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Suomiai bando paslėpti „posūkį
• I v* II
į dešinę

Suomių parlamentas susirinks vasario 24 dieną. 
Kas sudarys naują vyriausybę?

STOCKHOLMAS. — “Suomi
jos parlamento rinkimai, įvykę 
praėjusią savaitę, buvo pasine- 
šimas į dešinę ,tačiau mums 
viešai yra būtina pabrėžti, kad 
laimėjo centras” — taip Švedi
joje išsireiškė vienas suomių 
politinis vadovas.

Suomiams geriau nepabrėžti 
fakto, kad laimėjo opozicijoje 
esantieji konservatyvieji, nors 
jų laimėjimas ir mažesnis negu 
valdančių agrarų ir opozicijoje 
esančių liberalų. Suomiai atsar- 

viešuose pareiškimuose, 
nebūtų atkreiptas perdi- 
Sovietų Sąjungos dėme-

Tokiu būdu keturios nesocia- 
listinės parlamento partijos tu 
rėš daugumą atstovų — 113, gi 
trys kairiųjų grupės — 87. Iš 
jų komunistai turi 47 atstovus 
(prarado 3), socialdemokratai 
tegavo 2 atstovu, prarasdami 
net 12.

Taigi — Suomijos parlamen
te komunistai jau nebėra di
džiausia partija. Ta garbė ati
teko agrarams. Parlamentui su 
sirinkus vasario 24 d., dabarti
nė agrarų vyriausybė atsista
tydins. Numatoma, kad vyriau
sybę sudarys agrarai su libera
lais ir švedų liaudies partija.

PENKTADIENIS, VASARIO (FEBRUARY) 16, 1962

i

Taip iškilmingai minėdavom tautos šventes nepriklausomoj Lietuvoj

niekas nemano, 
vartoti žodžių:

Gbenye paskirtas 
vieton Gizengos

LEOPOLDVILLE, Kongas.1 
— Vidaus reikalų ministeris i 
Christopher Gbenye nominuo
tas užvakar Kongo vicepremje
ru vieton A. Gizengos, buvusio 

i Stanleyvillės vado.
Ministeris pirmininkas Cyri-

gūs 
kad 
delis 
sys.

Helsinkyje 
kad vengiant 
“posūkis į dešinę” bus apdum
tos Maskvos akys. Tačiau bijo
masi, kad perdidelis to fakto 
pabrėžimas sukeltų nepagrįstą 
budrių rusų įtarimą, jog gali
ma laukti “pavojingų posūkių” 
Suomijos politikoje.

Tikrumoje, konservatyvieji, 
dar nepilnai apskaičiuotais duo ie Adoula pareiškė, jog Gben- 
menimis gaus 34 vietas parla
mente, turinčiame 200 atstovų; 
jie laimėjo bent 4 naujas vie
tas. Agrarai laimėjo šešias nau 
jas vietas ir dabar turės 53 
atstovus. Liberalai savo atsto
vų skaičių padidino penkiais ir 
dabar turės 13. švedų liaudies 
partija pasiliko prie seno 14 
atstovų skaičiaus. Maža žemdir 
bių partija ,ture jusi parlamente 
vieną atstovą, prarado ir tą.

1

ye, irgi iš Stanleyvillės, bus pa
keistas C. Kamitatu, Leopold- 
villės provincijos ministerių pir 
mininku.

Jungtinių Tautų kalbėtojas 
pranešė, jog besibastą genties 
jaunuoliai kongiečiai sumušė du 

; kunigus Kasai provincijoje ne- 
I toli Luluabourgo.

DE GAULLE ATME
TĖ CHRUŠČEVO

PASIŪLYMĄ
BADEN BADEN, Vokietija. 

— Vakar Baden Baden susi
tiko Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle su Vakarų Vokietijos 
kancleriu Adenaueriu aptarti 
dabartinės tarptautinės situaci
jos. Abiejų valstybininkų pasi
kalbėjimas truko penkias va
landas. De Gaulle atmetė Chruš 
čevo siūlymą 18 valstybių at
stovų nusiginklavimo konferen
ciją Genevoje sekantį mėnesį 
paversti vyriausybių 
suvažiavimu.

Vakarų Vokietijos 
Adenaueris neketina
tartis su Maskva dėl Berlyno 
ir Vokietijos ateities, kaip se
niau pasiūlė diktatorius Chruš
čevas.

De Gaulle ir Adenaueris taip i 
gi aptarė ir Europos vienybės 
reikalus.

Mykolas Biržiška, Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo akto sig
nataras.

viršūnių

kancleris 
tiesiogiai

Namų statytojų 
suvažiavimas

GERIAUSIOS JĖGOS LAISVINIMO DARBUI
Iš pasikalbėjimo su Vliko pirmininku dr. A. Trimaku

O. LABANAUSKAITE,

mūsų korespondentė New Yorke

Vasario 16 proga Vliko pirm. — Tarptautiniai įvykiai Lie- 
dr. A. Trimakas buvo papra- tuvos bylą veikia nuolat, kar- 
šytas tarti žodį Lietuvos lais- tais net nelauktai ir ne taip, 
vinimo klausimais. Benagrinė- 
dami temą susitarėme, kad ri
bosimės tokiais laisvinimo bylos 
klausimais ,kurie neturėtų su
kelti ginčų ir kartėlio besiren
giant kelionėn į Baltuosius Rū
mus. Be abejo, tuo reikalu ir 
klausėjas ir atsakytojas turi 
savo asmeniškas nuomones, ta
čiau vardan tos Lietuvos nuo 
jų pareiškimo dabar susilaiko.

Štai mūsų spaudai skirtas po 
kalbis, išreikštas klausimais ir 
atsakymais:

— Kiek dabartinė pasaulio — -Yr Sovietai gali šiuo metu Į 
įvykių raida veikia Lietuvos lais Berlyno reikalą, pasukti savo 
vės bylą? naudai?

kaip spėliota. Pavyzdžiui, atro
dytų, kad Berlyno klausimas 
neturi nieko bendro su mūsų 
byla, tačiau jis neginčijamai sa
ko, kad tokio klausimo buvimas 
yra tas pats, ką reiškia ir pa
sakymas, jog padėtis Europoje 
yra nenormali. Jei nenormali, 
tai ir nesaugi bei jautri. Ties 
Berlynu įvykęs sprogimas į Lie
tuvos reikalus atsilieptų arba 
Lietuvos laisvės atgavimą pa
greitindamas arba nudelsda- 

į mas.

— Taip gali atsitikti, jei Va- komunistiškai galvoti nė komu- 
karai atsisakys kietumo ir mė- nistiškai gyventi. Jis tebesiekia, 
gins ieškoti “susitarimo”. At- kaip ir visi kiti žmonės, asme- 
rodo, kad Maskva nėra pajėgi niškos gerovės ,laisvės, lengves 
leistis į tokią avantiūrą. Jos ka- nių darbo sąlygų ir daugiau pra 
rinės bazes gali būti lengvai su bangos. Jis ima bodėtis komu- 
naikintos, gi ideologijos ir po- nizmu 
litikos srityje Maskva gali su
silaukti pas save ir rimtos kri
zės. Kinijos komunistai nenori 
būti Maskvos diriguojami ir iš 
ten išmetami. Pats Sovietijos 
žmogus neišmoko .atrodo, nė Į

kaip atgyventa sistema,
(Nukelta j 6 psl.)
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Pasiuntinys į Peipingę
RABATAS, Marokas, 

riausybė užvakar nominavo dr.
A. Zhiber marokiečių pirmuo
ju ambasadorium į raudonąją 
Kiniją. Kiniečiai savo ambasadą 
Maroke turi jau keleri metai.

New

Lietuvių diena 
New Jersey

TRENTON, N. J. —
Jersey gubernatorius Richard 
J. Hughes vasario 16 d. paskel- 

Vy- bė lietuvių diena, ta proga pas- 
' kelbdamas specialią deklaraci
ją. Toje deklaracijoje guberna
torius pažymi, kad laisvės troš
kimas tebėra gyvas tūkstančiuo 
se lietuvių darbininkų ir intelek

tualų širdyse.

PRISIEKUS KOMU
NISTAS KONTRO

LIUOS ŽEMES
ŪKIO INSTITUTĄ

Fidel Castro vieton paskirtam 
Rodriguez

HAVANA, Kuba. — Carlos 
Rafael Rodriguez, veteranas ko 
munistas, užvakar pakeitė dik
tatorių Fidel Castro kaip Ku
bos žemės ūkio reformos insti- 

j tuto pirmininkas.
Pakeitimas praneštas be jo

kių iškilmių, tik ministerių ka
bineto nutarimas buvo paskelb
tas oficialioje spaudoje.

Instituto tarnautojai buvę nu 
stebinti, kad Rodriguez “pakei
tė Castro”. Castro sudarė in
stituto mašineriją 1958 metais, 
dar būdamas kalnų partizanas 
Jis nuo tada ir buvo instituto 

j prezidentas.
Institutas kontroliuoja kubie 

čių žemės ūkį. Tai yra autono
minis vienetas su neapibrėžta 
valdžios galia. Jo nutarimai ne
keičiami.

Rodriguez yra vienas iš pen
kių aukštų vyrų Kubos komu
nistų hierarchijoje. Jis pakei
tė Argentinoje gimusį komu
nistą, Ernesto (Che) Guevarą, 
kaip vyriausią ekonomijos pla
nuotoją praėjusiais metais. Tai 
įvyko tada, kai Rodriguez bu
vo paskirtas centro planavimo 
komisijos pirmininku.

Rodriguez, žiūrįs į Kremlių, 
yra prisiekęs komunistas nuo 
1930 metų. Jis buvo ministeris 
be portfelio trejus metus dik
tatoriaus Fulgencio Batistos vy 
riausybė je.

Britų Guianos streikas 
prieš Jagano mokesčių

Bel-

Trumpai
— Katangos provincija sutin

ka. susijungti su Kongu šiomis 
sąlygomis: 1. Jungtinių Tautų 
veikla turinti būti sumažinta, 
2. Katanga skiria gynybos mi- 
nisterį centro Kongo vyriausy
bėje, 3. Per tris mėnesius Kon
go įstatymai turi būti pakeisti 
federale konstitucija.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės, Britanija ir Prancūzija 
vakar protestavo prieš Sovietų 
Sąjungos trukdymą vakariečių 
lėktuvų skridimą sąjungininkų 
oro koridoriais tarp Berlyno ir 

j Vakarų Vokietijos.
Notos smulkmenos dar va-

iš visur
— Brazilų premjeras Tancre- 

do Neves patvirtino 45 projek
tus, kainuojančius $589,000,000. 
Šie projektai Brazilijoje bus 
vykdomi pagal pažangos progra 
mą, kurią subsidijuoja JAV.

Serga sekretorius Stahr

WASHINGTONAS. — JAV 
armijos sekretorius Elvis J. 
Stahr užvakar atidėjo kelionę 
į Aliaską, nes jam teko atsigul
ti Walter Reed armijos medici
nos centre. Pasak armijos pra
nešimo, jo alsavimas sukriko.

NEPRIKLAUSOMYBĘ ATGAVUS

LIUVENAS, Belgija. —
gijoje įvyko tarptautinės namų 
statytojų vienuolįjos sekreto- ^ar pįetų nebuvo atskleis-

—. Jungtinių Amerikos Vals
tybių vyriausybė Katangos pro
vincijos prezidentui Tshombei 
nedavė vizos atvykti į Ameri
ką. Jis buvo pakviestas daly
vauti parengime New Yorke 
sekantį mėnesį.

riato suvažiavimas.
Nuo 1953 metų, namų staty

tojų vienuolijai vadovaujant, 
prie bažnyčių bei gyvenamų na
mų statybos ilgesnį ar trumpes
nį laiką dirbo 23,000 savanorių 
iš 32 įvairių tautų.

Bažnyčios bei gyvenamieji na 
mai buvo statomi šešiolikos Eu 
ropos, Afrikos bei Pietų Ame
rikos kraštų.

i

KALENDORIUS
Vasario 16 d.: Lietuvos nepri 

klausomybės šventė, šv. Julija.
Vasario 17 d.: šv. Flavijo- 

nas, vyskupas, kankinys; Viltė.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 30 laipsnių; rytoj — gali
mas lietus ar sniegas.

Saulė teka 6:45, leidžias 5:24. nų vizito.

tos.
— Čekoslovakijos diktatorius 

ir Egipto prezidentas Nasseris 
nori važiuoti į viršūnių konfe
renciją Genevoje, kurią siūlo ( 
Chruščevas.

— Mrs. Eleonor Roosevelt j 
atvyko į Paryžių keturių dienų 
vizito. Ji televizijos programo
je kalbės dabartiniais Europos 
klausimais.

— Rytų Vokietijos teismas — Šeši jauni broliai ir 3 me-
pasmerkė mirti Walterį Prae- tų kaimyno dukrelė vakar žu- 
delį, kuris padegęs dvi daržines vo gaisre, kuris sunaikino vai
su valstybės javais (146,000 kų nšmą, 15 mylių rytuose nuo 
markių vertės). Kankakee, III., jų motinai iš-

— Britų paštų darbininkai vykus svečiuosna. Žuvo ber- 
j nuo Naujų Metų dirba “pagal niukai: Michael, 12 metų, Ha-
taisykles” (o tai reiškia: lėtai), iold, 8 metų, Bruce, 7 metų, 
nes vyriausybė nesutinka pa- Clapde, 5 metų, Robert 2 me- Į 
kelti atlyginimų. tų ir Mark Anthony, 1 metų.

— Sovietų astronautas Ga- Tai yra sūnūs Mrs. Gwendolyn 
garin atvyko į Kiprą trijų die- Mallery, 40 metų. Mergytė yra 

Barbara Ewing.

Nejaugi tai ne sapnas? Ne svajonė, 
Viliojusi... dar vakar be vilties! 
Nejau vergijoj slėgusi dejonė 
Dabar tik sapnas, šmėkla praeities?
Jauna, laisva, pati savęs valdovė, 
Tautų eilėn įstojo Lietuva, 
Savu krauju vergijos nusiplovė, 
Sutraukius pančius ištverme sava. ,
Lyg būtų grįžęs amžius Gedimino 
Ir pilkalnių sukilę milžinai!...
Europos vėliai viešpačiai sužino 
Lietuvių vardą, skambantį šauniai.
Už ką, už ką, Dievuliau, ta malonė, 
Jog leidai mums sulaukti tos dienos?
O kiek kitų į amžiną kelionę 
Nuėjo skurdūs, laukdami anos!...
Už juos karščiau tėvynę gal mylėjom? 
Ar jai aukų gal nešėm brangesnių?
O ne, o ne! Tiktai daugiau kentėjom, 
Per didūs nešti jungą kalinių!
Likimą aukštą, Viešpatie, mums skyrei: 
Pirmiesiems džiaugtis laisvės spinduliais! 
Garbė jums, budrūs šių dienų didvyriai, 
Laisvais išvedę šalį vieškeliais!
Garbė, garbė, kad iš Maskvos griuvėsių 
Drąsiais pečiais ją išnešėt kilniai!
Nors jūsų aš vardų nebeminėsiu,
Bet jus minės su pagarba ainiai.

J. Maironis

Prel. K- Šaulys,
Lietuvos nepriklausomybes 

atkūrimo signataras

JAV KARYS NUŽU
DYTAS KONGE

LEOPOLDVILLE, Kongas. 
— JAV armijos karininkas už
vakar buvo nužudytas lovoje 
beskaitant knygą, kulką palei
dus per jo namo langą. Policija 
areštavo įtartą kongietį.

Kulka nukirto lt. pulk. Hullen 
D. Stogner, 39 metų, iš Ei Pa
so, Tex., kur jo žmona ir šeši 
vaikai gyvena. Jis buvo armijos 
attache pagalbininkas Jungti- 

; nių Amerikos Valstybių amba- 
I sadoje.

planų
GDORGETOWN, Britų Gui- 

ana. — Tūkstančiai darbininkų 
užvakar paskelbė visuotinį strei 
ką, protestuodami prieš mark
sisto ministerio pirmininko Ched 
di Jagan pasiūlytas mokesčių 
reformas.

Streikas suparaližavo susisie
kimą, mokyklas, įmones ir uos
tus. Ir net kapinių darbininkai 
padėjo kastuvus.

Vizituojąs Kanados parlamen 
to narys Erhart Regier kaltina 
opozicijos vadus, jog jie sukurs 
tė streiką, kuris jiems yra “pa
rankus”. Jis pranašauja, jog 
britų kariuomenė būsianti pa
siųsta į Georgetown “paremti 
demokratiškai išrinktą vyriau
sybę ir užgniaužti bet kokį su
kilimą”.

1953 metais Britanija išstūmė 
Jaganą iš pirmykščios vyriau
sybės ministerio pirmininko pos 
to dėl jo kraštutinių kairiųjų 
pažiūrų ir baimės, jog jis veda 
britų Guianą į komunistinę vals 
tybę.

Panašų kaltinimą opozicija 
užvakar iškėlė prieš Jaganą.

Streiku buvo apvainikuota di 
dėjanti įtampa. Jagan gina sa
vo pasiūlytas mokesčių refor
mas, kurie paliečia turtingųjų 
kišenes. Bet jo oponentai teigia, 
jog darbininkai turės pakelti 
90 procentų naujų mokesčių 
(taksų).

— Australija ketina pirkti 
Jungtinių Tautų bonų už 4 mi
lijonus dolerių, Indija — už vie
ną milijoną dol., o Malajai — 
už $350,000.

— Astronautas John Gleam, 
jei tik bus palankus oras, šian
dien skrisiąs raketoje 
žemę. Bet greičiausiai, 
skridimas bus atidėtas 
čiai savaitei.

aplink 
kad jo 
sekan-
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ir Vaičiulienė. Dabar mirė A- 
leksandra Stankūnienė, sena 
Homestead gyventoja. Pasku
tiniu laiku gyveno Silver 
Springs, Md., ten ir mirė. Par
vežta į Homestead ir palaidota 
iš Šv. Petro ir Povilo bažny
čios Šv. Marijos kapinėse. Pa
liko 5 sūnus ir dvi dukteris.

A. Ž.

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. vasario mėn. 16
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L. F. K. Lituanicos ateitis 
salės futbolo pirmenybių “Ma- 
jor” divizijoje priklauso nuo 
sekančių rungtynių su Slo
vaks futbolininkais.

“Major” divizijoje dalyvau
ja astuonios komandos ir pas
kutinės dvi iškrenta į pirmą
ją diviziją, iš kur yra atkelia
mos dvi komandos sekantiems 
metams į “Major” diviziją.

Šiuo metu Lituanica stovi 
šeštoje vietoje, tik dviem taš
kais aukščiau už italų Ma
roons ir Slovaks. Šį sekmadie
nį Maroons susitiks su vokie
čių Schwaben komanda, o Li
tuanica su Slovaks. Jeigu Li
tuanica laimėtų, tai šešta vie
ta yra užtikrinta.. Sužaidus ly
giom su Slovaks, Lituanica 

dar gali išsilaikyti, bet pralai
mėjus, likimas 
mas.

Vasario 11 d. 
žaidė lygiomis 
kiečių 
ca jau 
salės 
Viekas 
lygiomis

Salės

ter Carr penketuką 104:93. Iki 
paskutinių trijų minučių rung
tynių laimėtojas nebuvo aiš
kus. Likus 3 min. žaidimo, re
zultatas buvo 81:81, bet dau
giau patyrę McMaster krepši
ninkai paskutines tris minutes 
pasispaudę ir rungtynes laimė
jo. A. Galinaitis įmetė . 45 taš
kus. Tai yra naujas Aro klubo 
rekordas.

ŽAIBO TINKLININKĖS 
PIRMAUJA

I

būtų nelinks-

Lituanica su- 
(0:0) su vo- 

Green-White. Litunni- 
žaidė šešias rungtynes 
futbolo pirmenybėse, 
laimėjo, trjs sužaidė 

i ir dvi pralaimėjo.
futbolo pirmenybių

lentelė.
R.s. t įv.s.

1. Schwaben 6 8 15:4
2. Eagles 6 8 10:4
3. Lions 6 8 7:5
4. Green-White 6 7 5:8
5. Hansa 6 6 6:8
6. Lituanica 6 5 8:10
7. Maroons 6 3 5:8
8. Slovaks 6 3 2:10

skaičius:

TME LITHUANIAN WORLD-WIDE OZKIUY

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

R. s. — rungtynių
t. — taškiai; įv. s. — įvarčių
santykis.

Clevelando Žaibo tinklininkės 
stovi pirmoje vietoje Clevelan
do Board of Education tinkli
nio lygoje, kurioje dalyvauja 
Clevelando pajėgiausios mote
rų tinklinio komandos. Pirmąjį 
lygos ratą žaibietės 
pralaimėjimų. Lygos

Žaibas
Latvian A.'C. 
Ukrainian S.
C. E. S. T. 
Navy Park R. C. 
Woodland R- C.
S. T. V.

C.

baigė be 
lentelė:

+
6
5
3
3
2
1

1

0
1
3
3
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except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian 
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$11.00 per year outside of Chicago and in Canada.

Prenumerata: Metams % metų 3 mėn. 1^mėn.
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
JAV ir Kanadoj $11.00
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Iš Brazilijos į Chicagą grįžo LFK Lituanicos futbolininkas Aloy
zas Kuneckis, susituokęs su Irena Adama'viėiūte. Nuotraukoje tė
vas Bružikas, SJ, sutuokia jaunuosius. Kairėje stovi svočia N. 
Šermukšnaitė-W. Braido. I. Kuneckienė Sao Paulo mieste vedė Lie
tuvių Katalikų Bendruomenės ir jaunučių chorus ir vargoninin
kavo vietos lietuvių bažnyčioje.

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

• 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.

Chicago Armory salės futbolo Matulionis 
pirmenybėse.

Krepšinis: Aras-Affair Loun
ge, vasario 17 d., 7:30 vai. vak., 
Marąuette p., AAU lygoje; 
tuanica - Oaks, vasario 18 
12:30 vai. p. p., Marąuette 
Aras - Reavis, vasario 18
4:30 vai. p. p.; Neris - Oams, 
vasario 21 d., 9 vai. vakaro, 
Gage p.

Apygardos pirmenybės: Vi
durinių Vakarų sporto apygar
dos prieauglių klasių pirmeny
bės įvyks Chicagoje, vasario 
24—25 d.

i 
i

Li- 
d., 
p-; 
d.,

Praėjusį sekmadienį, Mar
ąuette parko vyrų krepšinio ly
goje, Lituanica sunkiai iškovo- 

j jo pergalę prieš Marąuette Na
tional Banko penketuką ir Aras
atsiskaitė už ankstyvesnį pra-! Snell nubėgo 
laimėjimą su Lewis College ko- nuotolį per 3:54.4 (senas re- jime ir nepamiršti aplankyti lie- 
manda.į

NAUJI PASAULIO 
REKORDAI

iš Wallum Lake,
Rhode Island.

Meninę dalį išpildys Bostono 
Jūrų skautų “Nemuno” tuntas, 
vadovaujant tuntininkui Myko
lui Manomaičiui. Po minėjimo 
— šeimyniška vakarienė, toje 
pačioje lietuvių salėje. Vakarie
nei kvietimus prašome įsigyti 
iš anksto. Juos galima gauti 
pas vietos Alto ir L.R.K. Fe
deracijos valdybų narius.

Norwoodo vyčiai Vasario 16 Valandos pagal susitarimą jei ne- 
__  • . . atsiliepia, skambinti MI 3-0001, . proga ruošia lietuvių tauto

dailės parodą Norwoodo knyg- j 
nuošė “The Morrill Memorial 
L.brary”. Centrinis knygynas 
randasi Walpole g-vėį o jo ša
ka pietiniame (South) Norwoo- 
de Washington g-vė.

Per praėjusias dvi savaites 
buvo pagerinti net keturi nau- 

: ji pasaulio lengvos atletikos 
1 rekordai.

Naujosios Zelandijos Peter 
vienos mylios'

■

DR. J. IR X. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Ave.
Priims. ligonius pagal susitarimą. 

! Dčl valandos skambinti telefonu 
■ HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. 

kaskied. išskyrus trečiad. ir šeštad. 
—L.i

I DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 
°858 West 63rd St 

kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.
I
Vai.- . ..
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
‘lien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

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

Telefonas: GRovefaeU 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.

Rez. HE 6-1670
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
6132 S. Kedzie Ave. WA 5-2670

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

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

i

Ofiso telefonas — BIshop 7-2526
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 VVest 69tb 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. REpubUc 7-2290.

♦

Paroda bus atidaryta nuo 
vasario 15 iki 22 d. Parodai va
dovauja vytis A. Vaitonis.

Visi vietos ir apylinkių lietu-! 
viai kviečiami kuo gausiausiai 
daivvauti Vasario 16 d. minė- Trečlad- * Kitu laiku pagal sutartį.

Ofiso telef. LArayette 3-6048

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

(Lietuvis gjrytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

'• ’sl ofiso ir buto OLympic 2-41&*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

keičia stiklus ir rėmus
S. California Ave. YA 7-7381

10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
4455
Vai.: ___ __  _______________
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

Kez. tek PR 9-0563, Rez. PR 9-6730
Pr. W. Ross Dr. L Sei būt is

Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 
chirurgija

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

Valandos pagal susitarimą

Lituanicai tai buvo penktas 
laimėjimas šioje lygoje. Aras 
turi du laimėjimus ir keturis 
pralaimėjimus.

Marąuette parko vyrų lygos 
“National Division” lentelė:

kordas priklausė Herb Elliot, 
kurio laikas buvo 3:54.5). Pu
sės mylios bėgime Peter Snell 
pasiekė naują rekordą su 1:45.1 
laiku ir 800 metrų bėgime pa
gerino pasaulio rekordą 1.4 se
kundžių su 1:44.3 laiku.

■ tuvių tautodailės parodos.
Br. Kovas

Homestead, Pa.
Miršta lietuviai

Neseniai mirė J. Kašelionis

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Sešt. 2—4 vai.

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

vai 
vai.

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

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

425 No. Liberty Street, 
Koute 25, Elgin, lllinois

Valandos pagal susitarimą

ŠOKIŲ VAKARAS

Vasario 24 d. Jaunimo Cent- 
re yra ruošiamas sportininkų 
susipažinimo vakaras. Vasario 
24—25 d., Chicagoje, įvyks Vid. 
Vakarų Sporto apygardos prie
auglio klasių pirmenybės. Šo
kiams gros žymus Šv. Phillips 
H. S. “Swihg Band” orchest
ras. Šokius ruošia Chicagos 
sporto klubų komitetas — pir-^ 
menybių rengėjas.
APYGARDOS PIRMENYBES

CHICAGOJE

Lituanica
Harhen
Lewis Colegge
Aras
Oaks

+
5
4
3
2
0

0
0
2
4
6

BURKALSKO REKORDAS

Vid. Vakarų Sporto apygar- 
dinės prieauglio klasių pirme
nybės bus vykdomos Chicago
je, 1962 m., vasario 24 - 25

Bus šios varžybos:
1. Krepšinis jaunių 

y. ir mergaičių A ir
2. Tinklinis jaunių 

kl.; mergaičių irgi A
3. Stalo tenisas:
a. komandinės varžybos jau
niams A ir mergaitėms A 
kl.;
b. vienetai: jauniams A, B, 
C ir mergaitėms A ir B kl.;

c. dvejetai: jauniams A kl. ir 
mergaitėms A kl.
Yra manoma, jog dalyvių bus 

300.

Eugenijus Burkauskas, žais
damas Šv. Ritos “lights” krep
šinio komandoje, įmetė 49 taš
kus. Tai yra naujas mokyklos 
rekordas. Rungtynės buvo žais
tos prieš Šv. Ignatius gimnazi
ją. Šv. Rita laimėjo 81:51.

E. Burkauskas jau treti me
tai žaidžia ir už L. S. K. Arą.

John (Feigenbaum) Uelses 
du kartus peršoko 16 pėdų šo
kime su kartim ir pasiekė nau
ją vidaus (salės) pasaulio re
kordą, peršokęs 16 pėdų ir 3/4 
colio. Uelses naudojo “fiber - 
glass” kartį. J. Uelses yra 
Amerikos vokietis, gimęs Ber
lyne ir atvykęs į Ameriką 1949 
metais.

GALITE UŽSISAKYTI
VA1STI & SAU AK SIUNTIMUI

Community

VIDUR VAKARIŲ SPORTAS

d.

A, B, 
B kl.
A ir 

ir B kl.

C,

B

Vasario 10 d. pasirodė nau
jas Vidurvakarių sporto biule
tenis, anksčiau ėjęs Chicagos 
Sporto vardu. Biuletenio var
das ir formatas yra pakeistas. 
Anksčiau šis biuletenis teapėmė 
Chicagos sportinę veiklą. Vi
durvakarių Sportas apims vi
są Vidurinių vakarų sporto 
apygardos veiklą. Biuletenį pla
tina Clevelando Žaibas, Detroi
to Kovas, Chicagos ASK Li
tuanica, Neris ir Aras. Finan
siškai biuletenį paremia LFK 

; Lituanica.
SPORTININKAI KVIEČIA

AAU LYGOS BIULETENIS

A. Nausėdos redaguotas 
ĄAU Lygos biuletenis pasiro
dė vasario 10 d. Biuletenis bu- 
yo išleistas anglų kalba. 1,000 
egzempliorių išplatinta, lygos 
klubų ir žiūrovų tarpe. Šį biu
letenį išleido LSK Aras,

McMASTER CARR - ARAS 
104:93

Vasario 10 d., AAU lygoje, 
Aras pralaimėjo prieš McMas-

MŪS KOLONIJOSE

Norwood, Mass.
Nepriklausomybės šventės 

minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės at 
statymo 44 m. vasario 16 d. 
minėjimas įvyks vasario mėn. 
25 d., sekmadienį, 9:15 vai. r. 
iškilmingos pamaldos už Lietu
vą, lietuvių šv. Jurgio bažnyčio
je. 4 vai. p. p. paskaitos ir me
ninė dalis lietuvių salėje 13 St. 
George Ave. Kalbės dr. Balys

i

Vasario 17 d. 7:30 v. v. Jau
nimo Centre įvyks Balio Sruo
gos 3-jų veiksmų komedijos 
vaidinimas. Dekoracijos ir re
žisūra V. Matulionio, atlieka 
VI. Brazulio dramos studija. 
Rengėjai — LFK Lituanica. 
Teatro ir sporto bičiuliai kvie
čiami atsilankyti.

SPORTO KALENDORIUS

Ofiso telef. CLiffside 4-28*6 
Rezid. tel. WAlbrook 5-30** 

OR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Ave.
Bendra praktika ir specialiai 

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

*

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Pirmad.. antrad.. ketv. ir penkta 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v- — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

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

Res. tel, VVAlbrook 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDO8 P AG AI, BU8ITARIM4

M. ofuo HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
t Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
l Antr. 1-6, t’ £č., š.ešt. pagal sutarti, 
i sekm. uždarjta.
, — — '
I Tel. ofiso HE 4-5758; Res. H1 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI ffi CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

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

Vaistinėje Į

TeL

. i 
vais- ■Kazimierai Kareckas, K. Ph., 

tinęs savininkas ir C. Lgianskis, 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

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

2737 WEST 71st STREET 
VŲiandoa tik susitarus 
TeL GRovehiU 6-3409

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGA8 
2858 VVest 63rd Street 

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

Vai.: 
antrad. ir penktad.

p.

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistini)

5000 West 161h Street 
Cicero 50, lllinois

Telefonas: OLympic 2-0951

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

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

LIGOS
5-2670. 
Jei ne-
8-0001.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnube 6-9837

J. ir Pr. Bičiūnas

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų Ilgos 

2454 West 71st Street 
(71-os Ir Campbell Ava kampas) 

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

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-*801
DR. J. MEŠKAUSKAS

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IK SMEGENŲ LIGOS 

5430 Sv.
PAGAL

Tel.
Skambint 2 iki 
ną. išskyrus trečiadieni-

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ

HE 4-1562
9 vai. popiet kasdle-

Chicago 8, lllinois

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1228 ar PR 6-3577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:80 vai. 
Trečiad. Ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Llamnlns nrllmn anirftArlma

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURG® 

Vidaus ligos
10748 S. Mlchigan, Chicago 28, m. 

Telef. offiso; PUUman 5-6766 
Namų: .BEverly 8-3*46

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

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6105
DR. V. P. TUMASONIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71M Street

Priima ligonis pagal susitarimą* 
D«1 valandos skambinkit tel.: HE 
4.2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas- 
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTEBO 
LIGOS 

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

________ Trečiadieniaia uždaryta.

Tel. PRospect 6-94M
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VASKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGR 

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

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir aekm. 
tik skubiais atvejais Ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, res. HE 4-815*

DR. F, C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Ro*d 
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

4

4
▼ak., 
P. .P

Futbolas; Lituanica - Slovaks, 
vasario 18 d., 2:45 vai. p. p.,

LITHUANIAN 
B A K E R Y 
2450 W. 59th Street 

Chicago 29, III.
Tel. HEmlock 4-7434

KILPA ĮVAIRIŲ KUŠIU KEPINIUS
PRIIMA tortų ir kt. gaminių užsakymus Įvairiems parengi
mams.
dešros,

V

KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, 
kumpiai ir šviežios lietuviškos dešros.

Atdara nuo 8—6 v. v.. Uždara sc-km. ir pirm.
Sav. ANTANAS KAZILIONIS

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKU LIGOS

2636 West 63 Street
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 2:80 iki
4:80; antr. ir penkt. nuo 5 iki 8: 
šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik 

j

Tel. ofteo PO 7-6000. rez. GA S-7278

DR. A. JENKiNS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
■ Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. Ir 6 

iki 8 ral. Trečiad. Ir Aeit. uždaryta

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

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

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai. Antrad. ir penkt. 1-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

Tel. Ofiso PR 6-7800. Namų 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — Vidaus Ligos
5159 So. Damen Avenue
Valandos pagal susitarimą

Perskaitę “Draugą", duoki- 

p ii kitiems pasiskaityti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 660* So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto iki t v. p.p., <.7 y.y.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
484-6967 nuo 2 valandos po pietų 
Hari K velandna rvtn

Kuomet svarstote duoti dovaną 

savo giminėms arba draugams, at
siminkite, jog “Draugo” prenume
rata yra vieną iš puikiausių. 4
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♦ Į LAISVĘ VEDA MŪSŲ

KELIAS

Plevenk, plevenk, miela lieps- 
/nele, 

Ir su mumis drauge dainuok. 
Į laisvę veda mūsų kelias, 
Į laisvės kupinas dienas 

(Iš partizanų dainos) 
Vasario šešioliktoji mus nu

kelia į numylėtą Lietuvos sos
tinę Vilnių, kur niūriomis vo
kiečių okupacijos dienomis, lie
tuvių tautai net ištisus 123 
metus išvargus vergijos laiko
tarpį — esant padalintai tarp 
rusų ir vokiečių, susirinkęs bū 
relis ryžtingųjų vadovaujančių 
asmenų — 20 Lietuvos Tary
bos narių — paskelbė lietuvių 
tautos nepalaužiamą ryžtą gy
venti nepriklausomu gyveni
mu.

Jų balsą tada užgniaužė o- 
kupantų kaizerinių vokiečių 
žandarai, Nepriklausomybės 
akto neleisdami paskelbti vie
šumon. Šią“ tautos valią norėjo 
uždusinti besiveržiančios rau
donarmiečių gaujos, tačiau, 

^sai tam laisvės aktui buvo 
niždėtas lietuvių savanorių 
kraujo antspaudas, pasaulis 
jį pamatė; ir Lietuva galėjo 
pasidžiaugti ta 20 metų laisvo 
nepriklausomybės gyvenimo 
prošvaiste, pasiekdama nuosta 
bių kultūrinių, ūkinių ir politi
nių laimėjimų.

*

44 metų nepriklausomybės 
paskelbinfti sukaktį švenčiame 
vėl tamsią vergijos naktį. Bet 
jau turime gausius savų kul
tūrininkų, valstybininkų, sa
vos vadovaujančios inteligen
tijos kadrus, kuriuos visus pa
ragauta laisvo gyvenimo laimė 
yra užbūrusi ryžtingoms pas
tangoms eiti Vasario 16 die
nos idealų keliu.

Šiandien mes jau ne vieni.
Šiandien - mūsų jungtinė dele
gacija pakviesta tautos lais- 

^vės troškimus išsakyti galin- 
giausios » "^šaulyje valstybės 
ir didžiosios laisvės gynėjos 
Amerikos Baltuosiuose rūmuo 
se. Šiandien mūsų lietuviai lais 
vės maldos žodžius kalba 
Washingtono senato ir atsto
vų rūmų posėdžiuose. Šiandien 
lietuvių laisvės žodį taria ga
lingiausias pasaulyje Ameri
kos Balso radijas bei Vatika
no, Romos, Madrido, Kana
dos, Pietų Amerikos ir eilės 
kitų kraštų radijo stotys. Šian 
dieną mūsų draugais yra vi
si, kurie tik yra laisvės drau
gai.

*

Šiandieną mūsų laisvės ko
vų sąjungininkai yra milijo
nai tauriųjų pasaulio žmonių, 
kurie kelia balsą prieš tautų

pavergėją raudonąjį imperia
lizmą, kurie nori žmogų išva
duoti iš komunistų tortūrų. 
šiandien mūsų pavergėjas yra 
atžymėtas gėdinga kolonialis- 
tu dėme, ir mūsų sąjungininkų 
eilės kasdien didėja, nes kas
dieną atsiveria akys naujų tūk 
st ančių žmonių, pamatančių, 
kaip yra barbariška sovietinių 
okupantų priespauda.

Tačiau dar reikės daug pas 
t angų, kol lietuviška trispal
vė suplevėsuos Vilniuje, Kau
ne ir Klaipėdoje. Mūsuose stip 
riai teskamba paskelbtasis šū
kis; “Mūsų, pavergtosios tau
tos vaikų kebas: ne su oku
pantu koegzistuoti, o savo tau 
tai egzistuoti” (“Tauta ir tau
tinė ištikimybė”). Ne tik eg
zistuoti, bet ir veikti. Tautos 
laisvinimo pastangos nėra vien 
veiksnių uždavinys. Kiekvie
nas lietuvis privalo įnešti savo 
dalį. Bendras laisvės siekimas 
šiandieną privalo būti tas ce
mentas, kuris sujungia visus 
lietuvius, kokių pažiūrų kas 
bebūtų. Jėgų pertekliaus ne
turime ,todėl jos negali būti 
eikvojamos tarpusaviai trin
čiai. Kiekvieno gera iniciatyva 
tautos laisvinimo kelyje turi 
būti visų priimta ir paremta, 
nežiūrint, iš kur ji išeitų.

*

Vasario 16 d. minėjimas ne
turi pasilikti tik salių iškilmių 
ribose. Svarbu Vasario 16 d. 
dvasią ir ryžtą perkelti į lie
tuviškas šeimas, kurios yra 
didysis įkvėpimo židinys atei
nančioms kartoms. Šioje sri
tyje džiuginančios iniciatyvos 
jau parodė mūsų lituanistinės 
mokyklos ir mūsų jaunimo 
bei kitos organizacijos, bet 
pastoviausia įtaka vistiek pa
silieka šeimoje. Užtat tėvų i- 
nieiatyva bei sumanumas turi 
būti labai branginama.

Vasario 16 dieną neskambės 
lietuviško himno žodžiai tėvy
nėje. Ir jei ten kur nors iš
kils lietuviška trispalvė, tai tik 
su didžiausiu gyvybei pavoju
mi. Užčiauptos pavergtųjų bur 
nos ir okupantų vergijos su
pančiotos rankos yra mus už
degantis įpareigojimas. Su A- 
domu Mickevičiumi mes nori
me tiesti sunertas rankas ir 
kartoti:

— Duok, Dieve, — malda
vau, — teišsipildo! 

Kad mes, — sugrįžę į tėvų ša
kelę, 

Lietuvišką velėną apkabinę, 
Naujai atgimtum- kad ir mū- 

/sų dalią 
Nuskaidrintų viltis pavasarinė!

J. Pr.

Paminklas žuvusie.ms už Lietuvos laisvę primena mūsų įsipareigojimus tautai
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STEIGIASI KLUBAI KUCHEL

Spaudoje ir gyvenime

KRAUJO KLANAIS Į PASAULIO SOSTĄ

Laisvosios Spaudos sąjunga poros dienų nušautas “bandant 
Muenchene išsiuntinėjo pasaulio pabėgti”, 
spaudai atsišaukimus anglų, vo
kiečių ir, tur būt, kitomis kalbo
mis. Atsišaukimas pavadintas “Mes 
kaltiname” ir jame išskaičiuojami 
svarbiausi nužudymai ir pagrobi
mai, kuriuos yra įvykdę Sovietai 
ir jų satelitai, siekdami užvaldyti 
pasaulį.

Atsišaukime visų pirma pažymi
ma, kad Laisvosios Spaudos są
jungą sudaro 16 tautų žurnalis
tai: albanai. T 
čiai, kazokai, čekai, estai, vengrai, jjgį Chochlovas perėjo į vakarus 
latviai, lietuviai, lenkai, rumunai, uždavinio neįvykdęs. Sovietų a gen- 
rusai slovakai, ukrainiečiai, balt- tai vėliau įdėję nuodų į kavą, no-

5) ukrainiečių laisvės sąjūdžio 
vado Stepono Banderos, kurį 1959 
m. Muenchene nužudė sovietų 
agentas" B. N. Stašinskij. 2udy 
mams jis buvo rengiamas nuo 
1951 m. ir nužudyti įsakymą bu 
vo davęs pats A. Šelepin, neseniai 
paskirtas į Sovietų kompartijos 
centro komiteto sekretoriatą.

Toliau sovietai kaltinami, kad 
i jie buvo įsakę majorui Chochlov 

bulgarai, kaukazie-1 nužudyti rusų tremtinį J. Okolivič,
►y

gūdžiai ir jugoslavai.
Atsišaukime kaltinami sovietai 

iš anksto suplanavę ir įvykdę nu
žudymus: 1) vengrų veikėjo Ati
los Kovacs, .kurį 1950 m. nužudė 
Budapešto * komunistų saugumo 
agentai M. Bodnar ir K. Haas. 
Abu juos, nuteisė kalėti iki gyvos 
galvos prancūzų okupacinis teis
mas;

2) azerbaidžaniečių radijo pro
gramos vedėjo Abd. Fatalibey 
(1957 m.);

3) ukrainiečių politiko ir rašyto
jo Lcv Rębęt, kurį 1957 m. nužu 
de sovietų žvalgybos agentas B. 
Nikolajcvič Stašinskij, vėliau pats 
prisipažinęs ir areštuotas vakarų 
Vokietijoj;

M 4) rumunų laisvės kovotoja Oli 
“viu Beldeanu, kuris 1958 m. buvo 

pagrobtas vakarų Berlyne ir po

redami Chochlovą nunuodyti. 
Taipgi išėjo aikštėn sovietų planas 
nužudyti čekų kunigą tremtyje 
Jaroslav Kuboviec.

Pagaliau atsišaukime išskaičiuo
jami faktai, kur sovietų agentai 
pagrobė įvairių tautų laisvės ko
votojus ar bandė pagrobti. Minė
tas Stašinskij atskleidė, kaip so
vietai sistematingai ruošia bude
lius politiniams nužudymams įvyk
dyti.
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LIPSCOMB REZOLIUCIJAI
REMTI

Pasikalbėjimas su Aleksandru Dabšiu, Kuchel-Lipscomb 
rezoliucijai remti vykdomojo komiteto nariu

Kelios mintys apie pasiaukojimą laisvei

Vykdomajame komitete 
jūs vadovaujate klubų steigimo- 
si sekcijai. Kaip atsirado ir kaip 
vyksta tas įdomus judėjimas?

— Kuchel - Lipscomb rezoliu
cijai remti klubai atsirado vi
siškai spontaniškai. Nors pačią 
klubų idėją komiteto koordina
torius L. Valiukas turėjo anks
čiau, bet pats gyvenimas iššau
kė tą judėjimą betarpiai. Pla
čioji lietuvių visuomenė buvo 
ištroškusi veiklos ir noro pa
busti iš politinės veiklos letar
go. Po kiekvieno įdomesnio 
straipsnio Kuchel - Lipscomb 
rezoliucijos reikalu mūsų spau
doje, ar tai Drauge, ar tai Dar
bininke (pastaruoju laiku ir 
Dirvoj), kurie ypač palankūs

ir medžiagos persvaros, suomiai ^Os rezo^ucŪos ParamaL ivai 
jų neišsigando. Atmintina, jog riose ™tose gyveną ketuTCU 
Suomija ruošė ir auklėjo savo Patriotai, kuriems Lietuvos lais 
tautą jau iš mažens nekęsti ru-: vm!n™ reikalal prie SWies- žifi- 
sų. kolonia'istų ir pavergėjų. irtk’ ir rašo man ar kltam 

i kuriam komiteto nariui ir siū- 
Mažas pavyzdys. Suomių skau lo savo talką. Taip užmezgamas 

tai ir kitos jaunimo organizaci- ryšys. Bendraminčiai sueina ir 
jos leisdavo jaunimui 
skautišką peilį — 
kurio rankenos

tautinio auklėjimo pasėkoje jie; 
nesudvejojo gintis ar ne. Jie 
gynėsi. Kai kur suomiai sunai
kindavo ištisas raudonarmiečių 
divizijas. Statistikos duomenys 
byloja, kad sovietų invazijos 
metu žuvo virš 250.000 rusų! 
Visiškai sunaikintos 139, 75, 
163, 44, 18 ir kitos sovietų divi
zijos. Be to, rusų nuostoliai su
žeistais bei nuo speigų apšalu
siais prisidėjo dar apie 260,000. 
Taigi, iš rikiuotės buvo išvesta 

' virš pusės milijono vyrų. Suo- 
valstybių vė. Be šūvio paimtoje Lietuvo- mių nuostoliai siekė 25,0"0 žu-

Neprikausomojoje Lietuvoje, 
Vytauto Didžiojo Muzėjaus 
bokšte kabėjo ir skambėjo lais
vajai Lietuvai Amerikos lietu- Į 
vių aukomis sulydytas ir paau-i 
kotas laisvajai tėvynei varpas. Trumpu laiku raudonosios ar- 
ant kurio buvo iškalti simboli- mijos priedangoje sovietai įve- 
niai žodžiai: “O skambink per dė komunistinę santvarką, kur 
amžius vaikams Lietuvos: tas komunistų beveik nebuvo arba 
laisvės nevertas, 
jos”, šis užrašas be galo pras- tebuvo vos 469. Sovietų pasiun- 
mingas ir įsidėmėtinas.

Šiais metais minėdami 44-tą- 
sias nepriklausomos L:etuvos 
paskelbimo metines sukaktuves, niai jau žygiavo Kauno gatvė- 
juo labiau ,kada mūsų tėvynė mis. Nusiminusių lietuvių mi- 
vėl atsidūrė komunistines Rusi
jos vergijoje, varpe iškaltos 
mintys įgyja dar didesnės svar
bos mūsų tautos gyvenime.

Gintis ar ne?

VLADAS MINGĖLA

Į

kas negina Lietuvoj, komunistų teigimu, jų

tinys Pozd.niakovas sudarė nau 
ją sovietinę vyriausybę.

“O tuo metu raudonieji dali-

nešioti atsiranda mintis įsteigti pasto- 
“finką”, ant vų vienetą ,kuris palaikytų ry- 
buvo įrašas: šj su komitetu, gautų informa- 

Nekęsk velnio ir ruso ’. Tokio cijų. Įsteigiamas Kuchel - Lips
comb rezoliucijai remti klubas.

— Kuo vadovaujasi tie klu
bai?

I

— Klubai nėra suvaržyti jo
kiais nuostatais. Niekas nesku
ba ;ašyti jiems taisyklių ir juos 
• valdyti”. Jie yra absoliučiai 
automatiški vienetai ir tvarko
si savo pačių nusistatytais prin 
cipais. Jų veiklos tikslas tik vie 
nas: remti K - L rezoliucijos 
pravedimą ir ieškoti tam tiks
lui realizuoti talkininkų.

Iki šiol klubai buvo organi
zavimosi stadijoje. Prasidėjo 
kongreso sesijai, jų veikla smar 
kiai pagyvės. Ieškoti talkinin
kų amerikiečių tarpe yra kaip 
tik lokalinių sąlygų diktuoja
mas uždavinys. Klubai taip ir 
tegali rasti ryšį su vietine ame
rikiečių spauda arba pareigū
nais, lenkdami juos K - L rezo
liucijos paramai. Labai reikalin
gų komiteto veiklai lėšų telki
mas taip pat parankus lokali
nių klubų veiklai. Jie pažįsta 
duosnius lietuvius patriotus, 
veiklos entuziastus, per kuriuos 
paranku suaktyvinti laiškų ra
šymą senatoriams ir kongres- 
manams ir parinkti aukų. Ko
miteto veiklos biuletenis, kurio 
pirmas numeris jau pasirodė, 
yra vienas iš tampresnių ryšių 
tarp lokalinių klubų ir komite
to.

(Nukelta j 4 nusl 1

nios verkė gatvėse ir namuo
se... Žydiškas jaunimas būria
vosi gatvėse ir dainavo rusiškas 
dainas, o policija nedrįso jų su
drausti, nes Lietuva jau buvo 
raudonosios armijos okupuota.” 

Prasidėjus II pas. karui, 1939. Taip rašė prof. V. Krėvė savo 
IX. 1 d., Lietuvos kariuomenės atsiminimuose (1950. X-XI. Nr. 
vadas gen. St. Raštikis bandė 3-4). Taip žlugo Lietuvos la’s- 
sudaryti Pabaltijo L™----
karinę sąjungą ir bendromis jė- je per eilę metų kalėjimuose, vusiųjų ir 44,000 sužeistųjų, 
gomis ga’imo puolimo atveju koncentracijos stovyklose, Sibi- get SUomiai, kaip liūtai kauda- 
gintis. Bet Estija ir Latvija, at- ro tremtyje raudonieji okupan- miesi nenorėjo užleisti be kovos 
rodo .pabuvusios Sovietų Sąjun tai išžudė virš milijono lietuvių. nė vienos pėdos savo numylėtos 
gos keršto, atsisakė prie tos 
sąjungos jungtis. Trys Pabal
tijo valstybės — Lietuva, Lat- 1 
vija ir Estija — galėjo sudary- donoji armija po i 
ti 400—500 tūkst. kariuomenės, užpuolė laisvąją Suomiją. Sųo- ' — virš 4 milijonų žmonių... 
Buvo manyta, jog, pataikaujant miai atsisakė atiduoti Sovietijai | 
rusams, galėsią sau laisvę ga- tam tikrą dalį savo teritorijos. Milijonas žuvusiųjų įpareigoja 
rantuoti. Tačiau padrikas ir ne- Prieš 120,000 suomių patriotų 
susimobilizavusias Pabalti j o karių armiją sovietai metė į Prisimintinas 1941 m. sukili- 
valstybes rusai be vieno šūvio frontą apie milijoną kareivių, mas ir N. Lietuvos paskelbi- šiandien prisinvntini 1890 m. kodamiesi priartinsime 
okupavo. Nežiūrint rusų didžiulės žmonių mas. Tai lietuvių tauta įrodė klieriko A. Miluko tarti žodžiai: laisvę.

1944 m. antrosios sovie'ų oku- “Mano svajonės apie reikalin- 
pacijos metu. Nepakeldama gumą meilės tėvynei ir visiško 
kančių, sadistinių pasityčiojimų jai pasiaukojimo ir pasišventi- 
iš raudonųjų barbarų, nepakęs- mo, kol nustos manyje plakusi 
dama vergijos, spontaniškai me 
tesi į partizaninį karą. M:ško 
broliais vadinamieji partizanai 
ilgus metus kovėsi su raudonai
siais okupantais. Bet, kada vi
sas pasaulis juos apleido, jie 
mirė didvyrių mirtimi už Lietu- 

jvos laisvę, už šviesesnį tautos 
rytojų. Tauta niekados neatras 

x . jų kapų ir palaikų. Vien tik žu- zemes. Suomiai savo nuostabiu J . . ... ... .... vusiųjų miško brolių apytikre 
1<rn m lankričin 30 d rau i7 U • ,pasia“ (ymu apg^ne i statistika siekia, 160,000 vyrų.1939 m. lapkričio 30 d. rau- brangiausią vertybę — tautosi . ,... , ,

_____ ~ . T jj ..O kur ka ėjimuose, koncentra- • ultimatumo laisvę. Ir nedide.e toji Suomija .. . ... „
zachstano tremtyje mirę kan
kiniai? Pakšto žodžiais tariant, 
kankinių mirtimi mirusiųjų pri- 
skaitytinas visas milijonas .

Nekęsk velnio ir ruso

širdis dėl Lietuvos, kada būsiu 
paguldytas ant lentos. Meilė 
Dievo, iš kurios išplaukia meilė 
artimui ir meilė tėvynei, pada
rys tobulesniu mano patriotiz
mą.”

Milijonas tautos kankinių 
mus įpareigoja tapti tomis tau
tos hidromis, kurios atauga, 
kurios nesunaikinamos. Tad iš
eikime iš patogių namų ir eiki
me į šviesą, daugiau aukokimės 
lietuvių kultūrai .remkime lietu
višką meną, knygą ir laikraštį, 
duokime vietos savo butuose 
lietuviškų knygų bibliotekoms, 
kalte įkalkime savo vaikams 
lietuvybės dvasią. Tik taip au- 

; tautai

JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS
PREMIJUOTAS ROMANAS
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Bet staiga — ji plačiai atsimerkia. Ir tik žiūri 
— taip žiūri į Gaudižadą išplėstais vyzdžiais. Rudos 
akys greitai drėksta. Ir tuoj pradeda birti didelės 
ašaros.

Tada ji pulte puola prie Gaudižado. Įkniaubia 
veidą į jo krūtinę. Ir kukčioja, ir alsta, ir gailiai 
prašo.

Nebark manęs. Tik tu nebark. Ne mano valia.
Kaip ne tavo?
Ne mano! Sakau, ne mano! Tėvas liepė vengti, 

atokiai laikytis, neleisti tau nė pirštu prisiliesti.
Žiūrėk tik, koks akuotas!
Bet jis gi mano tėvas. Našliu likęs neparvedė pa

motės savo vienintelei dukrelei piauti. Visas jo gy
venimas buvo tik dėl manęs. Našlystėje apskretęs, 
vienas visus vargelius bevargdamas, mane jis už
augino.

Ir užaugino Tauralgai.
Tėvas liepė man būti su tavim piktai. Ko pik

tesnei.
O tu kaipgi kitaip.
Aš prižadėjau. Ir Žemės suvalgiau.
Suvalgei? Jau net šitaip! Jau net iki Žemynėlės 

nuėjot!
Lirga parpuola kniūbščia ir verkdama bučiuoja 

Žemę.
Iš Žemės ir žmogus, ir medis, ir kiekvienas žie

delis. Žemė — visų gimdančioji Motina. Ji labai gera. 
Bet jei Žemynai priesaiką tu sulaužytum, žaltys jau 
visą amžių tave persekiotų.

Žemė — auginanti, nešiojanti ir peninti visų Mo
tina. Ji žydi rugiais, kviečiais, miežiais, visu javu,

I

(Tęsinys)

Tauralgos? Tas iš Vilnios vis pradingsta. Kur? 
Jau du kartu Vilnioje tas jį bėdon įpainioti taikstėsi. 
Su voro akimis priekabių ieškojo, net grikšėdamas 
sukąstais dantimis. Dėl Lirgos, kaip įmanydamas, 
Tauralga ruoš jam žarijų duobę...

Daugiausia, kiek ji dabar jam teleidžia, — tik 
apkabinti per viršupečius. Nei per juosmenį, nei kie
čiau prie savęs — jau ne, kur tau!

Ei, ei — o kas gi tai? Dar maža kiek, ir ji, at-l 
rodo, nagais nuakėtų jam veidą! j

O ar nėra kadai sakiusi, kad jo ranka ant jos 
pečių jai už plunksnelę lengvesnė?

Gaudižadas nustebęs atšoka šalin. Žiūri jos vei
dan. Peržvelgia nuo galvos iki pėdų. Nejau tas Tau
ralga, ūsais kutendamas ar kokiomis nors šaknelė-

Laisvųjų laikraštininkų sąjunga mis ar burtžole užgirdydamas, sumaišė mergai galvą? 
reikalauja, kad tokie žmogžudiški 
veiksmai būtų pasmerkti Jungti
nėse Tautose, nedarant skirtumo, 
ar politinės aukos yra afrikiečiai 
ar kitų tautų laisvės kovotojai.

Atsišaukimą pasirašo sąjungos kvaile? — Sakyk! jeigu 3^^ žiedkelėlei priesaiką sulau-
vakiiosF ig.^ministSs Maskvoje ■ Lirga užsimerkia ir suspaudžia vokus, lyg so- žyti išdrįstun, gali tau sąnarius sutraukti, visam gy-

Lirga! — surinka jis. — Kas gi aš tau?
Ji gūžteli tik.
Tai kas tau? Negi tu iš tikro jau sukvailėjai?

jis rėkia jau pykčio tvostelėtas. — Ar tik prisimeti sveikata ir palaima. Ji didžiai šventa.

ir dr. Z. Makra. gen. sekretorius. Puliui duriant. Prikanda lūpą ir susverdi, net kaktą j venimui apluošinti...
i. Daugi. (Suraukdama. 1 Prisiekti Žemynai galima ir pabučiuojant Žemę.

suvalgant Žemės...Bet dar didesnė priesaika
Gaudižadas eina į Medynas. Susiras jos tėvą dre

vininką Gervydą ir paklaus akis į akį.
Medynos — tai ištisas girios kraštas už Didelio 

Akmens, čia dažnas medis — vis liepa. Gausu dre
vinių senmedžių su kiaurynėmis ir uoksais. Toks gra
žus liepynas — tai bičių ganyklos. Prieš saulę tokios 
nuolaidžios liepų kalvos — tikros bičių dausos. Pats 
gerasis medus — tik iš liepų žiedų. Geriausias vaš
kas — tik liepinis.

Bet šitose bičių dausose vaikinas užgirsta lijund- 
rinę ištarmę.

Ale kaip tu dar mažai išmanai apie gyvenimą! 
Kaip galėjai tikėtis, kad Lirgą tau atiduosiu? Tu gi 
mergini mano dukterį, ale esi jai per jaunas. Lirgai 
reikia vyro po ūsu. Tai viena naga. O antra...

.Dėkui, dėde. Man jau užtenka ir tos vienos.
Ale paklausyk!... Bet kaulėtasis Gervydas nutyla, 

išvydęs pašaipią Gaudižado šypseną.
Argi, dėde, aš virve prisirišęs? Bene imsi dabar 

prakaituoti, kad kaip nors atsinarpliotum nuo paikšo 
jaunikio? Tėvas juk dukterį gali atiduoti kam tik 
panorės. Kas gi to nežinotų.

Ale tu nebūk toks nirtulys! Manai, aš jaunas ne
buvau ?

Tai gerai, dėde. Tiesiai ir šnekėkim. Tu jau pa
žadėjai dukterį anam?

Senis drevininkas nei šiaip, nei taip.
Nemikčiok it mika! Pažadėjai anam?
Kam anam?
Tam, kaip sakai, vyrui po ūsu. Tauralgai iš Vil

nios.
Pa.
Šitokis atsakymas Gaudižadui nėra jau staigme

na. Bet girdėte užgirstas jam net kvapą spusteli.

(Bus daugiau)
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Balys Sruoga Chicagoje

"Uošvės" pastatymo proga

bręsta ir nesirutulioja nuosek
liai, bet dideliais šuoliais, lyg 
krizę pergyvenančio ligonio 
termometras, — tai kyla, tai

Svečias, sakyčiau, gan neti
kėtas, bet mielas. Daugeliui se
nas pažįstamas ir prietelius. 
Tūkstančiams intymiai kalbė
jęs iš knygų puslapių, disku- krinta. Viską apjungia masy- 
tavęs ir karštai ginčijęsis, ug- vus, epiškas fonas, kuriame 

veikia net scenoje nepasirodę 
veikėjai. Žiūrovas nemaitina
mas sukramtyta tyrele ar ve
getarišku maistu, bet smogiš
kai gamintu patiekalu: ir su 
nagais, ir su ragais. Tiesa, kad 
nevengiama pavartoti svaresnį 
žodį ar net keiksmą, tačiau tai 
nebaugina žiūrovo ar skaityto
jo, nes kas pripildo keiksmo

Kuchel Lipscamb rezoliucijai remti komiteto koordinatorius Leo
nardas Valiukas (kairėje!, šen. Thomas H. Kuchel ir finansų rei
kalams pirm. inž. Julius Jodelė.

ningas ir vis išsiliejąs ir daž
nam atrodė, kad nebuvo kran
tų, kurie Balį Sruogą talpintų. 
Nenuorama dūšioje ir vis ieš
kojime —- aitvaras žarstęs idė
jas ir kairėn ir dešinėn. Kūrė
jas gimdytojas, kuris su meile 
ir skausmu rašė žodį nemeluo
tą ir nenudailintą, bet gyvą ir 
sodrų. Giliai įleidęs šaknis į
gimtąją žemę, organiškai ir in- turinį, jei ne pagieža ir pyktis, 
tuityviai jautęs iš amžių sro- kai tuo tarpu Sruoga čia išlie- 
venančią tautos dvasią, savo ka žaismingas, bet niekada 
kūrybingu žodžiu praturtino grubus.
mūsų literatūros kraičių skry
nią ir daugeliui dovanojo gra
žių pergyvenimų, šaknų, taip 
stipriai įaugusių, net ir skrai
dydamas padangėmis, nepajė-

Steigiasi klubai Kuchel-Lipscomb 
rezoliucijai remti

(Atkelta iš 3 psl.)
I
i

Tai tokie subjektyvūs dūmo
jimai apie autorių, prieš pa
kylant scenos uždangai. Balio 
Sruogos komediją “Uošvė”, 
Štuthofo koncentracijos sto-

— Kokių nurodymų gauna iš 
komiteto?

— Kviečiame klubus mėgsti 
artimesnius kontaktus ne tik su 
amerikiečių spauda bei visuome 
nininkais, bet taip pat ir eiti 
ranka rankon su lietuviškomis 
organizacijomis, kaip su ALTo 

Į ir Lietuvių Bendruomenės vie
tiniais skyriais. Visa savo veik 
la lokaliniai klubai talkininkau
ja K - L rezoliucijai remti vyk
domajam komitetui, užpildyda
mi tą spragą, kur komiteto veik 
la nepasiekia lietuviškų koloni
jų. Klubai suteikia plačią gali
mybę bendraminčiams sueiti ir 
dirbti, pažįstant vietos sąlygas. 
Tai nauja apraiška mūsų visuo
menėje liudija jos idealizmą, pat

Balio Sruogos “Uošvė”. Aš būsiu ponia Kermošienė!
Mikasė — I. Stasaitė, Kermošius — A. Pautienis.

Nuotr. V. Pliodzinsko

i

, yra didžiulis, reikalaująs daug iš bažnyčios bus žuvusių pager- 
! rankų ir protų, taip pat aišku, bimas prie lietuviško kryžiaus, 
ir pinigų. Mano tikslas tokių*
klubų suorganizuoti kuo dau
giausiai. Aišku, kad šie klubai 
organizuojami tik šiam vienin
teliam tikslui — K - L rezoliu
cijai pravesti. Tai įvykdžius, jie 
savaime galės likviduotis, jeigu 
kokie nauji uždaviniai vėl ne
prikels mūsų plačiosios visuo-

< menės kitiems darbams. Tačiau 
tai yra ateities klausimas. Tuo 
tarpu dabar pageidaujama tu
rėti kuo daugiausiai klubų, nes 
jie yra galingas ginklas kovoje 
už K - L rezoliucijos pravedimą 
ir Lietuvos pavergimo iškėli
mą pasaulio tautų forume.

— Kas girdėti apie latvių,
i estų panašią veiklą?

Panašia linkme veikla at
sirado ir latvių bei estų tarpe. 
Jiems, gal būt, lengviau, nes 
pirmuosius ledus pralaužė lie
tuviai. Tačiau ir juose lokalinių 
klubų idėja turi pasisekimą. Į- 
domus reiškinys, kad latviai ir: 
estai Vieningai pritaria K-L re- i Visais reikalais kreipkitės šiuo ad

.. ..... . resu: Lith:ianian Catholic H our
ZO11UC1J0S idėjai, pagrįstai ma- Radio Station WLOA, Braddock. 

lydami joje didžiulį kovos ir 
propagandos veiksnį. Mes gi dar 
ne visi įsisąmoninami tos isto
rinės rezoliucijos reikšme.

G. J.

kur bus sudėti gėlių vainikai 
3 vai. p. p.

Šv. Kazimiero parapijos sve
tainėje 339 Greene St., įvyks me 
ninė programos dalis, kurią iš
pildys Šv. Kazimiero parapijos 
choras, pasižymėjusi solistė 
Margaret De Benedeto. Bus pa- j 
šokta tautinių šokių. Alto vieti- | 
nio skyriaus valdyba kviečia vi į 
sus atsilankyti į šį minėjimą. ! 
Įėjimas nemokamas. M.

I

MŪS KOLONIJOSE 
New I laven, Conn.

i

— Išmintingieji mokosi iš 
kitų klaidų, kvailiai — iš savo.

—Lotynų priežodis

| 10%, 20%, 30% piginu mokėsite 
luž apdraudę nuo ugnies ir auto- 
Imobilio pas
I FRA N K Z A POLIS

32OS54 AVcst 95th Street 
Chicago 42. Illinois 

Tel.: GA. 4-S654 ir G R. 6-4330. 
F--

iAj DOinfl

vykios kūrinį, kuris įvilktas 
sceninį rūbą, chicagiečiams 
pristatys Cievelando Vlado

gė išrauti. O jo buvo daug ir 
drąsiai skrajota. Simbolių pa
saulyje Balys Sruoga jautėsi 
krikštoliniai lengvas ir lyg vy- Braziulio dramos studija. No-
turėlis giedojo saulei ir dan- rėčiau tikėti, kad ir beviltiš- 
gaus mėlynei, grožiui ir gėriui, koje kalinio buityje rašytas 
Ženklindamas poeto kelią bran- smogiškas žodis nebus bespal

vis, bet pasieks mus savo ma-

J

Sruoga 
ir dva- 
žmogų, 
ir ieš-

džiais eilėraščiais tik akimirkai 
užmiršdavo žemę ir žmogaus 
buitį. Širdimi ir savuoju aš be
veik visada atsigręžęs į gamtą 
ir žmogų, gyvą ir pilnakraujį, 
maištaujantį ar rezignuojantį, 
mylintį ar kenčiantį. Ne iš pa
togaus fotelio Balys 
stebėjo gamtos stichiją 
siniu nerimu audringą 
vis siekiantį negalimo
kantį neesamo, kovojantį ir 
žūstantį, svyruojantį, bet ne
pasiduodantį. Toks buvo Ba
lys Sruoga, toks ir jo žmogus: 
per stiprus pančiams ir perdi- 
delis laisvei.

Vakarų Europos aukštosios 
mokyklos nepajėgė Balio Sruo
gos įvilkti į “inteligento” uni- 
formą, užanspauduoti jo gal
vojimą. Didelis miesčioniškumo 
priešas, Balys Sruoga neiškeitė 
milinės į fraką, šaipėsi iš lėkš
tumo. paradoksiškais sugreti
nimais savo kūryboje stengėsi 
kirsti į skaudžiausią jų vietą. 
Čia išradingas ir neieškąs žo
džio kišenėje, o Balio Sruogos 
žodis visada gyvas, lyg kiek
viename iš jų plaktų savitas 
pulsas.

Įtempimas Balio Sruogos 
dramaturginėje kūryboje ne-

J. G. TELF.VIS1ON CO. 
4312 W. 47th St., FR 6-1998

TV RADIJAI. HT-FI. VRSINTi VAI 
Paj-davimaJ-tainymal Sek. uždaryta

Aleksandras Dabšys. KuchelĮ
j Lipscomb rezoliucijai remti klubų 
į pirmininkas.

iška galia ir iškalbingu leng- riotizmą ir savo uždavinių su- 
vumu. Be manierizmo ir dide- į pratimą.
lio išradingumo, bet taikliai 
(kai kam atrodo net skaudžiai) 
Balys Sruoga rėžia skersinį 
piūvį per miesčionišką ydingą 
gyvenimėlį ir parodo žmogų 
farsu kvėpuojančiose situacijo
se.

Tik žaismingas atlikimas tik
tų šiai nekomplikuotai, be int
rigų komedijai, nepamirštant 
žodinio skambumo ir lengvos 
vaidybos. Aktoriai nesimėgaus 
didvyrių rolėse, o turės įrody
ti savo sugebėjimus nedėkin
gose, bet kartu ir reikliuose 
vaidmenyse.

P. Ambutavicius
I

— Kokie ateities planai?
— Visų pirma pageidavimas, 

kad klubai steigtųsi visose bent 
didesnėse lietuvių kolonijose. 
Juk darbas rezoliucijai pravesti

PASINAUDOKITE
RETA PROGA
Pripildykite jūsų automobilių 
tankus gazolinu už pigią kainą

SHELL^ ®a*’OnaS regular ♦'k 
” premium tik

S. & s. SHELL SERVICE
7lst & Kedzie Avenue Tel. PR. 8-9128
Pristatę šį skelbimą gausite ekstra dar 20 “TOP VALUE” ženklų

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.

I 
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Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Kataliką Radijo Programą

vadovaujamą 
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS GALINGOS

W L O A

TV-RADIJAI - JUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES 
EL. VIRT. PRIETAISAI - LAIKRODŽIAI 

vilkam Ramiausios kainos Ir garantija
3321 S. Halsted St. - CLlFFSCE 4-5665

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.

RADIJO STOTIES BRADDOCKS 
Kieki, e ną sekmadienį nuo 

1:30 iki 2:00 vaL p. p.

LitiKianian _______  _____
i WLOA, Braddock. 

Pennsylvania.
j «H«illll!IIIIIMIUIIIIIIIIIt<llllllllltlllllilll>

|--------------------------------------------------- į

VESTIVIŲ NUOTRAUKOS IK 
AUKŠTOS RCŠ1ES FOTOGRAFUOS 

i MCsę specialybe.
PRECIN PHOTO STUDIO

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

FUI V ARDAS UL1S, sav.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas

Vasario 16 minėjimas rengia
mas vasario 18 d., sekmadienį, 
iškilmingos pamaldos už žuvu
sius ir kovojančius dėl tėvynės 
laisvės, taipgi už Amerikos ka
rius, kurie žuvo kovoje už pa
saulio laisvę prasidės 10:15 v. 
r. šv. mišiom, kurių išklausyti 
rinksis skautės ir skautai su 
savo vėliavomis ir vainikais. Iš 
klausyti šv. mišių turėtų susi
rinkti visi mūsų kolonijos lie
tuviai bei lietuvaitės ir susikaup 
ti maldoje už žuvusius.

Pamaldoms užsibaigus išėjus

Alyvz:, anglys, kūrenimo listemų 
jakeitimai ir pataisymai

BLLIEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

J

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toM Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

► ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ *■♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ,

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

TERRA
3237 W. 63rd St.. .Chicago 29. IU. 

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

MOVING
F. KASPARAS

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

on investment accounts

242-4395; Suburbs — 656-6330

DĖMESIO, CHICAGOS LIETUVIAI! 
LIETUVIŲ KĘSTUČIO PRŠRLPINIS KLUBAS 

rengia pasilinksminimo vakarą su pamarginimais 
ŠEŠTAD., VASARIO (FEB.) 17 DIENĄ, 1962 M. 
Hollywood Inn svetainėje, 2417 W. 43rd Street

Pradžia 6:30 vai. vakare............................ Užkandžiai ir gėrimai
Šokiams gros šaunus orkestras. Kviečiame Kęstučio klubo 

narius ir visus Chicagos lietuvius pasilinksminti kartu.
Rengimo KOMISIJA

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

Ii
%

LIETIVII' PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

*

j

32.90

»■

HM

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

Vedėjas J. UEPONIS

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 VVestern Avė. krautuvė

Free
Grfts 

to Savers

DIVIDENDS N0W PAID QUARTERLY ON ALL SAVINGS
March31 • June 30 • Septembęr30 • December31

PHONES: City
HOURS: Monday, 9-8; Tuesday, Thursday, & Friday, 9-5;

Saturday, 9-1; Wednesday elosed.

Joseph F. Gribauskas, Executive Secretary

Iii
dųaGtr; ; r.>
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SAU IT Oi , 
TOU« MVIICS \*>

INSURED

KVIEČIAM* APJ ANKYT1 NAUJA« PATAI PARĮ

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

Current

ir skolinkite pinigus 
Lietuvių Sostinėje — 
Parko apylinkės centre.
Dividend up to 41,4%

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEtVICZ, Pres.

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

CHICAGO SAVINGS 8č LOAN ASSOCIATION
Chicago 36, Illinois GRovehill 6-75756245 South Westem Avenue

Naujas aukštai dividendą* numatomo
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo Vasario ttta. 1 4, 1MB Mi
PINIGAI įNEšTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.
U Al tunnc PIRMAI), ir KETV........................9 v. r. iki 8 p. p.V ALANDUS: ANTRAI), ir PENKT. ................. 9 v. r. iki 5 p. p.

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

Split by PDF Splitter



su

DIDYSIS DAINAVOS 
KONCERTAS
3 d. Clevelandan 

Dainavos ansamblis
programa. Dalyvauja

Kovo 
vyksta 
didinga 
so’istai: Monika Kripkauskienė,
Algis Brazis, Jonas Vaznelis, 
mišrus choras, vyrų ir moterų 
chorai, šokėjai. Akomponuoja 
Vladas Jakubėnas, vargonais 
groja Algis Šimkus, tautiniam 
šokiam vadovauja ir akordeo
nu groja F. Strolia, dailinin
kas Viktoras Petravičius. Diri
gentai: Stepas Sodeika ir Algis 
Šimkus. Programoje: Kantata 
“Troškimas laisvės, “Pagirėnų 
operos merginų ir senio scena”, 
Tremtinių ir išveštųjų giesmė, 
liet, kompozitorių dainos, išpil
domos chorų ir solistų ir lietu
vių tautiniai šokiai.

Koncertas įvyks Slovėnų sa
lėje. Bi’etų jau galima įsigyti 
lietuvių prekybos namuose ir 
sekmadieniais po pamaldų šv. 
Jurgio parapijos salėje. Dėl bi
lietų reservavimo prašoma 
skambinti nuo 7 iki 9 vai. vak. 
tel. UT 1-1921.

Koncertą rengia LB pirmoji 
Apylinkė. Į šį didįjį ir paskuti
nį prieš gavėnią lietuvių kon
certą kviečiami visi lietuviai. 
Apsirūpinkime iš anksto bilie
tais.

MIN. J. RAJECKAS 
CLEVELANDE

Wa-

neginčija. Neveltui jis jau tre
čią kartą pakviečiamas mokyk
lai vadovauti. Bet nevisuomet 
viskas pasiseka taip, kaip pla
nuota. Tas atsitiko ir su Kalė
dų eglute. Tad sausio 12 d. ži
nutėje kalbant apie nepasiseku
sį parengimą, nebūtinai jau rei
kėjo išvardinti vedėją ir moky
tojus, kaip norėtų p. Stasienė.

3. Šias eilutes rašantysis per 
12 metų bendradarbiaujant 
Drauge, daug kartų ir šiltais 
žodžiais, yra rašęs, apie litua
nistines mokyklas. Mokyklos ir 
jose dirbantieji nusipelno pagar 
bos. Bet, jei norime būti nors 
kiek objektyvūs ir gyvenimo

i faktus įvertinti bei pateikti to
kius, kokie i'štikrųjų yra, ne
galima neatžymėti ir nepasise
kimų, nuo kurių nėra laisva nė 

, viena lietuviška institucija. 
Kažin ar viską dažydami ruža- 
vomis spalvomis patarnausime 
mūsų reikalui. I

4. Žinau, kaip nuoširdžiai su 
šv. Kazimiero mokykla dirba 
kun. A. Goldikovskis. Bet jo, 
kaip kapeliono, nebuvo tiesiogi
nis darbas padėti Kalėdų eglutę 
surengti, mokyti šokių, daryti 
kostiumus, mokyti giedoti ir t.t. 
Todėl ir sausio 12 žinutėje bu
vo išvardinti mokytojai tiesio
giniai prisidėję prie to puikaus 
Kalėdinio parengimo. Ta žinia 
nebuvo mokyklų vertinimas, 
kaip nori įžiūrėti p. Stasienė, o 
vienas ir konkretus atvejis.

5. Mesti kaltinimą, kad drums
tamos lit. mokyklos, vargiai ga
li būti taikomas Draugo ben
dradarbiui. Jis tos intencijos 
niekada neturėjo ir neturi. Jei 
p. Stasienė norėtų, kad rašant 
apie kalėdines eglutes, būtinai 
reikia rašyti ir apie'mokyklas, 
bei mokytojus bendrai, tai tos 
žinutės visada virstų ilgiausiais 
straipsniais. Niekas to neginči- 
na kitiems. Draugo bendradar
bis yra nuomonės, kad žinių ne
išplėsti iki nuobodumo. Nerei 
ketų rašant apie ratus, nukreip 
ti kalbą apie batus. V. R.

IŠLAIKĖ EGZAMINUS

1

Lietuvos atstovas Washingtone min. J. Rajeckas tarp Clevelando 
lietuvaičių Vidos Kasperavičiūtės ir Nijolės Kernauskaitės Shera 
ton viešbuty. (Nuotr. V. Pliodzinsko).

<11x c BP' ' F

vadovaujamas muz. Alf. Mikuls- : 
kio, pasirodys televizijos pro- i 
gramoje penktajame tinkle.

Programoje dalyvauja solis- : 
tai, vyrų, moterų ir mišrūs cho- i 
rai ir tautinių šokių šokėjai.

Programa duodama Vasario 
16-tosios proga. Prašomi lietu- : 
viai įsijungti penktąją televizi- < 
jos stotį ir pasigrožėti lietuviš- : 
kąja programa, išpildoma mūsų 
čiurlioniečių.

LIET. FRONTO BIČIULIŲ ! 
POBŪVIS i]

nį chorą stoti j atgaivintą A.- 
L. R. K. Federacijos skyrių. No 
rį įsirašyti kreipiasi į šiuos na
rius: pirm. J. Sadauską, nut. 
rašt. J. Milą ir ižd. A. Macke
vičienę.

Po sus-mo A. Mackevičienė, 
Švč. P-lės N. Pagalbos parap. 
dr-jų įžymioji veikėja visus su
sirinkusius priėmė ir pavaišino.

ATSAKYMAS ST. B.

. jiems vadovavęs ir vaidinęs į- DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. vasario mėn. 16 
žymiausias roles.

Kada Senelis buvo L. Vyčių 
25 kp. choro pirm., choras turė
jo 96 dainininkus ir dar daly
vaudavo šv. Jurgio Parap. cho
re ir jame daug veikė. Buvo 
šios parap. komitete ir visada 
kovodavo už lietuvių kalbą ir 
lietuvybę. Šioje parap. buvo su
organizavęs didelę jaunamečių 
L. Vyčių kp. Tris žiemas mokė 
vyčius lietuvių gramatikos, kad i 
vyčiai mokėtų šauniau kalbos 
ir gražiau ištartų liet, žodžius i 
vaidinimuose. Rašinėdavo per 
kiek laiko iš Clevelando liet, 
veiklos net į keturis lietuviškus 
laikraščius. Kuriose draugijose 
ar kuopose Senelis priklausė, 
kiekvienoje iš jų yra buvęs ir 
pirm, ir Clevelando Liet- Dr-jų 
Sąryšio, kuris pirmiau buvo vi- į papras^£ LTran ”ai tai

i sų lietuvių vadovas. Daug dirbo 
Liet. Kul. Darželio sąjungoje, 
kad jis tik būtų gražesnis už ki
tų tautų darželius.

Dabar gal tik lieka pakalbėti 
apie Švč. P-lės N. Pagalbos pa
rap., kuri tapo suorganizuota 

: 1929 m. ir kas šios parap. buvo I 
pirmi organizatoriai. Jų daugu
ma jau ilsisi amžinybėje. Čia 
pažymėsiu tik kaikuriuos. Iš 
gyvųjų tai F. Saukevičius, F. 
Baranauskas ir J. Sadauskas.' 
Šių žmonių ir kurie yra nuke
liavę amžinybėje, bei kun. Juo-' 
zo Angelaičio sumanumu ir pa- i 
siaukojimu pastatyta bažnyčia 
Pirmasis klebonas kun. Anta
nas Karužiškis turėjo daug var 
go panešti su šios parap. orga
nizatoriais ir su visais parapie- 
čiais. Bažnyčia lietuviško sti
liaus jau pastatyta ir išmokėta; 
mokykla, auditorija, valgykla, 
seselių namai puošia Neff Rd. 

j Išskyrus kleboniją ir vieną kitą j 
mokyklos kambarį viskas dar 
nėra baigta, bet yra vilties, kad 
rudeniop, mokykliniam laikui 
atėjus, bus ir šis darbas užbaig
tas. Žinoma, klebonui daug gel

i
i

tautiečių investavimas ant 185 
gatvės, o Švč. P-lės N. Pagal
bos parapija prie Neff Rd. ir 
mūsų tautiečių įsigijimas šioje 
apylinkėje nuosavų namų, daro 
ją lietuviškesne. Senelis 1-----------------------------------------; i 

I
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M OVI NG
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882
SOPHIE BARČUS RADIO

ŠEIMOS PROGRAMOS
Kasdien nuo pirmadienio iki penk

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

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

Tel. HEmlock 4-2413 
7150 So. Maplewood Avė.,

ChicaKO 29, IU.
-T—---

TELE V I Z I J A S
. . _________________ ______ 1-
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už į 
ifrbtuvės darbą — $10.00 ir dalys '

Pigios paveiksimas lempos
J. MIGLINAS p. « . «.Remkit dien. Draugą

j ''

Į

IK

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, UI.

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

Tel. HEmlock 4-6264

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

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

i Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

MUTUAL JeJeratSAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Pres. «Tel. VI rginia 7-7717
Savings Insured to $10,000 by F.S.LI.G

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Lietuvos pasiuntinys 
shingtone min. J. Rajeckas, at
vykęs į Vasario 16-tosios minė
jimą Clevelandan, Lietuvos by
los reikalą plačiai ir gražiai pri
statė amerikiečiams. Min. davė 
plačius pareiškimus amerikiečių 
spaudai ir didieji Clevelando 
dienraščiai Cleveland Plain Dea 
ler ir Cleveland Press and 
News atžymėjo savo straips
niais ir nuotraukomis. Min. Ra
jeckas kalbėjo per ilgų ir trum
pų bangų radijo stotis, pasi
rodė televizijos programoje. 
Amerikos lietuvių Tarybos val
dyba Sheraton viešbuty miesto Dr. Petras Stungys pasku- 
centre surengė priėmimą, kurin tinėje Ohio valstybės valstybi- 
buvo pakviesti lietuvių, latvių, i nių egzaminų sesijoje išlaikė 
estų, vengrų, lenkų ir ameri- nustatytus egzaminus ir gavo 
kiečių spaudos atstovai ir cen
trinių organizacijų nariai. Min. 
Rajeckas nuoširdžiai kalbėjo į 
Lietuvos draugus ir prašė drau 
ge būti kovoje už Lietuvos lais
vę.

Vaisių pabaigoje 
trumputė lietuviškos 
konferencija, kurioje 
tai patiekė Lietuvos 
keletą klausimų.

PATIKSLINIMAS

įvyko ir 
spaudos 

žumalis- 
atstovui

, teisę verstis privačia gydytojo 
praktika Ohio valstybėje. Gausi 
lietuvių gydytojų šeima padidė
jo dar vienu nariu. Konstancija, 
dantų gydytoja ir dr. Petras 
Stungiai augina sūnų studentą 
Petrą ir moksleivį Augustiną, i

LAIMĖJO PIRMENYBES
Rūta Gaidžiūnaitė, Dirvos re

daktoriaus duktė, pereitais me
tais baigusi Vilią Angelą Aca- 
demy, sausio 28 d. laimėjo Ohio 
jaunių stalo teniso pirmenybes 
moterų klasėje ir kartu su Erne 
ry Lippai mišraus dvejeto rung 
tynęs. Pereitais metais Rūta bu 
vo išrinkta St. Joseph High

Vasario 10 d. Clevelando LFB 
sambūris turėjo savo metinę 
vakarienę, čiurlioniečių namuo
se. Vakarienėje dalyvavo ir Lie- perrinkdamas suneštus drabu- 
tuvos pasiuntinys IVashingtone 
min. J. Rajeckas. Savo trumpa
me žody ministeris pasidžiaugė 
galįs Vasario 16-tosios išvaka
rėse pasveikinti L. F. bičiulius 
lietuvių sukilimo, kuris parodė 
tikrąją lietuvių tautos valią, da
lyvius. Vakarienėje dalyvavo ir 
inž. P. Labanauskas Voice of 
America redaktorius. Ignas Ma- 
lėnas, autorius “E” elemento
riaus, neseniai buvo pagerbtas 
jo vadovėlio išleidimo proga. 
Trumpus žodžius tarė St. Barz- 
dukas, F. Eidimtas, K. Žiedo- 
nis, P. Mikšys, P. Labanauskas, 
P. Skardis, Z. Peckus ir I. Ma- 
lėnas. P. Kudukis paskaitė ei
liuotos humoristikos. Vakarienei

. vadovavo sambūrio pirm. J. Ži
lionis.

i 
i

Saus. 19 d. Drauge St. B. rašė
prieš Senelio norą steigti dar bėjo kun. dr. K. Širvaitis, kada 
vieną draugiją. Autorius prime- jis buvo šioje karap. vikaru, o 
na, kad Balfe yra durys atida- 
ros visiems. Senelis gi yra daug 
pasidarbavęs Balfo 55-to sk.

žius ir juos bekraudamas į dė
žes. Senelis mano, kad tamsta 
p. St. B. Clevelando lietuviams 
katalikams tiek nepasidarbavai 
ir nepasidarbuosi, nors ir tap
tum 25 m. jaunesniu. Senelis 
lietuviškoj veikloj dirba nuo 
1916 m. — kada įsirašė į L. 
Vyčius ir chorą. O kai Lietuva 
kovojo dėl nepriklausomybės, 
jis ėjo per miestą rinkdamas
parašus Amerikos valdžiai, kad visoje apylinkėje, o vėliausiu 
ji pripažintų Lietuvai laisvę. ir L. Amerikos piliečių klubas

Senelis yra suvaidinęs apie trečią gražiausi mūrinį pastatą 
100 vaidinimų ir daugiausiai jis nupirko. Tas reiškia, kad mūsų

Seneliui tokius neapgal- 
prilyginimus, kad jis ar- 
ne stato, kada Senelis 
parap. jau priklauso 33

šiandie klebonui gelbsti ir sun
kiai dirba kun. A. Goldikovskis.

Kaip mielasis St. B. gali pri-' 
mesti 
votus 
do, o 
šioje 
metai.

Toliau Senelis nebenori spau
doj polemizuot. Dar vienas kitas 
žodis apie 185 gat. ir Neff Rd. 
Ant šios gatvės — 185 du lie
tuviai — K. Obelienis ir J. Blaš 
kevičius turi pasistatę didžiau
sias ir gražiausias krautuves

Q|/| S E L F
V l\ I I w S E R V I C E

SUSIRINKIMAS

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

t garantijų

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

Telei. WAIbrook 5-5121
I.

Vasario 5 d. Draugas išspau
sdino Clevelando žinių skyriuje 
S. Stasienės pasirašytą kores
pondenciją, pavadintą “Ne- 
drumskime lituanistinių mokyk gchooĮ Homecoming karaliene, 
lų”. Joje yra netikslumų ir klai 
dingų aiškinimų.

1. Sausio 12 d. informacijoje, 
aprašant “Dvi eglutės Clevelan
de” visiškai nekalbėta apie Cle 
velando lit. mokyklų mokslo ir 
auklėjimo rezultatus. Tenai bu
vo rašoma tiktai apie tų mokyk 
lų surengtas Kalėdines eglutes, 
kuriose rašantysis pats dalyva
vo. Jei p. Stasienė būtų daly
vavusi tuose parengimuose, tik
rai būtų įsitikinusi, kad sureng
tosios vaikų šventės buvo skir
tingo pobūdžio ir apipavidalini
mo. Dalyvauti tik vienoje iš jų 
ir daryti išvadas, bei įžiūrėti, 
kad Clevelando Draugo bendra
darbis iškcliąs vieną mokyklą 
daugiau negu antrą, tikrai yra 
drumstimas kažko ir kažko
kiais tikslais.

2. Vysk. M. Valančiaus mo-1 
kyklos vedėjo ir mokytojo Pr. 
Karaliaus, kaip organizatoriaus 
ir pedagogo sugebėjimų niekas

Sausio 8 d. Cleveland Press į- 
sidėjo jos nuotrauką ir infor
maciją apie jos tėvus ir brolį, 
pažymint jų nueitą kelią nuo 
Lietuvos iki Clevelando.

SKAUDI NELAIMĖ

Šį sekmadienį vasario 18 d. 
lietuvių salėje šaukiamas Lietu
vių demokratų klubo susirinki
mas, kuriame bus aptarti ir 
rinkimų reikalai, šiemet pirmi
niuose gegužės mėn. rinkimuose 
dalyvauja Joseph Mull-Muliolis 
į US kongresmanus, John T. 
DeRighter į Ohio valstybės se
natą, Donald Mull ir Elisa 
Rose į Ohio valstybės atstovus.

ATGAIVINTAS A L R.K.F. 
SKYRIUS

I
S

į

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

FEBRUARY — VASARIO 15, 16, 17 D. D.
fESCORIAL GRUN 112 PROOF GERMAN

LIQUEUR Fifth $5_98 ĮJ]
S 
r.CRUSADER 10 YR. OLD PORTUGAL

BRANDY Fifth $3.39

POPULAR BRAND OF 
GERMAN BRANDY

Vasario 6 d. naktį sprogus 
kobalto mišiniui Mooney che
mijos fabrike, vienas 19 metų 
amerikietis buvo užmuštas ir 35 
metų lietuvis Henrikas Tatarū- 
nas žiauriai apdegintas, kuris 
skaudžiose žaizdose guli ligoni
nėje. Apie 35% jo kūno yra 
liepsnų paliesta. Gydytojų nuo
mone jo gyvybei pavojus praė
jęs. Nukentėjęs yra vedęs ir au
gina du sūnelius. Šio fabriko 
techniškuoju direktoriumi yra 
inž. Antanas Alkaitis.
ČIURLIONIEČIAI

TELEVIZIJOJE
Vasario 18 d. sekmadienį, 1 

vai. p. p. Čiurlionio ansamblis,

Vasario 4 d., A. Mackevičie
nės rezidencijoje, Švč. P-lės N. 
Pagalbos parap., draugijų įga- 
liotinnių sus-me, dalyvavo dide
lis skaičius veikėjų: Ona ir 
Pranas Juškai, Sofija ir J. Mi
lai, Alesė Karklienė, A. Navic
kienė, K. Magilienė, O. Mikelio- 
nicnė, L. Valas-Valutkevičienė, 
J. čapienė, A. 
J. Sadauskas.

Susirinkimui 
dauskas, kurio
sus-mas buvo ir sušauktas. Sa
vo atstovus atsiuntė: Moterų 
Sąjungos 36 kp., Labdarybės 
dr-ja, Dainos choras ir vyčiai 
senjorai. Sus-me, buvo padary
tas nutarimas kviesti visas šios 
parap. draugijas ir net bažnyti-

Mackevičienė ir

vadovavo J. Sa- 
sumanymu šis

Fifth 54.79

Mūsų
Fifth $4.89

$5-19

SOUTHERN COMFORT LIUIEUR

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

to mėnesio 1-mos dienos.

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 
U. S. F

ZYTNIA 100 PROOF POLISU VODKA 
DISTILLED FROM RYE Fifth

CIIOICE OF IMPORTED CHERRY, STRAW- 
BERRY, REDCURRANT, GOOSEBERRY, 
BLACKBERRY WINE Fifth $ -| .29

IMPORTED GERMAN
STEINHAEGER (GERMAN GIN) Fifth $4.49

MOLINOS IMPORTED PORTUGAL 
RED OR 1VHITE WINE

ASSORTED GERMAN WINES 
1980 VINTAGE

Fifth ,69c

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAL’PYTOJAMS DOVANŲ

turtas viršija $21,000,000.00

ALRERT J. AUKERS, Prezidentas

8
6
1

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

Fifth ,89c AND LOAN ASSOCIATION
8130 South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffsidt
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LAISVINIMO DARBUI

(Atkelta iš 1 psl.)
kuri per 40 metų jam nieko ne
davė ,nors iš jo pareikalavo 
labai didelės aukos. Net ateiz
mas jam nebėra paskutinis mok 
slo žodis, kadangi jis pradėjo 
abejoti pačių komunizmo ga
gi indų moksliškumu. Rusiją stu 
dijų tikslu lanką ima teigti (Sa- 
lisbury), kad ir rusų mokslinin 
kai pradeda ieškoti Dvasinės 
Galios, kuri sukūrė ir tvarko 
pasaulį. Tai jau aiškiai deisti- 
nė kryptis, kuri su laiku turėtų n‘n'° darbui išplėsti? 
atvesti rusą pas tikrąjį Dievą. 
Taigi tokie reiškiniai raudono
jo režimo nestiprina. Žinoma, 
jie dar nesako, kad mes turi
me nieko nedaryti ir tų reiški
nių rezultatų laukti. Jie tik ga
lėtų leisti mums pateisinti tei
gimą, kad tokiai padėčiai esant 
Maskvos valdovai turėtų bijoti

rimos radijo programos ir biu
leteniai savo atlieka, bet to vis
ko dar per mažai. Reikia ir stip 
resnio balso radijo bangomis ir 
daugiau spausdintos informaci
jos. Yra nuolat pateikiama Vli
ko prezidijumui visokių suges
tijų, tačiau joms visoms įvyk
dyti nepakanka mūsų turimų 
lėšų. Taigi toje srityje gyvena
me ne kaip norime ,bet kaip 
galima.

— Ko reikia Lietuvos laisvi-

— Daugiau lėšų, didesnės vi
suomenės paramos ir daugiau 
naujų jėgų. Kovai užsitęsus, tu 

j rirne įjungti darban savo prie- > 
auglį ,kad būtų kam užimti pa
sitraukiančiųjų vietas ir baigti 
vesti kovą iki laimingos perga
lės. Kadangi pasiruošimas vi- j 
suc meninei veiklai nėra vienos 

imtis karinės avantiūros savo dienos darbas, reikia jau dabar 
sienoms toliau į Vakarus pas
tumti.

tinkamas jėgas atpalaiduoti nuo 
antraeilių uždavinių ir priskirti 
prie Vliko laisvinimo darbui 

Ar yra vilčių greit atga- stįprįnti Norim ar nenorim, ši- 
berti Uetuvos bylą į Jungtines į tajp turime pasitvarkyti. Ri- 
Tautas, kad mums būtų pripa-. taip padarę> pakenksime Lietu.
žinta laisvo apsisprendimo tei- Į vos Iaisvinimo darbut

isė?
— Šiuo metu tam reikalui 

sąlygos nėra palankios .tačiau 
JAV yra politikų, kaip tai ro
do Kuchel-Lipscomb rezoliuci
ja, šen. Douglas iniciatyva ir 
kongr. Flood pastangos, kurie 
norėtų Lietuvai padėti. Jie ver
ti ne kritikos, bet nuoširdžios 
mūsų padėkos. Lietuvos byla 
atsidurs Jungt. Tautose tik ta
da, kada tos palankios sąlygos' 
atsiras. Jos gi pačios savaime 
neatsiras, jas reikia visokiais 
būdais suorganizuoti. Todėl rei
kia rūpestingai sekti visas į i 
Jungti Tautas patenkančias pro i 
biemas ir visų J. Tautų narių
nuotaikas, kad galėtume iš to nei sugražinti siuntėjams. Chi- 
ko sau gero sulipdyti ir -gaisrą cagos paštas iš šių dalykų mo
savo naudai uždegti. Pirmiau- šia varžytines vasario 27 
šia reikia kaip galima greičiau 8:30 v. r., 358 W. Harrison 
sugriauti mitą, kad nereikia 
Maskvos erzinti keliant jai ne
malonius klausimus. Mums eg- 
zilams atrodo, kad čia yra di
džiausia Vakarų daroma klaida 
savo santykius su Maskva re
guliuojant.

CHICAGOJE
PAKILUS MOKESČIAMS, 

P AKILS NUOMOS
Nuo kovo 1 d. pakils butų 

nuomos. Tai paseka 10.7% pa
kilusių Chicagoje mokesčių už 
nekilnojamas nuosavybes. Apar 
tamentinių namų savininkai pa 
kels nuomą tiems, kurių sutar
tys baigiasi gegužės 1 d.

PAŠTO VARŽYTINĖS
Dėl blogos neišskaitomos 

šybos paštas dažnai negali siun 
tinius pristatyti adresatams,

ra-

“DURNELIS” PADAUŽA 
PAŠOVĖ LIETUVĮ

d.
st.

— Ar geri Vliko ryšiai su ki
tais egzilais?

— Taip, mes esame visur ir 
dirbame su visais, kas tik turi 
tuos pačius tikslus ar, savų 
problemų neturėdamas, nori 
mums mūsų reikaluose padėti. 
Eidami dirbti į kitus sambūrius 
mes betgi savo tiesioginio dar
bo iš rankų nepaleidžiame — 
mes tik pas kitus sau talkinin
kų ieškome. Nepamirškime, kad 
komunistai veikia visame pa
saulyje, todėl ir mes turim vi
sur būti. Tokio masto kovai 
vien savų jėgų nepakanka.

Chicagos policija, vienus me
tus ieškojusi plėšiko Job Gon- 
zales, vadinamo “durneliu”, pa
galiau jį sučiupo. Jis prisipaži- 
žino padaręs vieną žmogžudys
tę. Devyni asmenys, jo pašauti 
ir apiplėšti, irgi jį atpažino. Jam 
priskaitoma dar kitų 50 api
plėšimų. Gruodžio 1960 m. Gon 
žales pašovė ir apvogė Petrą 
Šmitą, 901 W. 33 gt.

MARQUFTTF PARKO CENTRF
Tuščias lotas Marąuette Pk. Tinka Į 

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

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

Namam reikmenys
pastovus
$50,000 
$32,000.

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

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

2-jų aukštų mūr. rezidencija. Pui
ki 8 metų statyba. Garažas. Prie 
parko. $17.900.

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

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

0 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. ir gar. Nereikės derėtis, už $15,900.

PILDOME INCOME TAX

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

hardware. 
biznis, apyvarta apie

metams. Kaina grynais

nuomos 
Įmokėti

butą, 8
5 kamb.

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

3-jų butų niūras ant kampo Mil. 
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28.600.
I 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
Taverna ir liuksus butas. M*ūro 
mas su nuostoliu parduoda 
$56.800.

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

Pajamos Bri<igej>orte. 4 butų po
4 kamb. mūras. $14,500.

Modernus restoranas, rinktinė, vi-e- 
ta, tik 33,000 įmokėti.

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

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

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

Algos metinis priedas apie 
nuomos iš 
$21,000.

3-jų butų medinis. Platus sklypas

Ir

prekyba.
na- 

už

biz-

io 
priedai.

Tvirta

langai.

_______ . $5,000
mūro namo. Visa kaina

REAL ESTATE REAL ESTATE

ĮSIGYKITE DABAR! PROGOS - OPPORTUNITIEc

►ooooooooooooooooooooooooo-
LITHUANIA (Paveiksluose) $6.00 

Fotografavo V. Augustinas
POPULAR LITHUANIAN

! RECIPES................ $2.00
Redagavo J. DaužvardienS

LITHUANIA THROUGH 
THE AGES .......................

Parašė Dr. A. Šapoka.

PARDUODAMA MAISTO KRAU
TUVE. Biznis išdirbtas per dau
gelį metų. 147 West 112th Place

$3.56

IŠNUOM. VIETA RESTORANUI, 
ant labai judraus kampo. Nepra
leiskite geros progos; atvažiuokite 
pamatyti. Charles Motei, Harlem 
Avenue ir Southwest Highway, 
Worth Illinois. Tel. GIbson 8-9606.

THE STORY OF ART 
and JUOZAS PAUTIENIUS, 

Parašė Ig. šlapelis

LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT ...............................

Išleido Marlborough
Užsakymus su ninigais prašome siųsti

“DRAUGAS”

$5.00

$1.2

4545 W. 63rd Street

Chicago 29, III.
000000<XXX>C><>ė<XXXMXXXXX><><>r

i---------------------------------------------------------------------------
_________________________________________________

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 bungalovv. 6 kamb., 30 p. 
sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
$17.900.

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

Turime daug Ir jvalrlų 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.
j 33.800 mūrinis po 3 mieg., butas 
• ir $200 nuomos- į mėn., 69 ir Tal- 
man.

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

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

$12,500 medinis 2 butai (6 ir
33 p. lotas. Gage p.

$38.500 visai naujas mūrinis, 
butai ir patalpa. 59 Ir Mozart.

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

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

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

$15.500 medinis. 2 po 4, Brighton 
2 blokai nuo mokyklos.

p..
10

5).

2

P-,

butai. Aušros

2x4 Brighton p.. 2 

kamb.. 30 p. 10- 
šild.
kamb.. rūsys, ga-

Į $14.500 mūrinis 3
Vartų parapijoj. 

$18,.’>0<> mūrinis 
bl. nuo mokyklos.

$17.900 mūrinis 6
tas. garažas, naujas 

$10,900 medinis 4 
zo sild.. arti mūsų.

$46,000 liuksusinė 
rezidencija, priešais . _ .

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

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

$30,700 mūrinis 2 po 5 su daug 
priedų, naujas šild.. puiki vieta.

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

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

$15.500 už 3 lotus Gage p. 
$6,500 totas 31 p. M. parke.

3 metų 6 kamb. 
Marąuette parką.

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

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

2 apt. 6 ir 5 kamb. Šildymas aly
va. $21,500.-

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th St. RE 7-8399
PRIE MARQUETTE PARKO

2 aukštų namas. 5 ir 4 kamb. 
Nauja alyva karštu vand. šiluma. 
Garažas ir atskiras sklypas. Arti 

I 70-os ir Western Avė. Viskas tik 
$20,900.

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

5 butų mūrinis Gage Parke. Vi-
„ _ . si 45^ kamb. butai: Naujas sto-
Parduodama taverna ir namas, k Kampinis namas. Savininkas kampas Cermak ir Hoyne. 3-jų ; išvvksta ^California. Nužeminta 

aukštų mur. namas, 5 butai, taip Į • • ---------
pat 5 kamb. butas užpakaly ta
vernos. Geros pajamos iš abiejų. 
Žemi mokesčiai. Prašo $48,000.
Savininkas. VI 7-8883.

HELP WANTED — VYRAI

I

KUN. DR. J. GUTAUSKAS

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA

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

TOWN OF LAKE BAKERIES 
4622 S. Marshfield Avė.

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

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

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

Religinis vaiko auklėjimas ryšium 
su je dvasine raida 

dalis: VaikoI

:i dalis: Vaiko 
ir religiją

Į

kelias į pasauli

kelias J Dievą

religinis auklSjlma*

HELP WANTED MOTERYS

Reikalinga moteris prižiūrėti vai 
kus. Marąuette Pk. apylinkėje.

HE 6 1202
dalis: Vaiko 
dalis: Ypatingieji religinio 
auklėjimo uždaviniai DĖMESIO!

328 psl. Kaina $3.00
Užsakymus su pinigais siųskite:

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

PO P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 West 694h Street. Tel. 436-5151

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18.900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5. gar., did. lotas—$18,900 
Didelis pasirink, gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

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

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

NAUJAS MCR. BUNGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

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

LIKERIŲ IR MAISTO KRAUTUVE
Krautuvė lietuvių kolonijoje, 

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

3 BUTŲ MED. — $16.500
Prie 67-os ir Damen. Nauja 

tralinė karšio vandens alyvos i 
ma. 2 auto garažas.

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

ąuette Pk. 2 šildymo 
$42,000.

GERIAUSIAS PIRKINYS!
6 metų mūr. ranch namas ant 

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

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

ant 
su-

cen 
šilu

Mar- 
sistemos,

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

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 W. Slst St WA 5-5030

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

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

aukštų kampinis. $66,500.
6 metii, 3 mieg. medinis. Pilnas 

rūsys. 30 p. sklypas. ~ 
$14,200.

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

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. A.ti Marąuette Parko mokyk, 
lų. Viskas modemiška. Gražiai iš- 
dekoruota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arb» PR 8-1595

Gera vieta.

po 5 kamb. 
graži . krau- 
bizniul. Ar-

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

TeL PRospect 8-2283

2735 West 7Ist Street
TeL WAlbrook 5-6015

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

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

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

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

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTORS

i

ŠIMKUS Stankus!
CONSTRUCTION 80. t

REAL ESTATE, NOTARY PURLIO

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

i

3

A. ABALL ROOFING..
Įsteigta prieš 48 metus •

Gutters. Downspouts, Stogai. Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar
ba dedame naujus._ Stogai atnaujina
mi (re-eoated). 
“Tuckpointing”. 
Nemokamai 
sios kainos 
dara dieną 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8378

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

Ofiso ir namų telefonas: 4 
PRospect 8-2013

7403 SO. WESTERN AVĖ. | 
Chicago 36, Illinois I

Dažymas iš lauko 
Pilnai apsidraudę 

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

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

i JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE. 8T 8-927y 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame štltu oru Ir vande
niu Šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) Iki 8 metų išsl- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI.

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23. Illinois

Tel. 277-1442 Res. OL. 8-044$..

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 

j po pietų. Parduodama: Vėliausių 
i pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkns. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

INCOME TAX I

i

DU ŽUVO, 150 LIKO BE
PASTOGĖS

*

DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street

DRAUGAS
visiem* prieinamos

4545 W. 63rd Street

Apsimoka skelbtis “DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas liet” 
viu dienraštis. Gi skelbimu kaino.

CHICAGO 29, ILL

CHICAGO 29. ILLINOIS
Skambinkit LUdlovr 5-9500

illlllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllll

United Steel Workers prezidentas David J. McDonald (kairėj) 
sveikinasi su industrijos atstovu R. C. Cooper, darbininkų ir pra
monės atstovų pasitarimų metu. (UPI)

i įllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilil 

Gražiy vizitiniu kortelių 
biznieriui-profesionalui 

reikia

Gera dovana kitataučiams ar 
angliškai skaitantiems lietuviams

Kaina — $2.00

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

D R A n G A S

Užsakymus kartu su pinigais j 
siųskite:

— Kaip su Vliko informacija?
— Darome viską, kad ji bū

tų dažnesnė ir turtingesnė. Tu-

Du Chicagos ugniagesių va
dovai žuvo ir vienas ugniagesys 
buvo sužeistas, kai stogas į- 
griuvo, gaisrui ištikus trijų auk 
štų apartamentinį namą, 1365- 
67 E. 70 gt. Net 150 gyvento- i 
jų, saugiai išbėgusių, liko be 
pastogės. Namas sunaikintas. 
Nuostolių padaryta per 25,000 
dol.

JUZE DAUŽVARDIEN®

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE
F. Petrauskas 8č Co. 

BUILDERS 
2523 West 69th Street 

Tel. PRospect 8-3792

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

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

;mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W.
63rd St., Chicago 29, III.

Tai nepaprasta knyga. Virš 200 
receptų grynai lietuviškų valgių į 
gaminimui anglų kalboje. Ponia i 
Daužvardienė, kuri dažnai pasa
kodavo apie lietuviškus valgius 
per Chicagos radijo ir televizijos 
stotis, surinko pačius įdomiausius 
lietuviškų valgų receptus ir i 
DRAUGAS juos išleido labai pa- . 
rankioję formoje. Pirmą kartą to-1 
kia knyga pasirodo knygų rinko-

Skelbkitės “Drauge”

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

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

šildymas"
A. Stančiauskaa instaliuoja vi

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

! naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 

; visus skardos darbus.

i 7384 So. Rockwell Street
Tel GRovehill 6-7875

Savininkas parduoda 6 kamb. 
Cape Cod namą. Apšild. Geram 
stovy; naujai dekoruotas. Mar
ąuette Pk. apyl. arti mokyklų. 1 
Prieinama kaina- GR 6-0966.

Savininkas Marąuette Parko ra
jone parduoda de luxe 2-jų aukštų 
mūr. namą. 2 po 5 kamb. Apyl. 
71st ir Francisco Avė.

Tel. RE 7-4618

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0- 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINO8irFREKY B OI 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATU8. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

i

\ CONSTRUCTION C0

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153 I

1

Dėl senatvės turi parduoti 2-jų ] 
aukštų mūr. namą. Labai geram 
stovy. 2 butai po 5 kamb. Uždari 
porčiai; 1 apšildomas. 2 maš. ga- 

į ražas. “Showers”, karštu vand.- ■ 
gazu ai>šild. Rūsy didelis apstaty 

j tas kamb., su vonia. Graži apylin
kė, arti mokyklų, gero susisieki- j 
mo, l'/2 bloko nuo Garfield EI., j 
1 blokas nuo Austin Avė. auto- j 
buso, Expressway. Geros pajamos. 
Parduodamas nebrangiai, atvykite 
apžiūrėti. Tel. TOwnhall 3-7304 į 
arba FHlmore 4-3950, Kressin, 
Mrs. Powara.

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS

Gyvenami namai Biznio, in
dustrijos bei ofisų pastatai. 
Taip pat įvairūs pastatų re-A 

/montai.

* L- STAŠAITIS i
■ Statybos1 6043 so.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JCSŲ 

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

,,VIKDOU
HEATING SERVICE

Įrengia naujus ir persta to se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces). gas ir 
alyvos "conversion burnors”. 
vandens •'boilers”, vandens nu
tekėjimo rinaa (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.

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

i Kontraktorius 
SAWYER AVENUE 

CHICAGO 39, ILL. 
Namų Tel. PR 8-8378

JOKIO (MOKĖJIMO
turinčiam pastovų darbą žmogui.
5 kamb. savininkui, plius $238 
ekstra pajamų j mėn. 2 jų aukštų sekmad. nuo 1 iki 7 vai. 5628 S. 
tvarkingas mūrinis. Dcl apžiūrėji-1 Ashland Avė. PR 8-6553. 
mo sustokit — 4936 W. I5th St., I 
Cicero. OL 6-4980 arba OL 2-8907

Išnuom. mieg. kamb. Galimybe 
naudotis virtuve. Apžiūrėti galima

Mr. Pillar
J

Remkit dien. “Draugą”
Išnuom. krautuvei patalpa — 

tinka bet kokiam bizniui.
2517 W. 69th St.

V. SIMKUS]
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 VEST 7lst STREET 

_ Tek PR 8-4268 ir TE 9-5531 ii
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MŪSŲ KOLONIJOSE ELAINE A. PAKEL

Cambridge, Mass atsiųstas atstovas Vellucci, ku 
ris lietuvius pasveikino ir pa
brėžė, kad ten, kur lietuviai 
gyvena, nėra nei jaunimo nei 

1 suaugusių nusikaltimų.
Sol. Daugėlienė vėl padaina

vo tris dainas ir visiems buvo 
taip džiugu ir malonu klausy
tis.

Paskutinėje dalyje buvo pri
imtos rezoliucijos — senato
riams bei kongresmanui ir nu
spręsta pasiųsti raštą kardino
lui, kad jis atmintų Lietuvą sa
vo maldose. Sugiedoję Marija 
Marija, bei tyliai išnešę vėlia
vas, Cambridge bei apylinkių 
lietuviai išsiskyrė, tvirti savo 
nuotaikose iki kitų metų nepri 
klausomybės minėjimo. Suauko
ta 100 dol. 28 centai.

i

Lietuvių meno ir rankdarbių
paroda

Vyčių 18 kuopa, kun. Valka- 
vičiaus vadovaujama, ruošia lie 
tuvių meno ir rankdarbių paro- 
dą. Paroda įvyks Cambridge 
viešosios bibliotekos patalpose 
(Public Library), kuri randasi 
Cambridge ir Broadway g-vėse. 
Bus išstatyti lietuvių dailininkų 
paveikslai, lietuvių rankdarbiai, 
medžio -drožiniai ir gintariniai 
dirbiniai. Visą dieną budės mer 
gaitės tautiniais rūbais ir aiš
kins atsilankantiems bei atsa
kinės į klausimus. Yra atspaus 
dinta apie 1,000 lapelių kvie
čiančių atsilankyti į parodų. Bu 
vo išsiuntinėta specialūs pakvie 
timai į Cambridge esančias ko- VC^Otcester Masą.

Moterų s-gos veikla
Tikrai krikščionišką širdį 

užuojautą parodė worcesterie- 
čiai vasario 4 d. atsilankę į po
būvį, suruoštą jau trejus metus 
nepagydomai sergančios Onos 
Sidabrienės naudai.

Moterų s-gos 5-tai kuopai, po

kurie susi- 
svarbesnių i

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. vasario mėn. 16 7

Prieš porą metų Elaine, pla
čiai žinomo Chicago Savings & 
Loan bendrovės vedėjo J. Pa
kelio duktė, atostogaudama Ba 
hamas, Nassau saloje, susipa
žino su kapitonu E. Fennell 
Phillips. Iš pažinties išsivystė 
meilė... Kas po to? Lengva at
spėti. Elaine draugės, jai pačiai 
ir jos tėvams nieko nežinant, 
surengė priešvedybinį pobūvį. 
Pakviestosios į pobūvį atvyko 
ir įteikė jai daug vertingų do
vanų,.. kurios būsiančios labai 
naudingos pradedant kurti ve
dybinį gyvenimą.

Kpt. E. Fennell Phillips yra 
gimęs Anglijoj, Londone, ir ten 
universiteto mokslus ėjęs. Po 
antrojo Pasaulinio karo Angli
jos karalienė Elzbieta jį pasky
rė į Anglijos laivyno admirali
tetą, o vėliau Bahamų salų prie 
plaukų direktorium ir tų salų 
maršalu.

ir

K.

Elaine A. Pake!

į tėvų kai-

suomenės veikėjai, 
renka ten aptarti 
reikalų.

Prieš porą metų
mynystę persikėlė gyventi ir jų 
sūnus J. Pakel su savo šeima. 
Jis čia pasistatė puikią reziden
ciją. J. Pakel, Jr., yra Chicago 
Savings & Loan bendrovės pre
zidentas.

Pakeliai užaugino sūnų ir 
dvi dukteris. Nors dabar pasku
tinioji duktė juos apleis, tačiau 
jų kaimynystėje pasiliks sūnus, 
marti, penki anūkai ir daug ge
rų kaimynų.

Kpt. E. Fennel Phillips su El- 
laine Pakel sutuoktuvių apeigos 
ir vedybų iškilmės įvyks Miami 
Beach, Floridoje, kovo mėnesio 
pradžioje. Jaunavedžiai poves
tuvinį mėnesį praleis įvairiose 
Pietų Amerikos vietovėse. Grį
žę apsigyvens Nassau saloje.

Fr. Bulaw

1

PASKOLOS BŪSIMIEMS
GYDYTOJAMS

Chicagos Gydytojų sąjunga 
įsteigė paskolų programą, pa
gal kurią medicinos studentams

i

I

riems’ mokslo metams, imar 
tiktai 5‘y palūkanų. Būsimie, 
gydytojai turi būti gabūs mot 
sle ir JAV piliečiai, lanką sąju 
gos aprobuotas medicinos mc

legijas, kaip Harvardą ir M.I.T., 
bei į vidurines mokyklas (High 
Schools). Prie parodos surengi
mo daugiausia pasidarbavo Jo- 

4 nas Minevičius ir Teresė Lavins 
kaitė.

Paroda tęsis nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. po piet vieną dieną 
— vasario 17, šeštadienį. Paro
dos tiksiąs yra supažindinti sve būvio niošėjli, talkininkavo L^b 
timtaučius su Lietuvos kultu- darybės draugija ir Moterų So- 
riniais ątsiekimais bei parody- cialinis klubas, o savo atsilan- 
ti kokią žalą ir skriaudą yra kymu mielaširdystės darbą gra 
padarę komunistai Lietuvai. Pa- žiai parėmė Moterų sąjungos 
rodą bus nufotografuota ir ti- . 69 kp., kitų vietinių organizapj- 
kimasi ją paskelbti platesnei vi-, jų narės, kuriose Onutė taip il- 
suomenei. gai įr nuoširdžiai veikė.

Meilė kraštui — moralinė
dorybė

Vasario 11 d. Cambridge lie
tuvių parapijoje įvyko nepri
klausomybės šventės minėjimas, 
kuris kiekvieno dalyvavusio šir 
dyje paliko tyrą ir nuoširdų 
jausmą. E. Vasyliūnienė prave- 

4’ dė minėjimą. Buvo įneštos Lie
tuvos ir Amerikos vėliavos, prie 
kurių budėjo — Marytė Ane- 
liauskaitė ir Povilas Strokas bei 
jiems asistavo Danguolė Nar
kevičiūtė, Veronika Johnson, E- 
lena Kundrotaitė ir Ona Ane- 
lauskaitė.

laivų plaukojimas yra kpt. E. 
Fennell Phillips priežiūroje. Jis 
diriguoja laivų įplaukimą į uos
tus bei jų išplaukimą į jūrą ir

- ----c

“Viešpatie, Išklausyk
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis. M.I.O. 
Išleido

| t lėtu vių Katalikų Spaudos Draugija 
I

—O—

!

Kun. Valkavičius atkalbėjo in 
vokaciją, prašydamas Lietuvai 
ir lietuviains Dievo palaimos. 
Buvo sugiedota Amerikos ir Lie 
tuvos himnai. Po to sekė pas
kaita tema “Vasario 16 istori
nėje perspektyvoje”, kurią skai 
tė Vytenis Vasyliūnas, Harvar
do ir New England konservato
rijos studentas. Vytenis apžvel
gė tas politines sąlygas ir lie- 

£ tuvių tautos nuotaikas, kurios 
privedė prie nepriklausomybės 
paskelbimo. Paskaita buvo trum 
pa ir kondensuota. Po paskai
tos buvo susikaupimo valandė
lė už partizanus bei jiems skir
tas eilėraštis. Per pertrauką bu 
vo pravesta rinkliava Lietuvos 
reikalams, kurią pravedė p. Stro 
kienė, Danguolė ir Birutė Nar
kevičiūtė ir EI. Vasyliūnienė. 
Stasė Daugėlienė ir jos dukra 
Rūta padainavo dvi dainas ir 
gražiai nuteikė klausytojus. 
Klebonas kun. Baltrušiūnas sa
vo žodyje pabrėžė, kad kiekvie
nas tironas dreba, kai yra bruz 
dėjimas, nes jaučia sau pavojų. 

Ą, Mes gyvename laisvame krašte, 
kur svarbu ruošti minėjimus, 
nes mes pasakome apie save ir 
ką mes galvojame. Jei Dievas 
būtų norėjęs mus sutverti ki- 
tataučiais^Jis būtų tai padaręs, 
bet jis mums davė priedermę 
būti liettMfcis, ir mūsų pareiga 
yra išlaikyti lietuvybę. Mes tu
rime parodyti meilę tėvynei, ku 
rios čia gimę mes nesame ma
tę, bet kurios mes ilgimės ir 
visuomet norime pamatyti. Mei
lė mūsų kraštui yra mūsų mo
ralinė dorybė, ir ji bus kol bus 
minimas tuūsu tėvynės nepri
klausomybės minėjimas, kolklausomybės minėjimas, 
žmonės šį klausimą kels.

Po klebono kalbėjo anglų kai 
ba mero (pats meras serga)

Kun. Jonas Bakanas, šv. Ka- 
! zimiero parapijos klebonas įver 
' tindamas O. Sidabrienės ilgų 
metų uolią darbuotę parapijoj, 

i atsisakė imti atlyginimą už sa
lę, pavesdamas tą sumą telkia
mam fondui.

Sudėta apie 250 dol. Kuo
pos susirinkime pinigai įteikti 
Onos Sidabrienės dukrelei Bro
nei Mainelianeir kuri nuo savęs 
ir tėvelio padėkojo sesėms są- 
jungietėms ir visiems ,kurie ko 
kiu nors būdu prisidėjo prie šio 
krikščioniškos meilės darbo.

Vėliau pavaišino nares arbatė 
le ir savo keptais pyragais.

Kuopos pirm. M. Watkins pra 
nešė, kad serga mūsų buvusi 
redaktorė Matilda Paulukonie- 
nė taipgi ir jos tėvelis Juozas 
Lutkus. Išreikšta užuojauta ir 
pasimelsta už jų ir, kitų sergan
čių sveikatą. Ragino nares kiek 
galint lankyti ligones. Taipgi 
prašė neužmiršti ir tų, kurių 
nieks neatlanko. Nutarta su
ruošti pramogą balandžio 15 d. 
parapijos naudai. Atstovės į ap 
skričio suvažiavimą, kuris įvyks 
balandžio 29 d. Athol, Mass., 

i bus renkamos sekančiame susi- 
j rinkime.

i

t

Mirė Juozas Lutkus

Kas kart dažniau mirtis 
na mūsų vyresniąją kartą, 
sario 7 d. mirė ilgai sirgęs Juo-

ški- 
Va

paskolins iki $10,060 septyne- ikyklas.

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

ir kitų papuošimų
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PK 8-0833 PR 8-0834

.J
i

Į

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO I 
SAINT CASIMIR | 
MONUMENT CO-1 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

( 
( 
I 
(Bahamų salų grandinė Vaka

rų Indijoje sudaro 29 salas ir 
660 mažų saliukių. Gyvenamų sa 

lų yra apie 20. Tarp šių salų pa-laiko ryšius su Anglijos salų 
ir Amerikos krantų sargyba, 

į Kpt. E. Fennell Phillips raštinė 
yra Nassau saloje. Po vedybų 
jis mano šioje saloje su žmona 
pastoviai apsigyventi.

EHaine Pakel yra gimus Chi- i 
cagoje. Ji yra baigusi aukštes
niąją mokyklą, lankiusi Monti- 
cello kolegiją, o vėliau De Paul 
universitete studijavo teisės 
mokslus. Paskutiniu laiku Chi- 

! cago Savings & Loan bendrovė j 
ji tvarkė apdraudos skyrių ir ; spausdinta ant balčiausio ir geriau 

ėjo šios bendrovės sekretorės 
pareigas.

Jos tėvas J. Pakel, Sr., 1949 
; m. su žmona persikėlė gyventi 
į Palos Heights. Jis padarė ten 
tikrą lietuvišką dvarą, su dide
liu įvairių vaismedžių sodu, ku
riame įrengė maudymosi basei
ną bei daug kitų gyvenimo pa
togumams reikalingų dalykų. Jo 

Į rezidencijoje užvėją randa vi-

i

zas Lutkus, išgyvenęs šiame 
krašte 61 metus. Liko liūdinti 
žmona Veronika, buvusi Mote
rų sąjungos centro pirmininkė, 
ir duktė Matilda Paulukonienė, 
buvusi Moterų Dirvos redakto-! 
rė, kuri pati tik prieš tėvo lai-1 
dotuves grįžo iš ligoninės. Ve
lionis paliko ir dvejetą anūkų, 
Juozą ir Marytę Paulukonius, 
dvi seseris ir kitas gimines. Lai 
dotuvėmis rūpinos Juozo Car- 
roll įstaiga. Po pamaldų Šv. Ka
zimiero bažnyčioj, nulydėtas į į 
Šv. Jono kapines.

Worcesteriečiai ,reikšdami pa 
garbą ir gilią užuojautą velio
nio šeimai, gausiai lankėsi šer
menyse, aukodami gėles ir šv. 
mišias. Butvile

Tai viena iš pilniausių maldaKny 
į gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos: 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmes; pilnos rekolek- \ 
cijos; visų sekmadienių evangelijos į 
tretininkų maldos susirinkimams it 
aboliucijąi; maldos apaštalystšs mal
dos; šv Valandos maldos; 33 giesm.. 
Velykų ir Valinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys' 
1F tt

Ši maldaknygš yra geriausias pir 
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo 
•su

v
Maldaknyge "Viešpatie, Išklausyk 

, Manęs” yra labai gražiai išleista; at 
i 

šio popierio: tvirtai įrišta su paauk 
gavimu ar be: nemažos raides: daus 
ryškių iliustracijų.

640 puslapių: 8/ colio storumo

" Kaina 
Paauksuota

I

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
■k 4605-07 South Hermitage Avenue

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

1MBLLANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

I _________________
/Į

CHICAGOS ŽINIOS
DVIRAČIŲ PARDAVĖJAI IR 

VIENRATIS

Per 2,000 pardavėjų dalyvau 
ja 16-ame metiniame Tautinės 
dviračių pardavėjų sąjungos sei 
me Chicagos Morrison viešbut- 
tyje. Jų nustebimui parodon iš
statytas ir vienratis. Lengva 
juo važiuoti, tik reikia pirma 
išmokti ant jo užlipti.

Rudos ambasadorius Carlos Le 
chuga mosikuoja fotografams, iš
eidamas iš Amerikos Valstybių or
ganizacijos (OAS). Amerikos Val
stybių organizacijos taryba išmetė 
Kubą iš vakarų pusrutulio ben
druomenės, prieš pareiškiant Le 
chugai, jog toks žygis esąs netei
sėtas. (UPI)

<
SIŪLO LEISTI 66 MIL.

DOL. BONŲ

Chicagos meras Richard Da- 
ley žada pavesti balsuotojams 
spręsti, ar išleisti 66 mil. dol. 
bonų ar ne. Balsuotojai apie 
tai galės pareikšti savo nuo
monę per pirminius balsavimus 
balandžio mėn. Pinigai būtų lei
džiami vandentiekių pravedi- 
mui, tiltų statybai, išmatų in- 
cineratoriui, gatvių apšvietimui, 
viešų pastatų statybai ir miesto 

Tuose pačiuose 
bus ren

atnaujinimui, 
pirminiuose rinkimuose 
kami ir teisėjai.

J

ROŽIŲ
I
I 

kvepės

IŠDALINS MILIJONĄ 
KRŪMŲ

Šią vasarą Chicaga 
rožėmis. Baldų pardavėjas Sol
Polk žada išdalinti vieną milijo
ną rožių krūmų per tris mene-j 
sius. Jam tai kainuos $750,000.1 
Aišku, tiktai jo baidų pirkėjai 
gaus krūmų nemokamai.

i
APDAUŽĖ IR APVOGĖ GERĄ J 

SAMARITONĄ

Kai Alex Antušis, 600 N. 
Dearborn, sustojo Northwest 
kelyje suteikti pagalbos sugedu 
šiam automobiliui, du vyrai iš- i 
šoko, skustuvu jį supiaustė, pri 
mušė, apvogė ir paliko be są
monės gulintį. Jis buvo nuvež
tas į Passavant ligoninę.

|3.50

f

Užsakymus su pinigais siųskite 

“DRAUGAS” 
DRAUGAS, 4545 W. 63 St.

Chicago 29, lllinois

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME -1U-L.
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 71 si St. Telef. GRovehilI 6-2345-6
*410 S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. f A.
BARBORAI ANUŽIENEI mirus, 

nuoširdi užuojauta josios vyrui Petrui, dviem 
dukterims ir trim sesutėms.

Kun. Jonas žvirblis

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

A. -j- A.
BARBORAI ANUŽIENEI mirus, 

jos vyrui Petrui ir dukroms Rūtai ir Adai su 
šeimomis reiškiame gilię užuojautą ir kartu 
liūdime.
u.

Feliksas ir Jadvyga Putriai

A. f A.
MICHAEL PIETROSZEWICZ

(PETROS)
Gyveno 3114 West 63rd Street

Mirė vas. 14 d., 1962, 11:25 vai. ryto, sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 63 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna (Pierzynski), 
sūnus Raymond Petros, marti Helen (sav. Ajax Linoleum Co.), 
anūkas Michael, brolis Stanley Pctrose, brolienė Johanna, 
brolių vaikai: John ir Bruno Petrose, Michael, Josephine ir 
Conrad Peters, švogeris V. P. Pierzynski, jo žmona Alice 
(Continental Savings & Loan Assoc.), ir jų šeima, švogerką 
Julia Stracy su šeima, švogeris Gust Pierzynskas, 
Helen ir šeima, pusbrolis Tady Petrošius, jo žmona 
ti

jo žmona 
Stella, ki

giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Chicagos Lietuvių Draugijai.

Kūnas pašarvotas Mažeikos^Evans koplyčioje.
Western Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., vas, 18 d., iš koplyčios 
11 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Adrian parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, marti ir anūkas
Laidotuvių direkt. Mažeika Evans. Tel. RE 7-8600

6845 So.

"S

•845 8a WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MASniOMf vieta

REpublie 7-8600 REpublie 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1136—1139

V ASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1008

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tel. REpublie 7-1213
Tel. Virginia 7-6672
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DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. vasario mėn. 16

pasakys 
Tikimasi, 
prisimins 

metines

X Sol. Jonas Vaznelis ir sol. 
Alvina Giedraitienė giedos Švč. 
P. Marijos Gimimo bažnyčioje, 
Marąuette Parke, per Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimo pa 
maldas, kurios bus 10:45 vai. 
Pamokslą ta proga 
kan. V. Zakarauskas, 
kad lietuviai tinkamai 
44 Nepriklausomybės
ir savo dalyvavimu parodys di
desnį susidomėjimą savais rei
kalais.

X Kun. Kazimieras Baras, į- 
vertindamas mūsų dienraščio 
pastangas Lietuvos laisvinimo 
srity, Vasario 16 proga, klišių 
mašinos skoloms sumažinti 
paaukojo 10 dol.

X Genocido parodos komite
tas dėkoja A. L. B-nės centro 
valdybai ir lietuvių korespon
dentams už moralinę paramą. 
Iki šiol buvo išsiųsti 2,850 laiš
kai į Washingtoną, remią Ku
chel — Lipscomb rezoliuciją. 
Parašai surinkti iš žmonių, lan
kančių parodą. Jonas Girdžiū- 
nas pirmas reagavo į korespon 
dentų raginimą remti L. G. 
parodą finansiškai ir atsiuntė 
5 dol. auką.

X Medicinos Techno’ogijos 
mokykla bus įsteigta prie bai
giamos įrengti Šv. Kryžiaus nau 
josios ligoninės. Bus priimami 
jau lankiusieji kolegiją, bet dar 
jos nebaigusieji. Vienerius me
tus laiko šioje mokykloje pastų 
dijavę, gaus laboratorijų tech
niko diplomą.

X Marija Tumienė, žinoma 
visuomenininke, rašo “Giedros” 
korporacijai: “Vasario 16-sios 
proga prašau priimti ir iš ma
nęs kuklią — simbolinę auką 
pagerbimui lietuvės, moters, vai 
dilutės ir žmogaus”, šia auka, 
kuri nėra jau taip kukli, ji nori 
prisidėti prie paskelbimo kon
kurso romano, kuriame pagrin
dinis personažas
moteris. “Giedros” korp. yra dė
kinga už dėmesį jos pastan
goms ir paskatinimą kūrėjų da 
lyvauti konkurse.

X Chicago Savings & Loan 
Assn. patalpose vasario 24 d. 
nuo 9 v. r. ligi 12:30 v. specia
listai duos patarimus Sočiai 
Security reikalais.

X A. Jotka, A. Gintneris ir 
J, Balčiūnas vasario m. 4 d. 
patikrino Vyt. Didž. Chicagos 
Šaulių kuopos metinius pajamų 
ir išlaidų dokumentus pas ka- 
sin. Sergiejų Radzvicką. Kuo
pa turėjo apie $700 pajamų. Da 
bar narių turi apie 200, kurie 
tvarkingai moka mokestį ir da
lyvauja organizacinėje veikloje.

X Mok. A. Gulbinskas šešta
dienį, vasario 17 d., 8:30 v. v., 
per Margučio radiją kalbės te
ma: Vasario 16-toji ir lietuviš
kojo jaunimo ateitis. Vasario 
16 d. vakare Margutis perduos 
trumpą, jaunimui paruoštą pa
minėjimui montažą.

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.)

būtų liet.

X DL Kunigaikštienės Biru
tės dr-jos Chicagos sk. valdyba 
vasario 25 d. 3 vai. p. p. Jauni
mo Centre ruošia Manhattano 
Veteranų ligoninės gydytojų dr. 
K. Paprockaitės - Šimaitienės 
paskaitą tema “Radioaktyvių 
spindulių veikimas į žmogaus 
organizmą”. Valdyba maloniai 
kviečia visas birutininkes ir ra- 
movėnus į šią paskaitą gausiai 
atsilankyti.

X Lietuvos Dukterų draugi
jos posėdis įvyko vasario 7 d. 
Jame buvo aptarta Pavasario 
baliaus programa, kuris įvyks 
gegužės 5 d. Jaunimo Centre. 
Meninę programos dalį organi
zuoja L. Brazdienė. Tolimesni 
baliaus ruošimo reikalai bus 
svarstomi draugijos narių susi
rinkime, kuris įvyks kovo mė
nesį.

X Bronius Nainys, Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos apygar 
dos valdybos narys, vasario 16 
d., penktadienį, kalbės per So
fijos Barčus radiją rytinėje 
programoje.

X Balfo Chicagos apskrities mo metai kreipiasi < kiek- 
susirinkimas nukeliamas vieną Uetuvio priminda

mas, kad lietuvybės ir lietuviš
kos kultūros išlaikymas yra 

Į mūsų visų reikalas. Asmeniškai

Lietuvių Fondo valdyba. (Iš k. į deš.) sėdi. A. Rėželis, B. Babrauskas, J. Jasaitis, A. Rūgytė, 
dr. A. Razma, T. Blinstrubas, dr. G. Balukas. Stovi: J. Vaičiūnas, A. Antanaitis, V. Šmulkštys, 
D. Bielskus, A. Kareiva, dr. B. Poškus, J. Vaineikis, J. Švedas, J. Breivė, St. Daunys.
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JAU KELIASDEŠIMT TŪKSTANČIŲ 
DOLERIŲ

1962 — Maironio metai tebū
nie Lietuvių Fondo įsitvirtini-

susirinkime, f
pat L. Bendruomenės ir spau
dos atstovams, išrinkta viene- 
riems metams LB Taryba, ku- 

rimtą įspūdį ir tuo būdu paro- sudaro 12 narių.: pirm. dr. 
dytų L. Fondo reikšmingumą ir Ant. Razma vicepirm. dr. Ged. 
reikalingumą.

Chicagoj ir apylinkėse
šiais metais suorganizavo dide
lio masto veikalą, kur bus visa
pusiška informacija apie Lietu
vą ir kuri pritaikyta viešoms bi 
bliotekoms ir kitų diplomati
nėms tarnyboms. Veikalą lei
džia viena iš didžiųjų amerikie
čių leidyklų. Manoma, kad vei
kalas pasirodys šių metų gale.

Tūkstančio dolerių kultūrinė 
premija Illinois lietuviams gy
dytojams virsta tradicija, ji nu
tarta skirti ir 1962 metais. Gy
dytojai savo draugijos ribose 
turi net savo atskirą fondą kul 
tūriniams reikalams, iš kurio 
skiria paramą ir mažesnėmis su 
momis. Tenka priminti, kad 
Ohio lietuviai gydytojai jau pa
skyrė net penkias tūkstančio 
dolerių premijas, bet ir Illinois 
gydytojai ateityje nemano atsi
likti.

Minėjimas įvyksta vasario 
' mėn. 28 d. Sharko’s restorane,

t

GYDYTOJAI MINI MAIRONĮ

Illinois lietuviai gydytojai vie 
ni iš pirmųjų pradeda Mairo
nio metus jo 100 metų gimimo 
sukakties minėjimu, kurį su
jungia su Vasario 16 švente. 
Apie Maironį kalbėti yra pakvie 
stas poetas Kazys Bradūnas. 
Minėjimas visais atžvilgiais ža
da būti įdomus ir reikšmingas, 
nors programa ir bus trumpa.

Lietuviai gydytojai kasmet 
savo tarpe pamini Vasario 16, 
arba ta proga pasikviečia sve
čią paskaitininką kalbėti lietu
viškosios kultūros klausimais. 
Neseniai f kalbėjo dail. A. Va- 
leška apie lietuvių meno istori
ją, dr. Sruogienė apie baudžia
vą ir t.t. Lietuviai gydytojai 
šaukia susirinkimus kas mėne
sį kur skaitomos paskaitos iš 

dalyvaujant taip medicinos srities ir diskutuoja
ma profesinėmis temomis, ta- ___ _____ __________________
čiau Vasario 16 proga įvyksta 6301 W. 63 St., tel. LU 6-3636. 
visai kitokio pobūdžio susirin- Prasideda 6 vai. pažinčių atnau 
kimas. Tas susirinkimas pašven jjnimu, 7 vai. bendra vakarie- 
čiamas tautiniams kultūriniams 
reikalams, kviečiami svečiai pa
skaitoms.

Maironio ir nepriklausomy
bės minėjimas bus dar ir tuo 
svarbus, kad bus įteikta 1,000 
dol. draugijos kultūrinė premi
ja, kuri teko Lituanus žurnalui, 
leidžiamam liet, studentų. Pre
miją įteiks draugijos pirminin
kas dr. Jonas Valaitis. Tai ant
roji Illinois lietuvių gydytojų 
tūkstančio dolerių kultūrinė pre 
mija.

Pirmoji premija buvo paskir
ta 1959 metais komp. Banaičio 
operai “Jūratė ir Kastytis”. 
1960 metų 1,000 dol. buvo pa
skirta informaciniam leidiniui 
apie Lietuvą ,kurį suorganizuo
ti buvo paprašytas kon. Dauž- 
vardis. Toks leidinys tačiau ne
pasirodė ir premija niekam ne
buvo įteikta. Prof. dr. V. Var
dys, kuris pradžioj buvo numa
tytas to leidinio redaktorium,

I

♦

a
nė, 8 vai. minėjimas, o po to 
seka linksmoji dalis, šokiams 
gros orkestras. Draugijos na
riai gali pasikviesti svečius. 
Apie dalyvių skaičių iš anksto 
pranešti dr. F. Kaunui.

Ambrozaitis

Balukas, sekret. Ben. Babraus
kas, St. Barzdukas, T. Blinstru
bas, Z. Dailidka, A.
dr. V. F. Kaunas, dr. B. Poš
kus, A. Rūgytė, V. Šmulkštys, 
J. Švedas.

LF Taryba artimiausiame sa 
vo posėdyje sudarys administ-

pasi- ratinius LF organus: valdybą,

savaitę vėliau. Jis įvyks vasa
rio 24 d. 8 v. v. Jaunimo Cent- 
he.

X Gavėnios seminaras prasi- įg
ės kovo 10 d. 7.30 v. v, Jau-.^ ,aj vienkartinę stambesnę 

mmo Centre, ir tęsis per visą MrU tendrajam mūsų
gavėnią. Bus pakviesti prele- ta„tiniam reikalui nė vienam ne 

-geniai, gerai paruošią pastai- bati sunku
tas.

X Janina Juknevičienė po yfe visi lygiai pajėgūs 
sunkios operacijos guli Centrai
Community ligoninėj, 314 kamb. Bendra dešimties tūkstančių 
Ji jau serga beveik dvi savai- supratingų lietuvių talka leng- e - - - - - — -

j tęs. Ligoninėje gydosi dr.
Bylaičio priežiūroje.

X Studentų ir Filisterių 
Skautų sąjungos švęs Vasario 
16 d. šventę šį sekmadienį, šv. 
mišios bus atlaikytos 10 vai. 
tėvų jėzuitų koplyčioje. Po mi- 

Į šių bus padėtas vainikas prie 
Laisvės kovų paminklo. Seks 
iškilminga sueiga Jaunimo Cen 
tre, kurios metu kalbės Vytau
tas Kasniūnas.

X Med. dr. O. Vaškevičiūtė, 
besirūpindama geresniu tauti
nės šventės vaikams pravedi- 
mu, ragina tėvus su savo vai
kais atvykti į Alvudo rengiamą 
parengimą šį sekmadienį, vasa
rio 18 d., 5 vai. p. p. Jaunimo 
Centre. Ten bus speciali prog
rama vaikams ir suaugusiems— 
su tautiniais šokiais, gyvaisiais 
paveikslais, filmais ir kt. Po 
programos — vaišės.

X Dr. P. Jaras su žmona iš
vyko dviem savaitėm atostogų 
į Meksiką. Jo kabinete ir gy
vulių ligoninėj Highland, India
na, atostogų metu dirbs dr. V. 
Bagdonas. Jarai aplankys Mexi 
so City, Acapulco ir kitas vie
toves.

X Victor Mickūnas buvo at
vykęs iš D’es Moines, Iowa, į 
Chicagą, į Draudimo įstaigų I , — -
konferenciją. Ta proga aplankė sedį^FoTLakė

Kareiva,Daug tikimasi iš apylinkių
Lietuvių Fondas kreipiasi ne 

tik į pavienius asmenis, bet ii 
į organizuotą visuomenę. Sąmo
ningieji organizacijų nariai pra 
šomi iškelti susirinkimuose Lie 
tuvių Fondo reikšmę ir
stengti organizuotai jį paremti. Investavimo komisiją, Informa- 
Jau turime šviesių pavyzdžių, cijos komisiją ir kt. Ši taryba 
kur organizacijos entuziastiškai 
nutarė LF paskirti po tūkstan
tinę. LF ypačiai daug tikimasi 

!iš L. Bendruomenės apylinkių.
LB veikėjai, pažindami savo 
apylinkės pajėgesnius lietuvius, 
turėtų betarpiškai pakalbinti ir 
paraginti juos tapti L. Fondo 
nariais, paskiriant vienkartinį 
didesnį įnašą.

KAZIMIERIEcIŲ JUBILIE
JUS

Šv. Kazimiero Seserų kong
regacija įsisteigė Chicagoj 1911 
metais. Pakviesta motina Mari
ja atvažiavus į Ameriką įsteigė 
seselių vienuolyną.

A. a. motinos Marijos darbas 
buvo sunkus, nes Marąuette 
Parkas buvo tais laikais vieni 
laukai. Mažą paramą gavo iš 
žmonių. Joms į pagalbą atėjo 
Elena Gricaitė, paaukojusi kar
vę.

Kai susitvėrė Šv. Kazimiero 
Rėmėjų skyriai, pamažu darbas 
lengvėjo. Pirm. A. Nausėda pra 
dėjo skyrius visose lietuviškose 
parapijose.

Seselių darbai nuveikti per 
daugelį metų, yra dideli. Moko 
mokyklose ir veda Šv. Kryžiaus 
ligoninę, užlaiko motinišką na
mą, padeda visiems, kur tik rei
kalinga.

Seselių prieglauda yra Orland 
I Parke ,ten seselės prižiūri sene

ir jos išrinkti organai tvarkys 
LF reikalus ne ilgiau kaip 15 
mėnesių, kada pagal LF įsta-1 
tus visuotiniame metiniame LF 
susirinkime bus išrinkta nauja 
taryba.

j va bus sukaupti visą milijoną 
dolerių, kurie, saugiai ir pelnin
gai investuoti, kasmet duos ke
liasdešimt tūkstančių dolerių 
pelno, o pats kapitalas liks ne
liečiamas. Tos paramos nuolat 
reikalingos visos lietuvių moks
lo ir kultūros sritys: lietuviška patogiau ar lengviau laisvu no- 
knyga, mokykla, menas ir jo ru nusistatytą auką įnešti ne 
skatinimas, taip pat globa var- iš karto, bet dalimis, L. Fondui 
gan patekusių didžiai reikšmin- tatai nesudarytų skirtumo nei 
gų ir nusipelnusių mūsų tau- apsunkinimo. Už kiekvieną au
tos veikėjų ar mokslininkų, ką L. Fondas yra dėkingas, 
kurie ne mums, bet kuriems 
mes, visa tauta ar jos dalis, jau 
čiamės skolingi.

Ne visi esame lygiai pajėgūs 
vienam sunkiau yra paskirti 
šimtinę negu kitam tūkstanti
nę. Todėl kiekvienas turi nuošir 
džiai apspręsti aukos dydį pa
gal savo išgales. Geros valios 
tautiečio, kuris L. Fondui tepa
jėgs skirti dešimkę, auka bus Į 
taip pat maloniai priimta. Bet, 
suprasdamas lietuviško reikalo 
svarbumą ir visuotinumą, kiek
vienas prašomas savo įnašo ne 
sumenkinti. Jau pirmaisiais me
tais svarbu yra sutelkti dides
nes sumas, kad iš kapitalo ga
lima būtų gauti stambesnes pa
jamas, kurių paskirstymas me
tų pabaigoje sudarytų visiems

I  į 
X Dr. Juozo ir Kleopatros Le- 

x UI., sūnelis
i savo tėvelius Viktorą ir Sofiją buv0 pakriWas sausio 20 d.
A# i r* Ir n nuo CJz-v "K/To

Kur siųsti aukas
Netrukus sudarysima LF vai

Jtigu kambūtų dy?a paskelbs LF P’niSini
tačiau jau dabar visi prašomi 
siųsti aukas į vieną iš šių ban-

No.
Sav-

i
I

i

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

(Sk.)

Mickūnus, 4716 So. Marshfield 
Avė., kurie yra žinomi Town j 
of Lake kolonijos veikėjai.

X MURGT! URGšTINfiJ — 
Pakšto salėje, Lietuvių Studen
tų šokis įvyks vasario 24 dieną, 
7:30 vai. vak. (Pr.)

X Povilas Matiukas, baigęs 
garsiąją Mozarteum konserva
toriją Austrijoje, smuikinin
kas - virtuozas, rytoj, vasario 
17 dieną, Varpininkų Filisterių 
d-jos koncerte - baliuje, kuris 
įvyks Pakšto salėje, gros Paga
nini, Rimski - Korsakov, Dus- 
sek ir Zimbalist kūrinius.

Baliaus pradžia 7 vai. vak. 
Staliukai rezervuojami tel. GA 
3-0399. (Pr.)

X Retai pasitaiko tokia gera

f

1 ,

Išrinkta taryba
Ligi šiol L. Fondui jau įneš-

. ta keliasdešim tūkstančių dole- Loan Ass’n.
• rių. Be to, yra eilė asmenų, ku- Cicero 50, III. Alba: 

rie pasižadėjo artimu laiku at- I 
siųsti savus įnašus. LF na
riams, aukojusiems L. Fondui 
bet šimtinę, organizatorių buvo 
išsiuntinėta kvietimai atvykti į 
susirinkimą vasario 10 d. Tame

. I Lithuanian Foundation
89463, Standard Federal

‘ ing & Loan Ass’n, 4192 Archer;
i Avė., Chicago 32, UI. Arba: 1 

Lithuanian Foundation No.
17192 St. Anthony Savings & tūrą civilizaciją ir žmogaus 

;, 4447 So. 49 Court, individualinę laisvę. Tuo Aktu

sprendimas už vakarietišką kul

numatyta valstybės forma yra 
i ' The” Superior "Šavings & Loan Pagrįsta žmogaus ir piliečio tei- 

— g teisės ir lais
vės taip brangios žmogui verty

Ass’n, 6712 Superior Avė., Cle- gerbimu.
veland 3, Ohio. Account No. -
20656. L. Fondo Taryba ^s’ ka^ ekonominė gerovė, ir šiandien ši prieglauda yra

•inkš knl Aki VVl Ernas tll niekad monoPirm. dr. Ant. Razma, .. 
Sekret. Ben. Babrauskas.

I S ARTI

I. A. VALSTYBĖSE

Šv. Baltramiejaus bažnyčioje 
;Waukegan, UI., Cezario, Juozo, 
Lino vardais. Krikštijo kun. Z. 
Ramanauskas. Krikšto tėvai bu 
vo: dr. K. Giniotienė ir dr. A. 
Čiurinskas. Vakare tėvų namuo 
se buvo surengtos šaunios vai
šės, dalyvaujant daugeliui sve
čių iš plačios apylinkės bei Chi
cagos.

X Ona ir Jonas Stasiukoniai, 
6414 S. Lowe Avė., vasario 7 
d. šventė savo 3 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Stasiu
koniai turi gražų ūkį Valparai- 
so, Ind. Ta proga Stasiuko- 
niams buvo palinkėta ilgiausių 
ir sveikiausių metų. Stasiuko
niai yra seni Draugo skaityto
jai.

X Rūta ir Viktoras Jautokai

X Balio Sruogos 3-jų veiks- 1 
mų komedijos “Uošvė” spektak
lis bus vasario 17 d. Jaunimo
Centre. Pradžia 7:30 vai. vak. proga, kaip dabar vykstančiame susilaukė dukrelės — Ramintos,
Bilietai iš anksto gaunami: Jau- DAINA CO. išpardavime. DAI- Marijos. Jie augina sūnelį Pau- 
nimo Centre, J. Karvelio pre- NOS adresas duodamas kasdie- liuką. M. ir J. Kereliai džiau- 
kyboje ir “Marginiuose”. (Pr.) ną nuolatiniame skelbime. (Sk) Igiasi penktu anūku.

joks kolektyvizmas jų niekad viena gražiausių.
Reikia didžiuotis ir Marijos 

Aukšt. mokykla.
Dabar baigiama nauja moder 

niška šv. Kryžiaus ligoninė, 
virš 300 lovų. Užbaigimui rei
kalinga dar didelė suma pini
ge

Vasario 25 d. Marijos Aukšt. 
mok. patalpose rengiama 50 
metų jubiliejaus vakarienė su 
programa. Auka 3 dol. Būtų 
labai gražu, jei visi .kurie bai
gė parapijos mokyklas, kur Šv. 
Kazimiero seselės mokė, paro
dytų savo dėkingumą seselėms 
ir paaukotų 3 dol. seselių namų 
statybos fondui.

Ona Ivinskaitė

neatstos, nes ne vien duona gy- į 
vena žmogus. Vaizdžiai tą tiesą j 
atvaizdavo Patrick Henry gar
su posakiu: “Duokit man lais
vę arba duokite mirtį.” Daug 
mūsų tautiečių žuvo už tas ver
tybes.”

“Šiemet Maironio jubiliejiniai 
metai. Jo raštuose su kaupu vii 
ties perlų Lietuvos šviesesniu 
rytojumi. Jis kartą Lietuvos su 
temų metu išpranašavo Lietu- 

kurią šiais metais sudaro vos prisikėlimą. Jo pranašystė

IR TOLI

kur 
Dzikas

gyvena Fort Devens, Mass., 
jos vyras inž. Itn. A. 
atlieka karinę prievolę.

— New Yorko Lietuvių Dan
tų Gydytojų dr-jos metinis su
sirinkimas įvyko vasario 4 d, 
dr. J. Vytuvienės bute. Valdy
ba, 
dr. J. Sniečkienė, dr. R. Sol- tinka ir mūsų laikams. Jo gies- 
daitienė ir dr. J. Vytuvienė, bu- mės gaivina ir viltį kelia. “O

* t gi 
kada. Ne veltui ji tiek iškentė
jo.” Jis pranašauja, kad “Lai
kas ir tuosius galiūnus, Kaip 
perėjūnus nušluos.” Jis ragina 
taip pat nenustoti vilties nes be 
jos: “Mes nepažintumėm gied
ros, Ir būtų mūs darbai ap
temę”.

— Dalia Minkūnaitė-Dzikie- 
nė baigė Hunterio kolegiją New 
Yorke. Pagrindinė jos studijų 
šaka buvo chemija, šalutinė — j 
fizika. Studijų metu tris šerne-! 
strus buvo dekano sąraše, pri
klausė chemijos klubui ir buvo 
jo sekretore du semestrus.

Dalia yra uoli ateitininkė nuo 
1955 metų. Ji yra buvusi SAS 
New Yorko draugovės valdybos 
nare ir jaunesniųjų moksleivių 
globėja. Taip pat ji devynis me 
tus priklausė New Yorko tau
tinių šokių grupei.

I Jaunoji chemikė šiuo metu

vo vienbalsiai paprašytos pasi- vienok Lietuva juk atbus 
likti dar vieneriems metams. 
Susirinkime nutarta paskirti 20 
dol. siuntiniui sergančiai kole
gei okupuotoje Lietuvoje. Dr. I. 
Skeivys skaitė paskaitą, kurios 
iškeltos mintys dar buvo gvil
denamos ir prie šeimininkės pui 
kiai paruoštų vaišių.

— Min. J. Rajeckas, Lietu
vos atstovas Washingtone, Cle
velande, minint nepriklausomy
bės atkūrimo sukaktį, vasario 

: 11 d. pasakė ilgesnę kalbą, ku
rioje be kitko pastebėjo: “šian 
dien minimas Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo Aktas 
turi pagrindinės istorinės reik
šmės. Tuo Aktu buvo išreikšta 
lietuvių tautos valia gyventi lai 
svu, nepriklausomu gyvenimu, 
sutvarkytu demokratiniais pa
grindais, t. y. gyventi vakarie
tiškojo, krikščioniškojo pasau
lio valstybinio gyvenimo for
momis. Tas Aktas yra apsi-j

— Komunizmas yra prieškrikš 
čioniškas,, atžagareiviškas, ne
doras. Kaip krikščionis karys 
aš pasisakau, kad esu komu
nizmo priešas. —Montgomery
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