 
valstybės šulai, kurie savo kal
bose nešykštėjo mūsų jaunam 
juristui gražių žodžių. Pr. Mon 
čiūnas-Monchun, gimė ir augo 
Hartforde, lankė pradžios mo
kyklą parapijos, baigęs juris
to mokslą buvo valstijos sena-

Grand Rapids, Mich.
Kviečiami į susirinkimą

A.L.B. Grand Rapids apylin
kės vadovybė šaukia visuotiną 
narių susirinkimą vasario 10 d. 
4 vai. Šv. Jurgio draugijos ma
žojoj salėj.

Apylinkės nariai gyveną Gr. 
Rapids ir apylinkės lietuviai ma 
loniai prašpmi gausiai jame da
lyvauti, nes bus renkama val
dyba ir revizijos komisija. A- 
pylinkės vadovybė ir revizijos 
komisija padarys metinius pra
nešimus, aptarsime daug daug 
svarbių organizacinių bei kul
tūrinių reikalų. Be to, dar pa
darys aktualų pranešimą iš a- 
pygardos ąuvažiavimo.

Manom e/Tęad kiekvieno lietu- 
*vio būtų pareiga susirinkime 

dalyvauti ir savo sveikais pa-

KNYGA REIKALINGA KIEK. 
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI!

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. vasario mėn. 8 7

Lietuvių diena

I

lietuviams naudingo darbo.

Pobūvis

• /*■< ■

Istorinė rašomoji mašinėlė pargabenama j Washingtoną. Ja rašė 
buv. prez. Wilson pirmojo Pasaulinio karo metu. Mašinėlę prezi
dentui įteikia gen. A. M. Gruenther, kuris ją rado prez. Wilsono 
asmeninio daktaro adm. Gjįayson namuose. Mašinėlė buvo Bal
tuose Rūmuose, tik vėliau buvo pargabenta į Wilsono namus.

Mary (Krauklyte). 4 
Alcxander. Stanley, 

Martene, Felix, marti 
ir Andrew. marti Dia- 

anūkai. kiti gimines.

ras iš Miami. Malonu būtų ma
tyti vėl rekordinį skaičių.

Lietuvių diena, rengiama ben 
drai šešių organizacijų, įvyks 
vasario 17 ’d. Laiškanešių sve
tainėje, 214 15-th Avė South. 
Iniciatoriai — Lietuvių Ameri
kos Piliečių klubas, talkininkau
jant kitoms organizacijoms.

Korespondentas

PAVOGTA MAŠINA PRI
SPAUDĖ JAUNUOLĮ

Ronald Young buvo mirtinai 
pavogtos automašinos prispau
stas. Norėdamas iš automobilio 
išimti tam tikras dalis, jis jį

buvo iškėlęs ant keltuvo. Šis 
paslydo ir auto svoris jį užgulė. 
Tai įvyko prie 408 E. 39 st. 
Chicagos policija suėmė ir jo 
bendrą John Johnson, kuris ne- 

' bepajėgė automobilio nukelti.

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Garbė tėvams, kurie leidžia lietuvišką darbą, ir yra orga- 
savo vaikus į lituanistinę mo- nizacijų, kurios dirba Maskvai. 

Ikyklą ir kurie lavina jaunuo- Mes floridiečiai neskaitome jų 
liūs muzikoje. V. M. K-tis lietuviais, nes jie nedirba jokio 

I

St. Petersburg, Fla.
Sėkmingas parengimas

Amerikos Lietuvių Bičiulių 
klubo parengime dalyvavo re
kordinis skaičius svečių. Papie
tavus, vietinis Dailės choras at
liko meninę programą. Vaite-

• - - - - - — - ...

lietuviai rengia po-
10 d. Laiškanešių
314 15-th avenue,

Lituanistinė mokykla
šeštadieninė lituanistinė mo-I kienė, neseniai sugrįžusi iš pa- 

kykla veikia jau dešimtmetį, vergtos Lietuvos, nuosekliai nu 
Jucėnienės vadovaujama, atlie- piešė Lietuvos kaimo gyveni- 
ka gražų švietimo ir jaunimo mą. Raudoniesiems nemaža te- 
liet. dvasioje auklėjimo darbą, ko raivytis iš gėc^ps, kai buvo 
Kasmet mokiniai suruošia me- pavaizduotas 
ninių pramogėlių, ypač Kalėdų kolchozininko 
švenčių proga ir baigiant moks
10 metus. -

Apie mokyklos vakarą Kū
čias rašydamas Drauge sausio
11 d. korespondentas nepaminė
jo jaunos 7 m. mergaitės Dai
vos Mikalauskaitės, sugiedojo 
“Gul šiandiena” ir pianinu pa
skambino Šopeno kūrinį.

I

sunkus Lietuvos 
gyvenimas.

Klubietis

Vietos
“Floridos lietuviai”, tokiuo 

vardu išeina laikraštukas. Mum 
labai patinka, nes paskelbia di
džiąją dalį mūsų vietinių žinių. 

, Sužinome, kad čia keletas or- 
Į ganizacijų, kurios dirba tikrąjį

laikraštėlis
lietuviai”,

Iš Lietuvos gauta žinia, kad š. m. sausio mėn. 31 d., sulau
kusi 72 metus, amžiaus mirė

EMILIJA GALINIENĖ
(PRANUKEVIČICTE)

Palaidota vasario mėn. 2 d. tėviškės kapuose, Trakų apskr., 
Strošiūnų kaime, šalia savo senelių, tėvų, brolio ir seserų.

Paliko giliai liūdinčias gimines Lietuvoje ir 2 sūnus — agro
nomą Juozą ir inžinierių Bronių su šeimomis, gyvenančius Ame
rikoje.

Floridos 
būvį kovo 
svetainėje, 
So. Pietūs prasideda 12 vai. Bus
graži programa. Atvažiuoja cho

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

FEDERALINIAI DARBO
SAMDOS ĮSTATYMAI
Spaudai paruošė Pr. Aula*

Knygelėj klausimų Ir 
forma yra 
JAV-b«ae federallniai darbo samdos 
įstatymai. Knygelės kaina 40 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

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

atsakymų 
Išaiškinti veikiantieji

ANTANAS MIRIN
(MIRINOWICZ)

Gyveno 3051 S. Poplar Avė.
Mirė vasario 6 d.. 1962, 8:45 

vai. vak.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona 
sūnūs: 
marti 
Lavone 
ne, 7 _
draugai ir pažįstami.

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

Laidotuvės įvyks šešt., vasa
rio 10 d., iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už veiio- 
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, mar
čios ir anūkai.

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams -Planų 
Pasirinkimas Vi narna Mieste

Telef. — CEd arerėst 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

F. EIBEIKIS
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

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. f A.
ANELE MIŠKINIS

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną, kurios netekome 1961 m. 
vasario 9 d. Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalė
sime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ra
mybę.

Už jos sielą užprašytos šv. Mišios su egzekvijomis vasario 
mėn. 9 d. 8 vai. ryto ir 3-jos šv. Mišios su egzekvijomis vasario 
10 d., 8 vai. ryto Švenč. Panelės Marijos Gimimo bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose paamldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Anelės sielą.

Nuliūdę: Vyras, dukterys, sūnus, marti, žentai ir anūkai

GAZO APŠILDYMO KROSNIŲ IŠPARDAVIMAS
SIEGLER, MONOGRAM, MOORE 

ir daugelio kitų firmų

nuo $12.95 Ir aukščiau
Specialus išpardavimas išstatytiems pa
vyzdžiams. 3-jų dalių Sectlonal svečių 
kambario komplektas ir 2-jų dalių sve
čių kamb. komplektui ir mifymoK 
kamb. koplektui.
Mūsų erdviose patalpose turime didžiau
si pasirinkimą visų modemiškų baldu, 
elektrinių krosnių, radijo ir teievtatįos 
aparatų, šaldytuvų ir kitų namams reik
menų.

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

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

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 Iki 4:90 po pietų.
i

parapijos.

i

Viktorija
Anne, 3

An-

kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
laidotuvėse.
Vyras, duktė, sūnus, žentas, marti, anūkai ir

direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YArds

A. “Į“ A.
JULIA BUDREVIČIUS

(AUGUSTINAITE)
Gyveno 836 West 34th Street

Mirė vasario 7 d., 1962. 1:55 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Utenos apskr., Anykščių 

Elmininkų kaimo.
Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jonas, duktė 

Silanskis, žentas Kazimieras, sūnus Povilas, marti 
anūkai: Lawrence ir Susan Silanstkis ir Judy, 1 proanūkas. bro
lis Petras, brolienė Vincenta ir šeima, Argentinoje brolis 
tanas, pusseserė Anelė Baltuška ir jų šeimos, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Velionė buvo amžina narė Tėvų Marijonų ir Šv. Kazimiero 
Seserų Rėmėjų draugijų. Priklausė Tretininkų, Maldos Apašta
lavimo. Amžinojo .ir Gyvojo Rožančiaus, šv. Pentronėlės, šv. 
Juozapo ir Teisybės Mylėtojų draugijoms.

Kūnas pašarV3t&s Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., vas. 10 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

Prašome nesiųsti gėlių.
Nuoširdžiai 

dalyvauti šiose
Nuliūdę: 

proanūkas.
Laidotuvių

7-3401.

A. -Į- A.
URŠULĖ DAMBRAUSKIENĖ

(JAKUBAUSKAITE) 
Gyveno 2646 W. 71 st St.

Mirė vasario 7 d., 1962, 11:55 vai. ryto, sulaukus 90 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš Vilkaviškio apskr., Tupikių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 11 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Salomėja, anūkas 
Edvardas, sūnus Izidorius su šeima, sūnus Vladas su šeima 
Vokietijoje, sūnus Juozas ir posūnis Kazimieras su šeimoms, 
gyv. Lietuvoje, sesers sūnus Joseph Damen su šeima, sesers 
dukros Bronė Seiter ir Kotryna Novak su šeimomis, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 
Western Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., vas. 10 d„ iš koply
čios 9:30 vai. ryto bus atlydėta į švenč. P. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs ir kiti giminės
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

KETURIŲ METŲ MIRTIES SUKRUTIS

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

ambulance patarnavimas dieną ir naktį

j
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FU NĖR AL KOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpublic 7*8600
MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8601

▼
PETRAS BIELIŪNAS

4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

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

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

T

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

VASAITIS - BUTKUS
1440 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL Tel. OLympic 2-1003

2424
2314

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tel. REpublic 7-1213 
TeL VIrgfaU 7-6672

W. 69th STREET
W. 23rd PLACE

/
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. vasario mėn. 8

X Ciceroje per Vasario Mo
tosios minėjimą vasario 17 d., 
7 vai. v. apie padėtį dabartinėj 
Lietuvoj kalbės tik ką iš ten 
pabėgęs geologas J. Miklovas. 
Minėjimas įvyks šv. Antano pa 
rapijos salėje, 1500 S. 49 Ct. 
Meninę dalį išpildys solistė N. 
Linkevičiūtė, akompanuojant 
prof. V. Jakubėnui, Šv. Antano 
parapijos choro vyrų grupė, va 
dovaujama A. Skridulio, “Žilvy
čio” tautinių šokių grupė, va
dovaujama V. Remeikytės ir 
jaunosios deklamuotojos V. Bo-

X Prof. dr. J. Motiejūnas pa 
aukojo Lietuvių Fondui 1,000 
dol. Fondo vadovybė džiaugiasi, 
kad vis kas kartą daugėja nuo 
širdžių aukotojų skaičius, paro
dydamas, kad populiari vadina
mo milijono fondo idėja gyva, 

į To fondo procentai bus naudo
jami kultūriniems reikalams, gi 
pats fondas bus nejudinamas.

X Florence Buchnaitei ir Art 
Werkmeister buvo surengtos 
priešvestuvinės vaišės sausio 28 
d. Dariaus ir Girėno svetainėje. 
Susirinko daug giminių ir drau 
gų, kurie gausiai jaunuosius ap 
dovanojo. Svečius maloniai pri
ėmė ir pavaišino jaunosios se
sutės Elenore ir Lorrain. Flo
rence ir Art visiems dėkojo už 
gausų atsilankymą ir dova
nas. Florence Buchnaitės ir 
Art. Werkmeister jungtuvės į-

i
I

binaitė ir Lašinskaitė. Minėji- kovo 3 d 12 val Gimimo
mą praves dr. P. Kisielius. Ren 
gėjai — vietinė L. Bendruome
nės apylinkė, vadovaujama A. 
Juškevičiaus. Jie ypatingai kvie 
čia atsilankyti jaunimą ir se
nuosius ateivius.

X Vyčių sendraugių dėme
siui. Sekmadienį, vasario 11 d. 
Sherman viešbuty (Bal Tabarin 
salėj) Chicagos vyčiai jauniai 
ruošia “Memoriesof Lithuania” 
(Vasario 16-tos minėjimą). Ban 
ketas 5-30 vai. p. p., o progra
ma ir paskui šokiai 7:30 v. v. 
Vyčiai sendraugiai vietas tame 
minėjime (bankete) prašomi už 
sisakyti pas pirm. I. Sakalą 
(tel. GR 6-4095). Bilietas $8.50 
asmeniui. Iš anksto užsisakiu
siems bilietą, vieta bus rezer
vuota prie sendraugių stalo.

X Vasario 16 dienos minėji
me, kuris įvyksta vasario 18 d. 
2 v. p. p. Marijos Aukštesnio
sios mok. auditorijoje, organiza 
cijos yra kviečiamos dalyvauti 
su vėliavomis. Vėliavų dalyva
vimą registruoti pas Vladą Šo- 
liūną, 5730 S. Campbell, tel. RE 
7-5096.

Naujoji LB Chicagos apygardos valdyba. (Iš k. j deš.) dr. A. Verbickas, Karolis Drunga, P.
Vėbra, K. Kasakaitis. Antroj eilėj: B. Nainys, S.Šiaučiūnas, J. Vedegys, D. Bielskus, B. Vitkus.

Nuotr. J. Gulbinsko

IŠ ARTI IR TOLI

Ta- 
mi-

J. A. VALSTYBĖSE
New Yorko Lietuvių

ryba ruošia Vasario 16-sios 
nėjimą, kuris įvyks vasario 18
d. 4 v. p. p. Webster Hali, Man 
hattan. Minėjime kalbės kong
reso narys William Thomas 
Murphy iš Chicagos ir dr. Vyt. 
Vygantas. Meninėje programo
je dalyvaus solistė Juodytė-Ma- 
thews, Operetės choras, vado
vaujamas M. Cibo ir New Yor
ko tautinių šokių grupė, vad. J. 
Matulaitienės. Visi didžiojo 
New Yorko ir apylinkių lietu
viai maloniai kviečiami gausiai 
dalyvauti. Minėjimas prasidės 
punktualiai.

VOKIETIJOJ

f

A. L. B. CHICAGOS APYG. 
VALDYBA PASISKIRSTĖ 

PAREIGOMIS

akcijai pasipriešinti. Nuošir
džiai remdami kiekvieną mūsų 
tautos gyvybinį išsilaikymo dar 
bą ir iniciatyvą, daugiau lai
mėsime šansų. savo tautos lai- rai. 
svei priartinti, o taip pat ir' 
laisvam pasauliui gero padary- . 
ti. J. Kubelis Į

ŠV. KAZIMIERO SĖS. REM. 
SUSIRINKIMAS

Šv. Kazimiero Akademijos

MARQUETTE PARKO 
NAMŲ S-KŲ DRAUGIJOJE

Pirm. J. Skeivys atidaręs su
sirinkimą pasveikino valdybą ir 

■ narius. Priimta devyni nauji 
nariai. Knygas patikrinus pasi
rodė, kad viskas vedama ge- 

Turtas siekia virš 2,000 
dol. Apie vietos politikų atsi
lankymą ir jų kalbas jau buvo 
rašyta. Gaila, kad niekas nepa
siskundė jiems, kad daužo apy
linkės namų langus. B. Braz
džionio krautuvės langus išdau- 
,žė per geležines grotas.

susirinki- Ateinantis susirinkimas bus 
vasario 16 d. 7:30 v. v. para- 

susirinkimų PG08 salėje. M. Tiškevičius

Naujoji L. B. Chicagos apy
gardos valdyba vasario 4 d. po
sėdy pasiskirstė pareigomis: 
Apygardos valdybos pirminin
ku — K. Drunga, organizacinių 
reikalų vedėju — P. Vėbra, 
jaunimo reikalų vedėju — prof. 
B. Vitkus, švietimo reikalų ve
dėju — J. Vedegys, kultūrinių
reikalų vedėju — inž. D. Biels- Rėmėjų 1 skyriaus 
kus, lietuvių kultūrinių verty- mas ivYko vasario 4d. šv. Kry- ,vs 
bių populiarinimo vedėju — B. žiaus parapijos s 
Nainys, sekretorium — dr. A. kambary. Įstojo į skyrių Jad- 
Verbickas, kasininku — K. Ka- vyZa Vitkauskaitė ir Petrisija CHICAGOJE
sakaitis, valdybos nariu — S. Bober- SerSa Matkevičienė ir ___________ ¥ ^TTT_ 
Šiaučiūnas. ' B. Norbutienė. Norės sutiko jas NLO

Nutarta sekančiam valdybos aplankyti. MO m VALDŽIOS
posėdy išrinkti tris valdybos vi- A. Snarskienė dėkojo rėmė- __ C
cepirmininkus. Be kitų organi- i°ms už lankymą ligos metu. Šią žiemą daugelis

I
X šv. Kryžiaus ligoninei sa- i 

vanorės neapmokamos talkinin
kės 1961 m. laikotarpy paauko
jo 24,000 darbo valandų. Vasa
rio 11 d. 2 v. p. p. bus pager
biamos tos talkininkės, kurios 
nemokamai išdirbo 100 ar dau
giau valandų. 29 išdirbo po 100 
valandų, 10 išdirbo 500 vai. ir 
4 savanorės išdirbo po 1,000 v. 
Stanley Ralph išdirbo 2,494 v., 
o J. Adomaitis 2,419 vai. Pa
gerbimo ceremonijos įvyks li
goninės koplyčioj, kurias pra
ves kapelionas kun. J. Stanke
vičius.

X IS Seserijos Vadijos po
sėdis įvyko vasario 6 d. Irmos 
Laisvėnaitės namuose. Posėdy 
buvo aptarti skaučių veiklos rei 
kalai, priimtos apyskaitos iš to
limųjų rajonų, kaip Anglijos, 
Vokietijos, svarstyti pakėlimai 
ir atžymėjimai. Po posėdžio šei
mininkė dalyves pavaišino už
kandžiais.

X Chicagos Lietuvių Opera 
stato Verdi 4 veiksmų operą \ 
AIDA.

Spetytaklfai—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 at'tinkamai sumai 
čekį ir pažymint spektaklio da
tą, šiuo adresu: Lithuanian 
Opera of Chicago, c/o Mrs. S. 
Džiugas, 7133 S. Rockwell St., 
Chicago 29, III.

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

(Sk.)

Pan. Šv. par. bažnyčioje. Puota 
Šarkos restorane.

X Melrose Park, III., Vasario 
16 minėjimas įvyks kovo 3 d.,' 

; šeštadienį, 6 vai. vak. Sharps 
Memorial Park salėje, 1609 N. 
36th Avė. Šią savaitę įvyks.

; bendro visų organizacijų komi- 
j teto posėdis, aptarti minėjimo 
programą. Visuomenė kviečia
ma minėjime gausiai dalyvauti

X “Dvylika brolių juodvar
niais laksčiusių” veikalas, dau
geliui lietuvių prašant, bus 
kartojamas šį sekmadienį, va- 

jsario 11 d. 5:30 vai. Jaunimo 
Centre. Bilietai bus gaunami 
prie įėjimo. Kainos tos pačios.

X Cicero Šv. Antano parap. 
Šv. Vardo dr. nariai eis prie 

1 Šv. Komunijos vasario 11 d. 
i 7:30 v. r. Po šv. mišių bus pus
ryčiai ir susirinkimas, kuriame 
reiks aptarti būsimas pobūvis. 
Šv. Vardo dr. nariai kviečia pa
rapijos vyrus įsirašyti į Šv.
Vardo draugiją. Tai galima at- tarta: Maironio metų minėji- 
likti atsilankant į susirinkimus, mas, Chicagos gen. konsulo pa- 
kurie įvyksta kas antrą mene- gerbimas, Tarptautinėje Paro- 
sio sekmadienį apie 8:30 vai. doje lietuvių paviljono įrengi- 
po 7:30 v. šv. mišių. . mas ir lietuvių namų įsigijimas.

X A. šešplaukio Pratiminės 
lietuvių kalbos gramatikos nau
ja laida gaunama Drauge. Kai
na 2 dol.

X Antanas Gintneris, Lietu
vių Žurnalistų sąjungos Chica
gos skyriaus valdybos pirminin
kas, praneša, kad Juozas Dilys, 
kaip skelbia laikraštis “Vilnis”, 
nėra Liet. Žurnalistų sąjungos 
Chicagos skyriaus narys, o tik
tai rengiamų skyriaus žurnalis
tinių popiečių, kaip ir daugelis 
kitų asmenų, lankytojas.

X Apie uošves ir žentus dau
giau sužinosite pamatę Balio 
Sruogos 3-jų veiksmų komedi
ją “Uošvė” Jaunimo Centre, 
vasario 17 d. 7:30 vai. vak.. Bi
lietai iš anksto gaunami: Jau
nimo Centre, J. Karvelio pre
kyboje ir “Marginiuose”. (Pr.)

X Ona Krikščiūnienė vasario 
mėnesio 9 dieną Margučio radi
jo programos metu kalbės į lie
tuves moteris. „(Pr.)

X Didelėje parapijoje (3 kuni
gai) reikalingas VARGONININ
KAS, galįs vesti chorą. Pageidau
jama jaunesnio amžiaus. Kreiptis: 
Msgr. M. Kemezis, 211 Ripley PI., 
Elizabeth, 1, New Jersey. (Pr.)

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

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

(Sk.)

dar yra keletas laisvų vietų. 
Į Krašto valdyba siūlo lietuviams 
paskubėti paduoti įstojimo pra
šymus, nes gaila, kad į mūsų 
tautiečių vietas pakliūva svetim 
taučiai. Kuopos adresas: 4204 
LSCo Commanding Cpt. J. Ma
tulaitis, (22) Post Heidesheim/ 
Rh, Uhlerborn.

— Vokietijoje privačiai gyve- 
nantieji šeimos ar pavieniai as
menys, negalėję išemigruoti dėl 
ligos, ypatingai dėl tbc, neturin 
tieji Vokietijos pilietybės, dar 
gali kreiptis buto gavimo ar 
kitos įsikūrimo pagalbos rei
kalais. Pagalbos jie gali tikėtis 
arba iš Jungtinių Tautų Aukš
tojo Komisaro Pabėgėlių Rei
kalams fondų, arba, ypatingais 
atvejais, iš anglų draugijos — 
Adoption Committee for Aid to 
Displaced Persons.

Specialusis įstatymas (P. L. 
86 — 648), pagal kurį į JAV 
gali emigruoti virš kvotos se
nieji pabėgėliai, neturintieji gy
venamojo krašto pilietybės, 
veiks iki 1962 m. birželio 30 d. 
Norintieji šiuo privileginiu įs
tatymu pasinaudoti, dar gali 
emigracijai Balfe ar kitose šal
pos organizacijose registruotis. 
Registruojantis reikia nurodyti 
Amerikoje gyvenančius arti
muosius, kurie, Balfui pade
dant, sutiktų sudaryti įstatymo 
reikalaujamas garantijas.

Turintieji Vokietijos piliety
bę, bet gimę Lietuvoje, suinte
resuoti į JAV emigruoti, gali 
registruotis JAV konsulatuose 
Lietuvos kvota. Bėda įtik, kad 
Lietuvos kvota yra labai maža 
(pagal ją į JAV gal per me
tus įvažiuoti 385 asmenys), 
tat, užsiregistravus, reikia ilgai 
laukti, kol ateis eilė. Pavyz
džiui, dabar prieina eilė tiems, 

į kurie konsulatuose registravo- , 
si prieš 1953 m. gegužės mene- “ 
sį. Turintieji JAV labai artimų 
giminių, gali gauti pirmenybę. 
Tat, tokiems eilė daug greičiau 
prieina. (E.)

— Vokietijos Lietuvių Stu
dentų sąjunga. 1961 m. pabai- 

j goję korespondenciniu būdu į- 
vyko Vokietijos Lietuvių Stu
dentų sąjungos centro organų 
rinkimai. Į centro valdybą buvo 
išrinkti ir pareigomis taip pasi
skirstė: Teisutis Povilavičius - 
Vykintas — pirm., Ona Herma- 
naitė — sekr. ir Vincas Bar
tusevičius ----- ižd. Centro val
dybos adresas: (13b) Muenchen 
13, Franz - Josephstr. 40/0, W. 
Germany.

Į revizijos komisiją išrinkti: > 
Vingaudas Damijonaitis, Greta 
Jasevičiūtė ir Regina Sakalaus- 

į kaitė. Į garbės teismą: dr. Vin
cas Šmulkštys ir Jonas Medu- 

I šauskas.
Naujoji centro valdyba išlei

do rotatorinį biuletenį, kuriame 
kviečia visus lietuvius studen
tus Vokietijoje į gyvesnę veik
lą. Ruošiamasi aktyviai daly
vauti studijų savaitėje, kuri į- 
vyks Vokietijoje šią vasarą ir 
Europos jaunimo suvažiavime, 
kuris įvyks Anglijoje, Londone, 
Lietuvių Sodyboje.

I

— Saarlouis metinis susirinki 
mas. šioje apylinkėje sausio 13 
d. buvo susirinkę lietuviai, apy
linkės nariai metinio posėdžio 
ir išsirinko savo valdybą: Pala- 
vinskas Algirdas — pirm., Jur- 
gauskaitė Zosė — vicepirm., 
Rainys Vytautas — ižd.

— Bremeno apylinkės inicia
tyva sausio 21 d. Bremen-Fin- 
dorf svetainėje įvyko lietuviš
kas pobūvis - susipažinimo va
karas. Šios apylinkės pirminin
ku yra neseniai iš Lietuvos at
vykęs veiklus lietuvis Pranas 
Bieliauskas.

— Ypatingas paieškojimas. 
Prekybininkas vokietis Joest, 
gyvenantis Weinheim/Bergstr., 

i kreipėsi į Krašto valdybą su 
prašymu surasti jo karo meto 

l draugus lietuvius iš 80 Lietu
vių statybos bataliono. Joest, 
kartu su dar 5 vokiečiais ka
riais buvo tuomet prikomandi-

1

i

UŽŠALI-
MOKES- ruotas prie šio lietuviškojo da

linio, kaip specialistas-ginklinin 
kas. Jo visi 5 vokiečiai draugai 
žuvo — liko tik jis vienas. Po

Chicagos 
zacinių reikalų, posėdy buvo ap Pirm- J- Kuzmickienė prane- namU savininkų turėjo nuosto- 

šė, kad dabar daugiausia Cent- nuosavybei dėl didelių užša- ilgų sovietiškos belaisvės metų 
ras ir skyriai rengiasi centro 
jubi'ėjiniam banketui. Seselės 
kazimierietės švęs auksinį jubi
liejų. Banketas įvyks vasario 

Posėdy dalyvavo visi valdy- vasa-rio 25 d. Marijos Aukšt. 
bos nariai ir centro valdybos mok- salėje. Pirm. J. Kuzmic- 
pirm. J. Jasaitis. ;kienė pranešė, kad mūsų sk.

tą dieną bus pagerbtos narės 
išbuvusios rėmėjomis 35 ir 25 
metus. 35 m. išbuvo Turskienė, 
Teklė Pilipavičienė ir Mary 
Paukštienė, A. Lundienė, S. Vė
sėk, Anna Martišienė, O Pili- 
tautiekė 25 m.

Pirm. J. Kuzmickienė prane
šė, kad sausio 14 d. Šv. Kry
žiaus ligoninėj mirė seselių ka- 
zimieriečių fundatorė a. a. Kot
ryna Plekaitė. Rėmėjos užprašė 
šv. mišias ir palydėjo į kapines. 
Po susirinkimo buvo už jos sie
lą pasimelsta.

Bunco žaidimų parengimas 
bus balandžio 15 d. Buch sve
tainėje. Rėųiėja

GRAŽIAI REIŠKIASI LIETU
VAITĖ

BEDEKIME SPAUDOS 
BARUOSE

Mūsų nelaimė glūdi tame, kad 
j mes esame negausūs ir neturi- 
i me pakankamo politinio svorio 
■žymių bei įtakingų asmenybių 
politinėse sferose. Mums svar
bu daugiau muštis į propagan
dą ir tuo ginklu laimėti sau 
draugų. Mes neturime manyti, 
kad daug kas iš svetimųjų Lie
tuvos skriaudas žino, jas gerai 
pažįsta ar jau taip labai į širdį 
ima. Armonienės pasakojimai 
iš pavergtos Lietuvos ir vergų 
stovyklų Sibire, “Palik ašaras 
Maskvoje” išleistoje knygoje, 
kurią redagavo A. Nasvytis, 

Į yra labai gera medžiaga susi
pažinti su sovietine valdžia ir 

‘jos santvarka. Kai artėja lai
kas Lipscomb — Kuchel JAV 
Kongrese ir Senate Lietuvos 
laisvės reikalu rezoliuciją pra
vesti, o gal ir iškelti į Jungti
nių Tautų forumą, tai suakty
vinkime tos rezoliucijos komite
to veiklą, skirdami nors ir ma
žą pinigų sumą (knygos fon
dui) “Pa’ik ašaras Maskvoje” 
knygai pirkti. Sudarykime gali
mybės, kad tokią knygą galė
tų paskaityti kiekvienas JAV- 
bių senatorius ir kongresma- 
nas. Labai didelė jų dalis netu
ri nuovokos, kas ta Sovietų Są
junga ir jos režimas. Supažin
dinkime angliškai kalbančius po 
litikus kas vyksta už geležinės 
uždangos. Taip pat žinodami 
kokį didelį vaidmenį atlieka 
spauda tautų gyvenime, tvirtai 
griebkimės šios priemonės. Jei 
kai kurie žurnalistai, pataikau
dami maskoliams, siūlo Pabalti
jo valstybių išpardavimą, mū
sų šventa pareiga tokiai jų I

Sibire, neseniai grįžo tėvynėn. 
Tuomet visas batalionas pateko 
Rytprūsiuose — Samlando so
vietų belaisvėn ir jam įdomu, 
kaip iš šios belaisvės yra grįžę 
jo draugai lietuviai. Ypatingai j 
jį indomauja kario Stasio (pa- ■ 
vardės nepamena) likimas.

— Memmingenas. Gruodžio 
10 d. visuotiname narių susirin
kime buvo perrinkta buvusioji 
apylinkės valdyba: kun. J. Pet
raitis — pirm., M. Budriūnas— 
sekret., ir A. Dasys — ižd. Kon 
trolės komisijon: kun. St. Li
sauskas, K. Radzevičius 
Ručinskas.

— Uhlerbornas. Čia 
čioji 4204 LSCo kuopa 
džio mėnesį trumpai paminėjo 
savo 15 metų egzistavimo jubi
liejų. Iškilmingas minėjimas į- 
vyks vasario pabaigoje, kuria
me numatyta kviesti ir Vasa
rio 16 gimnazijos tautinių šokių 
grupę, šios kuopos ilgametis 
vadas yra kapitonas Juozas 
Matulaitis.

Reikia dar pabrėžti, kad ši 
kuopa yra tvarkinga ne tik mi-,| 
litariniu atžvilgiu — ji ir ben
druomeniniuose reikaluose turi 
daug supratimo, remia ir Vasa
rio 16 Gimnaziją reguliariai. 
Šiomis dienomis vėl paaukojo 
jai 100. Šioje kuopoje*

limų. Jau dabar laikas rinkti 
duomenis ir dokumentaciją, 
kad lengviau būtų galima iš
gauti apmokėtinų mokesčių su- 
mažinimą, kai bus ruošiami 
1962 metų pajamų mokesčių la
peliai. Intemal Revenue raštinė 
paruošė tuo reikalu biuletenį 
IRS Document Nr. 5174. Jis 
gaunamas nemokamai, parašius 
Intemal Revenue Service, P. O. 
Box 9177, Chicago 90, III.
NESĄŽININGI DARBININ

KAI IR 10 MINUČIŲ
Kiek kainuoja 10 minučių? 

Chicagos Roadway Express kom 
panija pareiškė, kad jai kai
nuotų $436,000 metams, jei jos 
5,500 darbininkų kasdien pikt- 

1 naudotų laiką tik 10 minučių. 
I Toks darbininkų laiko piktnau- 
dojimas galįs pražudyti įmonę, 
pareiškė Roadway kompanija 
savo tarnautojams.

RADO PAMESTINUKĘ
Marshall Manoff, lipdamas į 

savo automobilį Joliete, netoli 
Chicagos, ant sėdynės rado pa
dėtą skudurų prikimštą karto
ninę dėžutę. Jis dėžutę rengėsi 
sviesti lauk, kai iš skudurų iš- 

i lindo maža rankutė. Mergytė 
pamestinukė nuvežta į Šv. Juo
zapo ligoninę. Oro temperatūra 
tuo laiku buvo 7 laipsnių.

Į
I

Jūratė Irena Jakševičiūtė vai 
dina “Oklahoma” muzikaliniam 
veikale vieną iš svarbesnių ro
lių su dideliu pasisekimu. Tai 
jos pirmas didesnis pasirody
mas scenoj. Ji mokosi Marijos 
Aukšt. mok. ir buvo išrinkta 
tai rolei iš daugelio šimtų mer
gaičių.

Malonu, kad mūsų lietuvaitė, 
taip puikiai ir gražiai yra užsi
rekomendavusi. Ji su tėvais į 
Ameriką atvažiavo prieš 6 me
tus. Jos mamytė yra med. gy
dytoja ir tėvelis dipl. teisinin
kas.

“Oklahoma” tai didelis ma- i 
sinių scenų muzikaHnis veika- i 
las, kuriam pastatyti buvo įdė
ta daug triūso ir darbo ir šis 
nuopelnas tenka vienuolėms se
selėms kazimierietėms ir muz. 
A. Stephens. Veikalas statomas 
šį savaitgalį Marijos Aukštesn. 
mok. salėj. Vaidina įvairių mo- i 
kyklų mokiniai, jų tarpe daug 
lietuvių. Algirdas Budreckas
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ĮSIGYKITE DABAR!

-ooooooooooooooooooooooooo 
LITHUANIA (Paveiksluose) $6.00 

Fotografavo V. Augustinai 
POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES ............................... $2.00

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

Paraše Dr. A. Šapoka

THE STORY OF ART 
and JUOZAS PAUTIENIUS. $5.00 

Paraše Ig. Alapelik
LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT .............................. $i.a

Išleido Marlborough
''imkymun su nlnlgais prašome siųsti 

“DRAUGAS” 
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.
oooooo<xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Audejelės šokyje, vad. Martienės. Baronaitė, Gasnerytė. Wasi- 
lauskaite, L. Amhutavičiūtė, L. Lileikaitė, J. Gylytė ir D. Danile
vičiūtė Marąuette Parko lit. mokykloj. (Nuotr. Z. Degučio)
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