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Glenn skridimui aplink žemę 
reikėjo 400 milijonu doleriu 

ir 30,000 žmonių
CAPE CANAVERAL, Fla. — 

JAV programa paleisti žmogų 
į tolimąsias erdves ligi šiol kai
navo $400,000,000. Ta didžiulė 
suma taip pasiskirsto: kapsu
lės suprojektavimas ir pagami
nimas — $160,000,000, sekimo 
tinklo sudarymas — $91,000, 
000, kapsulei į erdves iškelti 
raketa, įskaitant ir įvairius ban 
dymus su Atlas, Redstone ir 
Little Joe raketas — $85,000, 
000. Be to, dar $35,000,000 už 
kitus tą uždavinį paremiančius 
tyrimus ir $25,000,000 kapsulės 
susigrąžinimo veiksmams.

Glenn skridimą vykdant, ak
tyviai dalyvavo 30,000 žmonių, 
jų tarpe 15,000 jūrininkų ir 2, 
000 valdžios tarnautojų, pri-
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AMERIKOS PASIŪLYMUS
Raudonųjų laikraštis "Izvestijos" puolė visus pasiūlymus

nijos, Prancūzijos, Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Sovietų 
Sąjungos okupuotas miestas, o 
komunistai sako, kad tai esanti 
Rytų Vokietijos sostinė.

:* -i

** vklausančių JAV Aeronautikos 
ir Erdvių administracijos ži
niai. Likusieji yra pramonės 
darbininkai ir mokslininkai,

3,996 firmos bendradarbiavo 
vykdydamos JAV programą pa 
leisti žmogų į tolimąsias erd
ves.

AFL-CIO sveikinimai 
astronautui

RTV

Mirė A. Staneika
WYNCOTE, Pa. — Vasario 

17 d. Wyncote, Pa., mirė Adal
bertas Staneika, išbuvęs Lietu
vos užsienio tarnyboje iki pat1 
okupacijos. Palaidotas vasario 
20 d. Liko žmona dr. Marija 
Staneikienė.

Velionis buvo gimęs 1885 m. 
balandžio 23 dieną. Lietuvos už
sienio tarnybon įstojo 1921 me
tais, pradžioje eidamas spaudos 
attache pareigas Lietuvos pa
siuntinybėje Romoje, o vėliau 
buvo pasiuntinybės sekreto
riaus. Nuo 1930 metų dirba Lie
tuvos užsienio reikalų ministe
rijos centre, eidamas sekreto
riaus, referento ir patarėjo pa
reigas.

Lietuvos okupacijos pasėkoje 
velionis buvo atsidūręs su žmo
na tremtyje Vokietijoje, iš kur 
1949 m. spalio mėn. persikėlė 
į Jungtines Amerikos Valsty
bes.

BAL HARBOUR, Fla. 
AFL - CIO vykdomasis komite
tas užvakar pasiuntė sveikini
mo telegramą astronautui lt 
pulk. John Glenn jr., atlikus 
jam skridimus tolimoje erdvė
je.

Telegramoje sakoma ,jog “tai 
yra didelė amerikiečiams die
na” ir astronautui Glenn pareiš 
kė, kad “ mes didžiuojamės ta
vim”.

Tuo pačiu metu AFL - CIO 
pirmininkas George Meany te
legrafavo, primindamas, jog 
tūkstančiai Jungtinių Amerikos 
Valstybių darbininkų, kurie į- 
dėjo savo sumanumą ir darbą, 
kad skridimas buvo įvykdytas, 
technikai ir mokslininkai, kurie 
mūsų erdvės “vežimą” pasiun
tė į orbitą ir drąsūs astronau
tai užsitarnavo nuoširdžiausios 
tautos padėkos.

l _________
i

astronautą John Glenn, kaiPrezidentas Kennedy pasveikino
antradienį apskrido raketoje tris kartus aplink žemę. Rytoj JAV 
prezidentas susitiks Cape Canaveral, Fla., bazėje. (UPI)

jis

MASKVA. .— Sovietų laik
raštis “Izvestijos”. užvakar pra
nešė, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių ambasadorius Lle- 
weliyn Thompson pasiūlęs visiš 
kai nepriimtiną Berlyno klausi
mo išsprendimą.

“Jei Jungtinės Amerikos Vai 
stybės laikysis šios pozicijos”, 
— perspėjo “Izvestijos”, — 
“teks padaryti išvadą, kad jos 
nenorinčios pasikeisti nuomonė
mis, bet dalykus stumia į akli- 
gatvį”.

Toliau laikraštis pastebėjo:
“Tačiau Sovietų Sąjunga ne

lauks ilgėjančių akligatvių, —

Belgija pajėgi ir veržli stiprėti

KONGO NETEKUSIOJE BELGIJOJE
Nuomone apie to krašto ūkinį atsilikimą nepasitvirtino

Pasveikino Chruščevas
MASKVA. — Sovietų Sąjun

gos diktatorius Chruščevas pa
sveikino Ameriką, kad astro
nautas lt. pulk. John H. Glenn 
apskrido raketoje aplink žemę 
ir pasiūlė Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms ir Sovietų Sąjungai 
sutelkti išteklius tolimųjų erd
vių tyrinėjimui.

— Nominuotas premjeras 
Amintore Fanfani vakar oficia
liai sutiko vadovauti “vidurio - 
kairiajai” vyriausybei. Fanfani 
įteikė prezidentui Gronchi mi
nisterių kabineto sąrašą. Nau
joji vyriausybė, gal būt, šian
dien prisieks.

Italijos krikščionys demokra
tai, socialdemokratai ir respub
likonai sutiko sudaryti koalicinę 
vyriausybę.

— Astronautas Glenn, apskri- 
dęs 3 kartus aplink žemę, visai 
gerai jaučiasi.

BRUSSELIS, Belgija. — Dau 
gelis yra linkę Belgiją laikyti 
“liguistu organizmu” sveikata 
žydinčioje Europoje. Tokioms 

i pažiūroms pagrindą davė Belgi
jos ūkio sukrėtimas, atsiski
riant nuo jos Kongo kolonijai.

Tačiau Belgija yra ir pajėgi, 
ir veržli stiprėti. Belgijos 9,200, 
000 gyventojų turi daug gyvos 
iniciatyvos. Atrodo, kad jai jau 
gerai vyksta nugalėti pokaryje 
atsiradusias problemas ir Belgi
ja nepasiliks progresuojančių 
Europos tautų užpakaly.

Vienas belgų bankininkas y- 
ra taikliai išsireiškęs: mes tar
pais pavėluojame, bet mes esa
me lyg tos katės — kaip mes 
bebūtume metami, vis atsisto
jame ant kojų.

Tradicinė ir nauja pramonė
Belgija anksčiau buvo per

daug susikoncentravusi į tradi
cines pramonės sritis, kaip plie
nas, stiklas, cementas. Dabar 
įvyksta pasikeitimai, prisitai
kant prie naujų reikalavimų, iš žiau turėjo neigiamos įtakos,

dalies iškylančių iš dalyvavimo i 
Europos Bendroje Rinkoje (e- 
konominėje bendruomenėje). 
Belgų pramonė turėjo sumoder 
nėti ir pasiruošti konkurencijai, 
ką ji ir padarė.

Nuomonė apie atsiliekančią 
Belgijos ūkinę pažangą susida
rė dėl šių priežasčių: 1) Pas
kutiniais 8 metais Belgijoje e- 
konominis pažangumas tesuda
rė 3 procentus (panašiai kaip 
D. Britanijos ir JAV), 2) 
gija neteko Kongo ir 3) 
buvo chroniškai stambus 
džeto deficitas.

I Kongo netekimas mažiau
kenkė negu buvo baimintasi

Į ■
Tačiau faktinai padėtis pasi

rodė nesanti taip niūri: Belgija 
po karo atsigavo greit, o be to 
jau iš seniau jos supramonini- 
mas buvo aukštame lygy (že
mės ūky ten tedirba 10 proc. 
žmonių) — tai suprantamas jos 
neaukštas ūkinio augimo koe
ficientas. Kongo netekimas ma-

Bel- 
Vis 
biu-

pa-

Popiežius pasveikino Kennedy t

I
— Sovietų diktatorius Chruš

čevas pasiūlė Amerikai sutelkti 
bendrus išteklius, tyrinėjant to
limąsias erdves. Valstybės sek
retorius Rusk pareiškė, kad 
Amerika jau seniai to siūlymo 
laukė.

Buvęs prezidentas Eisenhovve- 
ris 1960 metais pasiūlė Jungti
nėse Tautose bendromis jėgo
mis tirti tolimąsias erdves. Ta
da Chruščevas tylėjo, kaip pelė 
po šluota...

KALENDORIUS

Vasario 22 d.: prezidento 
Washingtono gimimo diena, Gar 
denis.

Vasario 23 d.: šv. Petras Da
mijonas, Almis, Sniegė.

ORAS

Oro biuras praneša:
goję ir jos apylinkėje šiandien 
— galimas sniegas, apie 20 laip 
snių; rytoj — galimas sniegas, 
truputį pasikeis oro temperatū
ra.

Chica-

Saulė teka 6:37, leidžias 5:31.

Ir meldėsi, kad astronauto Glenn skridimas pavyktų

dinolą Cicognani, Vatikano sek
retorių, kuris 25 metus buvo 
apaštališkas delegatas Jungti
nėse Amerikos Valstybėse. Ji 
taipgi atsilankė Sistino koply
čioje.

VATIKANAS. — Popiežius 
Jonas XXIII vakar priėmė At- 

i ty. General Robert Kennedy ir 
pasveikino, kad Jungtinių A- 
merikos Valstybių astronautas 
John H. Glenn jr. apskrido ra
ketoje aplink žemę.

Popiežius Jonas, kuris mel
dėsi, kad pasisektų Glenn skri
dimas aplink žemę, priėmė Ken 
nedy ir jo žmoną Ethel priva
čioje savo bibliotekoje. Popie
žius šypsojosi.

Šv. Tėvas pareiškė savo viltį 
JAV prezidento broliui, kad 
mokslinė pažanga, kurią paro
dė Glenn orbitinis skridimas, 
pasitarnaus žmonijos gerovei ir 
taikai .

Popiežius Jonas pirmiausiai 
priėmė Kennedy vieną savo bib
liotekoje. Po kelių minučių vė
liau Mrs. Kennedy įsijungė į 
audienciją, kuri truko apie 25 
minutes.

Popiežius davė Kennedy auk
sinį savo pontifikavimo meda
lį; Mrs. Kennedy gavo rožan
čių.

Vėliau Kennedy vizitavo kar-

Popiežius paskyrė 
du naujus JAV 

arkivyskupus
WASHINGTDNAS. — Popie

žius Jonas XXIII nominavo du 
naujus arkivyskupus Jungtinė
se Amerikos Valstybėse. Tai 
pranešė apaštališkas delegatas 
Egidio Vagnozzi.

Naujas San Francisco arki
vyskupas yra Sacramento die
cezijos vyskupas Joseph McGu- 
cken.

Pirmasis Atlanta arkivysku
pas yra Charleston, S. C., die
cezijos vyskupas Paul H. Hal- 
liman.

kurie ir taip pakankamai ilgi — 
ir vis ilgėja”.

Thompson pradėjo kalbas su 
S. Sąjungos užsienio reikalų mi 
nisteriu Andrei Gromyko pra
ėjusio sausio 2 dieną, bandant 

‘surasti pagrindus Berlyno de
ryboms.

“Izvestijos” Thompson pasiū
lymus šitaip apibūdina:

Viename tų siūlyme glūdi no
ras atplėšti nuo Vokietijos de
mokratinės respublikos (komu
nistų) jos sostinę. Jo siūlymas 
“sujungti Berlyną” yra tokia 
pat, dabartinėmis sąlygomis, 
laukiniška idėja, leiskite mums 
pasakyti, kaip Washingtoną lai
kyti tarptautinėje kontrolėje.

Vakarai teigia, kad Berlynas 
yra keturių valstybių — Britą- 
____ ____ __________ i

J

Australija atmetė 
Maskvos reikalavimą
MASKVA. — Sovietų Sąjun

ga pasiuntė Australijai notą, 
i prašydama tuojau išduoti estą 
Erving Viks, kaip “karo nusi
kaltėlį”. Tai žinių agentūra 

i Tass užvakar pranešė.
Australų vyriausybė atsisa

kė išduoti Viks, kurį praėjusį 
mėnesį Estijos aukščiausias 
teismas už akių nuteisė mirti.

Prancūzija patvirtino 
Alžirijos sutarties 

sąlygas
PARYŽIUS. — Prancūzijos “ 

ministerių kabinetas vakar pa
tvirtino prancūzų alžiriečių mu
sulmonų sukilėlių sutarties są
lygas, kad būtų baigtas septy
nerių metų karas ir Alžirija 
gautų nepriklausomybę .

Abiem pusėm ratifikavus su- 
gai daugiau negu kiti Europoje tartį, bus baigtas Alžirijoje ka- 
perka automobilius, skalbimo ras ir jis gaus nepriklausomy- 
mašinas, vedasi telefonus, ir be
turi pinigų kitiems dalykams.

Šias mintis korespondentas
Edwin L. Dale iškėlė “The New pašto ženklą priminti astronau- 
York Times” vasario 19 d. lai- to lt. pulk. John Glenn skridi- 
doje. J- Daugi, mą aplink žemę vasario 20 d.

LIETUVIU DIENA JAV ATSTOVU BUMUOSE

elektroninius ir plastinius išdir
binius, petrocheminius gami
nius. Dėl to bedarbių perpus 
sumažėjo. Nepaisant neperaukš 
tų uždarbių, žmonės gyvena ge
rai.

Tiesa, čia vienas amerikiečių 
fabrikas moterims temoka 59 
centus, vyrams — 86 et. už dar 
bo valandą, bet butai ir kai ku
rie kiti reikmenys pigesni, bel-

— JAV išleido keturių centai

negu buvo baiminamasi, o ir čia 
išlygino Europos Bendrosios 
Rinkos prekybiniai santykiai, iri 
taip Belgija susilaukė sau pa
lankios užsienio prekybos, o sa
vo aukso atsargas padidino 
$100,000,000.

Ūkinė padėtis viltinga

Taigi — Belgijos ūkinė padė
tis tikrai viltinga, nors ne be 
sunkinau. Kai kurie piliečiai dėl 
Kongo netekimo tikrai nukentė 
jo. Pvz. vienas, investavęs į Kon 
go šėrus visas savo santaupas 
— $30,000, dabar už tai tegavo 
75 centus. Kai Vokietija, Pran
cūzija, Austrija ir Šveicarija 
kruopščiai ieškojo naujų darbi
ninkų, Belgija turėjo apie 100, 
000 bedarbių, o ir dirbančių at
lyginimai Belgijoje mažiau au
ga, negu aukščiau suminėtuose 

s kraštuose.

— JAV kongresas vakar at
metė prezidento Kennedy pro
jektą sudaryti naują departa
mentą miesto reikalams.

Užsienio firmos steigia savo 
fabrikus

Tačiau iš kitos pusės tai tu
rėjo ir teigiamų rezultatų: dar
bininkų perteklius ir mokesčių 
lengvatos praeitais metais pa
traukė Belgijoje atidaryti savo 
padalinius net 77 amerikiečių 
firmas. Iš kitų kraštų atėjo dar 
159 įmonės. Užsienio bendrovės 
ypač pageidaujamos, nes jos at
neša naujas pramonės šakas —

Guatemala išvaro 
kubiečius tremtinius

GUATEMALA CITY. — Pre 
zidentas Ydigoras Fuentes va
sario 20 dieną įsakė kubiečiams 
tremtiniams išvykti ir graso 

| išvaryti britus ir jų verslus iš 
i Guatemalos.

Spaudos konferencijoje jis pa 
reiškė, kad kubiečiams įsakyta 
išvykti iš krašto, nes kubiečiai 
ruošiasi invazijai.

Ydigoras taipgi pareiškė spau 
dos konferencijoje, jog vedamos 
derybos su Britanija dėl britų 
Hondūro, į kurį Guatemala reiš
kia pretenzijų, bet, atrodo, jos 
artėjančios į nepasisekimą. Jei 
derybos nepavyktų, visi britai 
su savo verslais turėtų apleisti 
Guatemalą.

Vasario 15 d. Jungtinių Valstybių Atstovų rūmuose visa valanda 
buvo paskirta Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimui. Tos 
dienos posėdį malda pradėjo kun. dr. Juozas Vaškas, M.I.C. Prieš 
posėdį buvo padaryta ši nuotrauka, kurioj matome (iš kairės į 
dešinę) — kun. dr. J. Vaškas. M.I.C., Atstovų rūmų pirmininkas 
(speaker) kong. John McCormick, kongr. Daniel Flood ir LAIC 
direktorė Marijona Kižytė.

JAV atvežė Pakistano 
kareivių į Kongą

KARACHI, Pakistanas. — 96 
Pakistano kareiviai Jungtinių 
Amerikos Valstybių lėktuvais 
užvakar atskrido į Kongą su
stiprinti Pakistano karinių da
linių, tarnaujančių Jungtinių 
Tautų daliniuose.

TRUMPAI

Deke Slayton skrisiąs j orbita 
balandžio mėnesį

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Dabar skridimui į tolimąsias 
erdves eilėje stovi astronautas 
Donald K. (Deke) Slayton.

Balandžio mėnesį kokią die
ną aviacijos majoras skris erd
vės kapsulėje.

Slayton, 37 metų, nuskrido į 
Grand Turk salą pasveikinti as
tronauto Glenn, grįžusį iš toli
mos erdvės.

Slayton taipgi skirta 3 kar
tus apsk risti raketoje aplink 
žemę. Jo antrininkas yra pilo
tas Walter Morty Schirra jr., 
38 metų, laivyno komandierius.

Dar laukia paskyrimo skristi 
Scott Carpenter, Gordon Cooper 
jr., ir Schirra.

Robert L. Gilruth, Mercury 
projekto direktorius .pareiškė, 
jog jie visi gaus progą skristi.

— Princas Souvanna Phou- 
ma, nominuotas Laoso premje
ru, išvyko iš karališkosios sos
tinės Luang Prabang geroje nuo 
taikoje. Sostinėje dvi dienas jis 
tarėsi su karalium Savang Va- 
thana, vakariečiais diplomatais 
ir gen. Phoumi Nosavan, Lao
so vyriausybės Vientiane žymiu 
pareigūnu.

“Neutralus” princas Souvan
na Phouma bando sudaryti ko
alicinę vyriausybę.

— Jordanas paleido iš kalėji
mo karininkus. Aštuoni vyresni 
karininkai, įkalinti 1957 metais 
už sąmokslą prieš karalių Hus- 
seiną, šiom dienom paleisti pa
gal amnestijos įstatymą, mi
nint Husseino pirmojo sūnaus 
gimimą. Jie buvo tarp 160 ka
linių, kurie buvo išlaisvinti.

— Vakarų Vokietijoje šiom 
dienom potvynio ir audrų metu 
žuvusių bus iki 500.

— Raudonoji Kinija apkalti
no Indiją, kad ji pasiuntusi žval 
gybinį lėktuvą virš Sinkiang 
provincijos, Kinijos šiaurės va
karuose, ir pasiuntė griežtą pro 

j testą.
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Red JONAS KARPAVIČIUS, 6538 S. Western Avė 
Chicago 29, Illinois. PR 8 - 3684

PERŽIŪRĖKIME “VIRŠUTINIO
STALČIAUS TŪRĮ”

I

Chicagos studentų ateitinin- artimo meilė, o iš kitos — ven
ki! draugovei nutarus, kad jai girnas Taboro kalno gundymo, 
laikas seniai atėjęs perkratyti pavojaus užsidaryti savyje, 
sąžinę ir -viršutinio stalčiaus Dalyviams visos ^ntys intry 

grojančios, todėl ir diskusijos 
buvo gyvos. Tačiau stabtelta 
prie dviejų pagrindinių minčių 
— tikėjimo irracionalumas ir 
ideologijos kitimas. Kodėl rei
kia naudoti protą, bandyti su
prasti tikėjimo tiesas, kada vis- 
tiek prie jų negalima grynu 
protu prieiti, o reikalinga irre- 

Viena iš pagrindinių ideologi- velacijos. Prieita išvados, kad 
jos prielaidų yra intelektualo irracionalumas yra dvejopas: 
atsakomybė už visuomeninio 1) negalima pasiekti naudojant 
•gyvenimo eigą ir tuo įpareigoji- tik protą, 2) ėjimas prieš pro- 
mas naudoti protą spręsti vi- tą. aiški protui kontradikcija. 
suomenines problemas. Ši prie- Tikėjimo 
laida tuoj iškelia naują preble- pirmąja 
mą, prie kurios ilgiau referen- grynai protu tikėjimo tiesos ne- 
tas apsistojo. Kaip galima būti prieinamos, vistiek reikia ir čia 
pasaulyje ir nebūti pasaulio? protauti, kad nepasitiktume 
Juk Bažnyčioj praėjusiais lai- prie vaiko stadijos tikėjimo. Į 
kais kaip tik buvo pabrėžiama, 
jog nereikia perdėtai rūpintis 
žemiškais reikalais, o tik kreip
ti dėmesį į vidujinį, dvasinį gy
venimą. Todėl nors galima jaus tui — “Skirtumas tarp ideolo- 
ti, kad reikia eiti į pasaulį, ta
čiau neaišku, kodėl reikia pasi
rinkti šį kelią. Kolega Rudys, 
šį klausimą svarstydamas, priė
jo išvados, kad iš vienos pusės 
mus į pasaulį eiti įpareigoja

“viršutinio stalčiaus 
tūrį”, susirinkta praėjusi penk
tadienį, vasario 16 d., Ramovė
je pagilinti ideologinių žinių, 
pergalvoti, pasisavinti bei Įsipa
reigoti. Kadangi pradedama 
nuo pagrindų, tai pirmutinio re 
ferato, skaityto Rimo Rudžio, 
tema buvo “Kas yra ideologi
ja?”

Vasario 16-sios minėjime, su
ruoštame moterims vasario 11 d. 
Jaunimo Centre, Indrė Paliokaitė 
deklamuoja Maironio poeziją.

(Nuotr. B. Lungio)

prel. M. Krupavičius. Susirinki- į 
me taip pat bus svarstomas i 
Chicagos skyriaus narių sąrašo 
klausimas. Valdyba

i JAU IŠSPRĘSTA
Visiems Chicagos ateitinin

kams primename, jog jiems jau 
išspręsta kebli problema, bū
tent — ką daryti gavėnios šeš
tadienių vakarais. Stud. At-kų 
Seminaro komisija visus auto
matiškai užangažuoja dalyvauti 
paskaitų cikle, kurio pagrindi
nės mintys formuosis link jau
nojo lietuvio dabartinės padė-| 
ties svarstymo. Rengėjai deda! 
visas pastangas. Prelegentai at- 

1 liks savo. Trūksta tiktai Tavęs, 
mielas ateitininke. Tavo minčių 
ir nuomonės, kad užtikrintum i 
seminaro svarumą bei pasiseki
mą visais atžvilgiais.

KVIETLMAS Į BALIŲ

dienį, po pietų. Lauksime Jūsų 
ir Jūsų artistiškų idėjų!

Valdyba

APIE NAUJAS SOCIALINES 
ENCIKLIKAS

TCKSTANTINĖ LIETUVAI 
VADUOTI

Jau įėjo į tradiciją, kad Chi
cagos ateitininkai sendraugiai 
vasario 16 d. proga įteikia Al
tui bendrą auką. Prieš kelias 
dienas Marijos Aukšt. mokyk
loje įvyko Lietuvos nepriklau
somybes paskelbimo minėjimas, 
kurio metu sendraugių skyriaus 
pirmininkas J. Pabedinskas į- 
teikė Altui daugiau tūkstančio 
dolerių Lietuvos vadavimo rei
kalams. Tuo faktu pademons
truotas gražus narių solidaru
mo pavyzdys ir skyriaus kasi
ninko J. Guobužio stropumas. 
Palaikytina tradicija. V. L.

KVIESLYS

irracionalumas yra 
prasme. Tačiau nors

antrąjį klausimą: kas kinta 
ideologijoje, negalėjome pilnai 
ir patenkinamai atsakyti. Todėl 
Čia pat kilo ir tema kitam kar-

gijos, prinęipo ir 
ros”. Tuoj ir referentas atsira
do. Tad už trijų savaičių vėl 
susirinksime į savo Ramovę, iš
klausyti Edvardo Sakalausko 
referato. D. A. R.

A.S.S. Chicagos skyriaus su
sirinkimas įvyks vasario 28 d., 
trečiadienį, 7 vai. v. Jaunimo 
centre. Apie socialinniais klau
simais išelistas enciklikas pa
skaitą maloniai sutiko skaityti

Choras buvo puikus. Nekal
bant apie antrą dalį, kur sol. 
Verikaitis padėjo, publika ūžė 
ir prašė 
daly kai 
tės.

Gaila,
laikė daugumą ,ir salė nebuvo 

: pilna. T. S.

kartot, o ir pirmojoj 
kas net ašaras šluos-

tos dienos šaltis su- 1 
I

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas. Protezistas 

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

Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1.
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, IU. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima, ligonius pagal suūitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Šį sekmadienį, vasario 25 d.,!
2 vai. Jaunimo Centre įvyks 
tradicinis vaikų kaukių balius. 
Programą išpildys Marąuette 
Parko jaunučiai. Vaidintojai, 
mažiausieji ateitininkai, kviečia 
visus vaikus ir suaugusius vai
kų baliun atsilankyti prašyda- Val. 
mi: “Nors mes dar mažiukai irj™kn uMar^. Uiku rosit^ 
mums sunku taip gerai kalbėti I 
ir vaidinti kaip didesniems vai
kams ir suaugusiems, bet mes ; 
labai stengiamės ir dirbam ir 
norime savo darbą ir pastangas 
parodyti, išpildydami pasaką: 
“Teisybė ir neteisybė”.

“Be to. jūs padėsite mums 
išrinkti gražiausias kaukes ir i 
savo atsilankymu paskatinsite 
mus būti dar geresniais lietu
viukais ir dar daugiau mylėti 
mūsų tėvelių kalbą”. Jaunučiai

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.

Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia-

Ofiso telefonas PK 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

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

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

MŪSŲ KOLONIJOSE

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

$7.00 
$6.00

$4.00 
$3.50

$1.75
$1.50

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

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

Telefonas: GRoveheU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd

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

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel.: REliance 5-18J1
DR. WALTER L KIRSTUK 

(1 detuvis gidytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir

P- P-, 6:36-8:80 
—4 vai., trečiad

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAČKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

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

Treč. ir sekmad. tik susitarus.

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
2745 West 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr., * ‘ ______ ‘
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpubUc 7-2290.

ketv., penkt 
v.
Ir

Ofisas: 3148 VVest 6Srd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė. YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

Vai.: f” 
penktad. nuo 1—4 
vai. vak. šeštad. 1 
uždaryta.

^1 ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-28*8 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak.. pirm., antr., ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus

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

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

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091: 392 E. 159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi- 
gan Avė.. Suite 808. tel. CE 6-7764. 
_____ Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nauja* adresas: 4255 W. 63rd St
Ofiso teL REliance 5-4410

Rez. tel. GRovehill 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-8 p. m. 
_ Penkt. tik 1—3 p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutartį. 

Ofiso telef. LAlayette 3-6048 
Rez. WAlbroOk 5-3048

boj, kvietė visus lietuvius būti,. 
aktyviais, veržliais, pasitikin- 

pasaulėžiū- Nebus taikos, kol nebus laisvas čiais, jeigu norime išsaugoti gy 
~ ■ ----- vą savo tautą ir savo tautines

' vertybes.
Minėjime dalyvavo ir daugiau 

amerikiečių — spaudos atsto
vai ir vietos respublikonų vei
kėjai. Po iškilmingos dalies mi
nėjimo buvo meninė programa. ; 
Gi ožiai pasirodė raciniečių due
tas, tautinių šokių grupė Bijū
nas. Palaitytė gražiai padekla
mavo. Lietuvos laisvės reikalui 
aukų surinkta 375 dol.

Vietos lietuviams noriu pa-

Pabalti jis
“Mieli lietuviai, mūsų svar

biausias gyvenimo tikslas turi 
būti, išsaugoti save ir savo vai
kus, stiprios tautinės dvasios, 
lietuvių tautai”. Tai žodžiai, ku
rie buvo pasakyti A.L.B. C. vai 
dybos pirm. J. Jasaičio per Va
sario 16 d. minėjimą.

Šiemetinis minėjimas buvo 
skirtingesnis nuo kitų, nes šia
me minėjime susilaukėme dides
nio skaičiaus žymesnių ameri
kiečių. Kongresmanas H. Sca- reikšti, jog Amerikos Lietuvių 
deberg pasakė gana ilgą kalbą, Taryba pakartotinai kreipėsi į 
kurioj daug kartų palietė ir Lie Kenoshos skyr. valdybą, kad 

r kiekvienas geros valios lietuvis
vaizda vimasis kam dama c , -i -j-a>u. F aoaiiu. .__ . - — T =-4.____ nasrai savn įsp-alpc nrisiopfn sa-

todėl ji neturėtų savęs nusipi- 
ginti, leisdama visiems kaimo 
bernams ją išbučiuoti, naudoda
ma “gatvės kalbą” ir neturėda
ma pagarbos berniukui. Berniu
kas ieško draugystės su mergai 
te, kuri yra kantri, nuoširdi, 
linksmo būdo, darbšti ir seka 
Marijos pavyzdį. Vienas nepa
geidaujamas būdas yra elgima
sis ir 1

Tizar Žem.

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

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

Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9
Antr. 1-6, t-eč., š-ešt. pagal sutartį, 
sekm. uždari ta.

Kviečiame atsilankyti į ruo
šiamą madų parodą ne vien tik 
moteris, bet ir vyrus. O jei kas 
negalėtų tai padaryti, bet norė
tų laimėti dailininko J. Pautie- 
niaus paveikslą, kuris ta proga 
bus leidžiamas loterijon — bi
lietus _ gali iš anksto nusipirkti

Ofiso telef. CLiffside 4-289* 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai 

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

DR, IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
' . ketv. ir penktad.

11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
— 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 

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

Ofice tel. RE 7-11*8 
Bes, tel. WAlbrook 5-37*5

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ ) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Pirmad., antrad., 
nuo ‘ -
6 v.
11

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

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

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 West 51st Street 

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

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street

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

TeL Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priima ligonis pagal susitarimą* 
Dčl valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 Iki- 8 vai. popiet, kas
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERC 
LIGOS 

alandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. va ir 
Šeštadieniais nuo 1-4 vai. pop*«* 

Trečiadieniais uždaryta.

kad kol nebus laisva Lietuva, Pa&a^ savo išgales prisidėtų sa
vo pinigine auka, prie Lietuvos 
laisvinimo darbo. Todėl skyriaus 
valdyba šia korespondencija no 

| ri priminti vietos lietuviams, 
kurie nesate dar įteikę savo 
aukos šiam reikalui, neatidėlio
jant tą padaryti. Savo auką ga
lite įteikti skyriaus valdybos 
kasininkui J. Petravičiui, 2006- 
42 st., arba kitiems valdybos 
nariams. Būsite įtraukti į au
kotojų sąrašą, kurį paskelbsi
me spaudoje. 1 _____

Latvija ir Estija, tol pasauly ne 
bus tikros taikos. Be to, priža-CICERO “ATEITIS” —

NAUJAS SPORTO VIENETAS de^° kiek teisės leis’ pa' 
remti Lietuvos laisvinimo bylą,

“Kada jaunimas nori sportuo tai susilaukė iš klausytojų 
reikia jam sudaryti sąly- audringų katučių. Kenoshos me

uniformų berniukams.
sporto vienetas — Cicero “Atei 
tis” įregistruotas Šiaurės Ame
rikos Sporto sąjungoje, įrašyti 
 ___________i mokesčiai, 

pas giednetes. Vasario 24—25 dienomis Chi-
Savo atsilankymu prisidėsite sagoj įvykstančiose jaunių rung 

ne vien tik savo duokle, bet tynėse Cicero kuopa pasirodys 
kartu paskatinsite mus tolimos- su dviem krepšinio ir viena tin- 
niems darbams, užsimojimams klinio komanda. Į žaidimą bus 
ir jU įvykdymams. Tad nuošir- 
džiai laukiame visų.

Korp. Giedra!

ti, 1 „ .. .
gas”! Cicero Vysk. Valančiaus ras Eu^ Hammond, trumpoj 
moksleivių ateitininkų kuopos savo kalboj priminė, kad lietu- 
vadovybės sprendimas. Ir buvo tauta daug šimtmečių senes 
padaryta viskas, kad tai būtų nė už Amenkos respubliką. Ko- 
į’yvendinta. Gauta teisė naudo ^im^as» atradęs Ameriką, jau 
tis parapijos sale, nupirkta 10 radęs Uetuvius grybaujant |ia- 

Naujas me J- Jasaitis, savo
trumpoj, bet labai gražioj kal-

ŠOKIŲ VAKARAS
Lietuviai studentai ateitinin

kai, šeštad., vasario 24 d. 7:30 
v. v., B. Pakšto salėje 
linksmus šokius — 
Urgštinėj. 
vykti. (Pr.)

ruošia 
Murgt! 

Kviečiami visi at-
|

r.

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

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

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

Vincentas I*“* S' ,W2to A™- WA 5-an»

Hartford, Conn.
Gražus koncertas

Vasario 10 d. L. Bendruome
nė suruošė koncertą. Dainavo 
sol. V. Verikaitis iš 
ir Hartfordo choras, vadovau
jamas muz. Petkaičio.

Kanados

Vai.:

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

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia, skambinti MI

Jei ne- 
3-0001.

f

i

Ofteo 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 Avė. kampas) j 

Vai.: kasdien 1—3 tr 6—b vai. vak. I 
šeštadieniais 1-4 p. p.

DR. JONAS V. MILERIS
■NERVV Į? SMEGENŲ LIGOS

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ

HE 4-1562
9 vai. popiet kaadle-

5430 Su-.
PAGAL

Tel.
Skambint 2 iki 
ną. išskyrus trečiadienį.

IŠ MERGAIČIŲ BŪRELIO 
VEIKLOS

įtraukti net 21 žaidėjas. Šiuo 
metu yra sporto vadovai: mer
gaičių Lidija Bernadzek, o ber
niukų Algis Norkus ir Juozas! 
Kazlauskas. A. T.

Kun. A. Lipniūno kuopos 
mergaičių būrelio susirinkime, 
įvykusiame sausio 26 dieną, pa
skaitą skaitė Ramūnas Mote
kaitis, De Paul universiteto 
studentas ir Lipniūno kuopos 
globėjas.

LIPNI CNIEČI AI!

GAZO APŠILDYMO KROSNIŲ 
SIEGLER, MONOGRAM, MOORE 

ir daugelio kitų firmų

nuo $12.95 ir aukščiau

Tema buvo labai naudinga: 
Mergaitės santykiai su berniu
ku. Ramūnas pabrėžė, kad mei
lės kaina yra pati mergaitė, ir

1962 m. vasario 25 d., sekma 
dienį, po 10 vai. mišių Jėzuitų 
koplyčioje susirinkite Jaunimo 
centre, didžiojoje salėje. Atsi
neškite žirklių, siūlo, 

j Tapė”, ir daug oro — 1
balionus pripūsti. Kai visi susi
rinksim, pradėsim puošti salę 
tradiciniam Vaikų kaukių ba

iliui, kuris įvyks tą patį sekma-

, “Scotch 
mat reiks

IŠPARDAVIMAS:

Specialus išpardavimas išstatytiems pa
vyzdžiams. 3-jv daliu Sedional svečiu 
kambario komplektas ir 2-iu daliu sve
čiu kamb. komplektai ir miegamojo 
kamb. koplektiri.

Mūsų erdviose patalpose turime didžiau 
s| pasirinkimą visu moderniškų baldų, 
elektriniu krosnių, radijo ir teievitijoa 
aparatų, šaldytuvų tr kitų namams reik
menų.

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

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

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 tkl 4:80 po pietų.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus tr valką Ilgos 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
Šeštad. nuo 12:80 iki 2:80 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofteo ir rez. WA 6-2017 
TJronina priima niūrai susitarimu

DR. JULIA MONSTAVIčIUS
GYDYTO J A-CHIRURGB 

Vidaus ligos
į 10748 S. Michigan, Chicago 28, HL 

Telef. offteo: PUUmao 5-67M 
Namų: BEverly 8-394*

1 Pričm. vai.: kasdien 6-9 ▼. šešt 
1-4 v. p. p. troč.adlenl — uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

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

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. Ir sekm. 
tik skubiais atvejate ir susitarus.

Tel. ofteo PR 6-6446, res. HE 4-3159
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 W. Marąuette Road 

Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 ▼. v.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKfiA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2*56 VVest 63 Street
Pirmad. ir ketv. nuo 2:80 iki 
antr. ir penkt. nuo 6 iki 8: 

Išeit, nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik 
. viinHa riniI
I
Tel. ofteo PO 7-6000, rrz. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
V*l. kasdien nuo 1—- 4 p. p. ir 6
Ud » Tročted. ir MR. uždaryto

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

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

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

Tel. Ofiso PR 6-78OO. Namų 925-7*97

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — Vidaus Ligos
5159 So. Damen Avenue

Valandos pagal susitarimą

Perskaitę "Draugą", duoki- 

»p ii kitiems nasiskaityti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. pr 6-6*59 

Rez. *600 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 ▼. ryto iki l v. p.p.,-6-7 ▼.▼.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

R rvfn VoaHiav*

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

JURGIS WASHINGTONAS

Šiandien Jurgio Washingto- 
no gimtadienis, tačiau neda
roma visuotinio jo minėjimo, 
nors jisai to yra vertas. Tik 
valdžios įstaigos, bankai ir kai 
kuries kitos institucijos bei 
mokyklos jo gimtadienį tešven 
čia. Taip yra galbūt dėl to, kad 
jo šventė savotiškai yra su
rišta su Jungtinių Amerikos 
Valstybių Nepriklausomybės 
švente — Liepos 4 d., nes Jur
gis Washingtonas teisingai y- 
ia vadinamas respublikos tė
vu. Jis ir pirmasis jos prezi
dentas. Jis taip pat buvo vy
riausias vadas karinių jėgų, 
kurios kariavo už šio krašto iš 
laisvinimą.

šiais laikais, kada taip yra 
gyvas ir aktualus kolonializmo 
klausimas, ypač yra prasmin
ga minėti Jurgį Washingtoną, 
kuris visas savo jėgas, visus 
karinius .politinius ir diploma
tinius sugebėjimus panaudojo 
kovai prieš kolonializmą su ko 
lamstais anglais ir kitais, kad 
iškovotų Amerikoje įsikūru- 
siems žmonėms laisvę ir nepri 
klausomą gyvenimą.

*
Kai kolonialistų jėgos jau 

beveik visai buvo sutriuškin
tos, 1787 m. gegužės mėnesy
je Philadelphijoj buvo sušauk 
tas Steigiamasis Seimas. Jis 
paruošė ir priėmė naujos res
publikos konstituciją. 1789 m. 
Washingtonas vienbalsiai bu
vo išrinktas prezidentu. Juo 
išbuvo du terminus — aštuo
nerius metus. Prezidentavimo 
metai, suprantama ,buvo labai 
sunkūs. Reikėjo suorganizuoti 
visą valstybės aparatą, reikė
jo ruošti įstatymus, juos pra
vesti ir įgyvendinti Reikėjo 
federalizuoti, jungti atskiras 
išlaisvintas europines koloni
jas į vieną federalinę valsty
bę — į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Be to, dar reikėjo 
valyti kraštą nuo tų elementų, 
kurie vis dar mėgino priešintis 
naujos, laisvos ir nepriklauso
mos valstybės valdžiai. Taip 
pat reikėjo užmegsti diploma
tinius ir kitokius ryšius su už
sieninėmis valstybėmis.

Revoliucinis karas buvo su
varginęs kraštą ir paskirus 
žmones, todėl atstatyti kraštą 
ir jį sustiprinti ekonominiu at 
žvilgiu tikrai nebuvo lengvas 
uždavinys. Tačiau Washingto- 
no ryžtas, kieta ranka ,tikro 
vado, politiko ir diplomato iš
mintis Jungtines Valstybes į- 
statė į tokias vėžes, iš kurių 
jos niekuomet neiškrypo, nes 
laisvam ir nepriklausomam 
kraštui buvo patiesti pasto
vūs, tvirti demokratiniai pa
grindai. Juk ne be reikalo ji
sai yra vadinamas Jungtinių 
Amerikos Valstybių tėvu.

*
Biografai, rašydami apie 

Washingtoną .pastebi, kad ji
sai buvo aukštas ir fiziškai 
stiprus vyras. Jo elgsena, kal
ba, manieros buvę tikro aris
tokrato ir tikro vado.

Viename istoriniame Baltųjų 
rūmų lange — vitraže jisai y- 
ra vaizduojamas besimeldžiąs 
garsiame Valley Forge kaime, 
kur yra įvykę mūšiai. Po šiuo 
kūriniu yra parašyti labai re
ligingi ir prasmingi žodžiai: 
“O Dieve, globok mane, nes 
visą savo viltį sudedu Tavy
je”. Ir daugiau yra užrekor- 
duotų dalykų, iš kurių yra ryš
kus Jurgio Washingtono reli
gingumas.

Savo kalboj, pasakytoj tau
tai 1796 metais rugsėjo 7 d., 
tarp kitų puikių, patriotinių, 
savo kraštą giliai mylinčių min 
čių, apie religiją jisai kalbė
jo: “Iš visų polėkių ir papro
čių, kurie veda į politinį kles
tėjimą, religija yra nepamai
noma priemonė”. Washingto- 
nas buvo ir tuo didelis, kad 
jis pajėgė suderinti tikėjimą 
su patriotizmu. Tie du tarps
niai jam daugiausia padėjo 
karo laukuose ir visuose vals
tybės kūrimo ir ugdymo dar
buose. Jis tiesiog religiniu įsi
tikinimu mylėjo žmones, my
lėjo laisvę ,todėl jis ir auko
josi, kad, išlaisvinus Ameriką, 
duotų jai tokią santvarką, ku
ri kiekvienam žmogui garan
tuotų laisvę, lygybę ir medžia
ginę gerovę. Jis galvojo, kad, 
kaip Dievo akivaizdoje visi 
žmonės yra lygūs ,taip jie tu
ri būti lygūs ir savo krašte 
prieš įstatymus, kad visų žmo 
nių teisės lygiai būtų gina
mos.

Jei šiandien Jurgis Washing 
tonas būtų JAV prezidento pos 
te, netenka abejoti, kad jis dar 
gal griežčiau stovėtų už žmo
nių teises, už jų visokeriopą 
gerovę, kad jis visu griežtumu 
kovotų prieš sovietinį ir kito
kį kolonializmą ir taip pat ryž
tingai stovėtų už bolševikų ir 
kitų pavergtų tautų išlaisvini
mą.

Jurgis Washingtonas gimė 
1732 m. vasario 22 d. Bridges 
Creek, Westmoreland, Virgini
joj. Mirė 1799 m.

*
Šia proga pravartu priminti, 

kad ir lietuvių tautos kilmės 
karo vyras generolas Tada 
Kasčiuška kariavo už Ameri
kos žmonių išlaisvinimą ir 
Jungtinių Valstybių sukūrimą. 
Jis kariavo šalia generolo ir 
pirmojo Jungtinių Valstybių 
prezidento Washingtono, pelny 
damas Amerikos pagarbą ir 
jos žmonių dėkingumą bei mei
lę.

Spaudoje ir gyvenime

OKUPUOTOJE LIETUVOJE MAISTO GAMYBOS 
PLANAS NEĮVYKDYTAS

Tačiau supirkimo viršytas... — Sniečkus su svita ieško kaltininkų
■ ‘ ‘ ' ■' f

SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Įvairiose Lietuvos vietovėse, buvo daryta pastangų įtikinti gaminius Lietuvoje dirbantysis 
pastaruoju metu vykdomi tarp-; kolchozininkus atsisakyti asme- tegauna, taip pat Kremliaus pa- 
rajoniniai žemės ūkio darbuo- į ninėje nuosavybėje laikomų tiktuotą, skurdoką atlyginimą, 
tojų susirinkimai. Savaime su-: karvių bent pirmaujančiuose Tai grynai kolonialinio pobū- 
prantama, kad jie šaukiami ko
munistų partijos direktyvomis. 
Į tuos susirinkimus bei pasita
rimus važinėja Sniečkus, pa- 
leckinės valdžios iš Kremliaus 
malonės atstovai, ir visi iš pe
ties įtikinėja bolševikiniuose 
dvaruose dirbančiuosius, kokiu 
svarbiu kelrodžiu į šviesią atei
tį esanti naujoji partijos pro
grama. Dėl to tik reikia nesi
gailint jėgų padirbėti, ir žemė 
tuojau pat pradės duoti Niki
tos Chruščevo reikalaujamą 
derlių, taip pat didės karvių iš- 
milžis ir gausės ligi šiol dar 
vis stingančios mėsos ištekliai... 
Pagrečiui į tuos pasitarimus 
atvykę partiniai varovai ieško 
kaltininkų dėl plano praėjusiais 
metais žemės ūkio gamybos 
srityje neįvykdymo. O kaltinin
kų kiekvienu atveju suranda... 
Prisiėmė dalį kaltės ir žemės 
ūkio ministeris Vazalinskas, 
mušdamasis į krūtinę dėl ne
pakankamos pasėlių struktū
ros... Kaltinami ir į bolševiki
nius dvarus varu suvarytieji 
žemdirbiai. Kartu grasoma, kad 
jau šiais metais numatytasis 
maisto produktų planas besą
lyginiai būtų įvykdytas...

Šitaip visai svitai partinių 
darbuotojų bevarovaujant, ga
liausiai vilniškė “Tiesa’ 
bė praėjusiais 
vykdymo 
kėja, jog 
įvykdytas 
nas. Taip 
ta ištisa 
negu 1960-siais.

Tačiau maisto gaminių su
pirkimo planas netgi viršytas. 
Tatai akivaizdu, kokių imamasi 
vadinamajam supirkimo planui 
įvykdyti ir net viršyti priemo
nių, jeigu neatsižvelgiant į ga
mybos plano neįvykdymą su
pirkimas viršijamas.

Galiausiai iš paskelbtų duo
menų galima numatyti, jog be 
sklypininkų pagalbos iš mais
to gaminių supirkimo planas 
jokiu būdu nebūtų buvęs įvyk
dytas. Tatai rodo kolchozuose 
esančių gyvulių skaičius, jį su
gretinus su sklypininkų asme
ninėje nuosavybėje išlaikomais. 
Nors praėjusių metų eigoje ir

negausiuose kolchozuose, ta
čiau ta akcija nebuvo sėkmin
ga. Berods, tik viename Mari
jampolės (dabar Kapsuku va
dinamos) pakraštyje esančia
me Černiachovskio vardo kol
choze žemdirbiai buvo privers
ti asmeninėje nuosavybėje tu
rėtas karves atiduoti bolševiki
niam dvarui, šiaip jau žemdir- 

Į biai ir darbininkai, iš netolimos 
praeities gerai žinodami, kad 
išlaikoma karvė juos apsaugo
ja nuo bado, nėra linkę klau
syti partinių įtikinėjimų.

I

paskel- 
plano 

jų aiš- 
nebuvo

99

metais 
duomenis. Iš 
1961 metais 

gamybos pla- 
žuvies sugau- 
tonų mažiau,

pieno 
pat ir 
12,000

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. vasario mėn. 22 *

Varis ir as oje
Tamsus J. T. vaidmuo kovoje dėl Katangos vario

GEDIMINĄ l GALVA

džio gamyba.

Gi pramonės sritys, kurių iš
augimas Lietuvoje galėtų da
ryti Lietuvą mažiau ūkiniu po
žiūriu priklausomą nuo sovieti- 
jos, atrodo, Kremliaus sąmo
ningai varžomos. Prieš kelis 
metus buvo pradėta Lietuvoje 
gaminti kai kurių stambesnių 
žemės ūkio mašinų, kaip kulia
mosios, bei durpių kasimo kom
bainai. Pastaruoju metu jų ga
myba sulaikyta. Tiesa, ūkinių 
mašinų dalių Lietuvoje nema
ža gaminama, bet sovietiniams 
mašinų fabrikams. Net ir au
tomobilių dalys gaminamos. 
Tačiau stengiamasi tą gamybą 
taip rikiuoti, kad ji prarastų 
savystovumą ir būtų glaudžiai 
susijusi su sovietine pramone.

Gyvulių skaičius

Eilę pastarųjų metų sovie
tinė statistika buvo pradėjusi 
neskelbti duomenų apie dirban
čių asmeninėje nuosavybėje 
esamą gyvulių skaičių. Tačiau 
šiemet tuos duomenis paskel
bus maskvinei statistikos val
dybai, tą patį padarė ir Lietu
vos Statistikos valdyba, nuro
dydama, jog šių metų pradžio
je kolchozuose ir sovehozuose 
karvių buvo 334,000, o priva
čioje nuosavybėje 439,000. Taip 
pat ir avių bei ožkų skaičius 
privačioje nuosavybėje dides
nis, negu kolchozuose bei sov
ehozuose. Vadinamųjų^privati- mokančiųjų buvoįjungta į dar

bą 1960 metais. Tatai rodo, kad 
baudžiavinis pareigojimas be
simokant kartu dirbti vis dau
giau plečiamas.

Didėja besimokančiųjų 

jungimas į darbą

tatistiniuose duomenyse

i

ninku žinioje 242,000 avių 
. (įskaitant ir ožkas), kai tuo 
tarpu vadinamajame socialisti
niame sektoriuje vos 121,000, j 

Pažymėtina, kad nei karvių, 
nei smulkiųjų gyvulių (avių) 

Į atžvilgiu okupuotoje Lietuvoje 
nėra pasiektas nepriklausomy
bės meto lygio. Gi Lietuvoje 
pagamintų maisto produktų žy
mi dalis pasiglemžiama Krem
liaus.1 

Į
Kolonialinis Lietuvos pramonės 

pobūdis
■

Žvelgiant į paskelbtuosius 
statistinius duomenis, pirmiau
sia į akis krenta didėjimas ga- 

į minių Lietuvoje, vykdomų pa
gal Kremliaus direktyvinius įsa- 

j kymus. Štai pavyzdžiui metalo 
piaustymo staklių praėjusiais 
metais Lietuvoje buvo paga
minta arti 10,000 vienetų. Tai 
gamyba sovietiniai rinkai bei 
sovietiniam eksportui. Už tuos

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiimimi iiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiiiiiniii

JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS
Okupuotoje Lietuvoje verda rau 

donoji propaganda ir agitacija. Jai 
daugiausia vadovauja iš Sovietijos 
atsidanginę maskoliai. Pvz. vienas 
iš žymių Vilniaus Lenino agitpunk 
to vedėjų yra K. Vinogradov. Vil
niškiame “Tiesos” dienraštyje sau
sio 12 d. išaukštinęs agitacinių 
darbų smarkumą, jis vistiek turi 
pripažinti liūdną tikrovę, pvz.: 
“Jau labai seniai kalbama apie bū
tinumą atidaryti šiame rajone vais 
tinės kioską, bet šis klausimas taip 
ir lieka neišspręstas”.

Ir tokių neišspręstų klausimų 
pati “Tiesa” skelbia eibes kiekvie
name numeryje. Pvz. vasario 7 d. 
pranešama: “jau daugiau kaip 
pusmetis Lentvaryje uždarytas 
knygynas vien dėl to, jog nesuran
damos jam naujos patalpos. Todėl, 
norint įsigyti knygų, rašymo prie
monių, gyvenotjai priversti vykti 
į Trakus arba Vilnių”.

Prievarta įvestoji sovietinė san
tvarka Lietuvoje užmuša žmonių 
privačią iniciatyvą, ir netvarkos 
reiškinių gausu visur. Pvz. tas pats 
“Tiesos” numeris apie Virvytės ko
lūkį. Varnių rajone, rašo: “Dirvos 
lėtai gerės ir ateityje, jei jomis 
bus rūpinamasi ir toliau taip, kaip 
iki šiolei. Galima sakyti, kad lau
kus dar tik pralekiantieji paukš
čiai tręšia — tiek maža durpių, 
mėšlo dirvai tenka. Planuoti dirvų

PREMIJUOTAS ROMANAS

AGITACIJA VERDA O VAISTŲ NĖRA
1 

kalkinimo darbai beveik visiškai 
sužlugdyti. Pakalkinta tik apie 15 
ha! Šiam darbui nesiruošiama ir! _ _
šiemet, nors kolūkio vadovų štai-! IlllllllHllllllllll liiiiiiiiiiillillltl
čiuose guli tikslus dirvožemio ty-1 (Tesinvs)
rimo planas.” j y .

Dar keistesni tolimesni įvykiai:) Po Tautvilos byla Visimantas: plikpakaušis, pa- 
“Kad rajono vadovai nepriekaištau blyškęs, paukščio nosimi ir kimiu balsu: 
tų, vienu metu “Virvytės” kolūkis „Jeig Mindaugas bus, tai mūsuon nebus. Par ja 
sumokėjo 200 rubl. už Telšių ge- akins veizi aikanas vilkas.” 
ležinkelio stotyje gulinčias kalkes. . , . . • . . ...
Bet “užmiršo”- paimti. O gavę ra- -Šnekesiu visai atvirai, kaip su braterėliais. 
ginimą išsivežti 200 tonų kalkių, Buvo Minidaugo pasiuntinys ir pas mus. Limeno ir 
vadovai trumpai ir atvirai atsakė: mus įtraukti tan atmonijimo žygin: taigi išvaryti 

’ kaunion prieš Galičo kniazių Danielių Romanaitį. 
nu‘ į Taikstėsi mantas ir mus įsukti savo verpetan, su- 

piudyti su mūsų kaimynu anapus ežios, žinia, sausai

ležinkelio stotyje gulinčias kalkes. 
Bet “užmiršo” paimti. O gavę ra-

"Neimslm! Dėkit, kur tik norit!”
Na, o ataskaitose pažymėjo: 
pirkta 200 tonų kalkių”.

Tokie dalykai tik sovietinėje sis- atsisakėme prisidėti. Tai ir gailauja, girdėjome, Bu- 
temoje gali darytis...

J. 2v.
temoje gali darytis...

540,000,000 KATALIKŲ

levičiai — nelabieji išdavikai. Esą, kodėl Danielius 
Romanaitis jų nepuoląs? Už ką mainais, esą, ši der
mė ir nepaliečiamybė ?

Nenutylėsime dar ir to: ne tik sausai atsisakė
me. Mes zovada išsiuntėme pas Danielių Romanaitį 
ašvą su apsergėsenos žodžiu. Težino kniazius, koks

I

Katanga ir Rodezija užima 
antrą vietą vario gamyboje. Va 
rio gamybos apjungimas turi 
didelės reikšmės ne tik kai ku
rių nenašių įmonių pelningumą 
padidinti, bet ir vario kainas 
pakelti bei tam tikrame lygyje 
išlaikyti. Tanganikos koncesi
jos Benguela geležinkelio lini
ja Angoloje, prieš Kongą pas
kelbiant nepriklausomu, buvo 
arti užsidarymo. Nūnai, per
tvarkius vario važmą ir ją nu
kreipus į minėtą geležinkelio 
liniją Tanganikos koncesija jau 
gauna pelno iš sunykusios trans 
porto įmonės.

Svarbiausia kova vyksta 
dėl vario kainos tvarkymo tarp 
tautinėje rinkoje. Kai gruodžio 
5 d. Londonas ir Washingto- 
nas patyrė apie pirmuosius JT 
dalinių susišaudymus su Katan
gos daliniais, Wallstreeto bir
žoje staiga vario kainos pakilo, 
nes buvo padaryta prielaida, 
kad Katangoje vario gamyba 
sumažės dėl karo veiksmų ar 
vėlesnio gamybos patvarkymo.

nU’ Jungtinių Tautų kariai griauna 
’-odoma, jog visose mokyklose, i 
įskaitant ir aukštąsias mokyk- i vario garny
las, besimokančiųjų skaičius Anacondos trustas .gaminan- 
esąs 542,000. Iš to skaičiaus tis varį Čilėje ir valdantis Ken- 
74,000 besimokantieji dirba necot vario gamyklas JAV su- 
įvairiose darbo srityse. Tai žy- daro 56% pasaulinės vario ga
rniai daugiau, negu kad besi- mybos. Šie du trustai jau anks 

čiau dėjo pastangų paveikti, kad 
vario gamyba Katangoje būtų 
sumažinta. J. T. mėlinšalmiai, 
matyt, buvo gavę nurodymus 
iš minėtų trustų galimai dau-

Astronauto tėvai išeina iš savo namų, kai buvo paskelbta, kad 
sūnus laimingai grįžo į žemę. Jie džiaugiasi, kad jų maldos išklau
sytos ir sūnaus kelionė erdvėmis gerai pavyko. (UPI)

• .s..

giau apnaikinti Katangos vario 
gamyklas. Anglų laikraštis Me
tai Bulletin gruodžio 12 d. lai
doje štai ką liudija: “Kai ku
riuose JT sluoksniuose yra ne
abejotino idealizmo, bet niekas 
negali ginčyti, kad Katangos 
dideli turtai jas veda nusikalti
mų keliu. Kai kurios galybės 
ir ypač JAV, pasislėpusios už 
J. T., sukurstė priešpuolį Ka
tangoje.”

Kis yra klastingos politikos 
vykdytojai?

Sausio 31 d. “Le Monde” lai-r- —, 
doje atsakoma į šį klausimą: 
“Belgų finansinė spauda nešykš 
ti tvirtinimų, kurie vėliau buvo 
oficialiai atšaukti: A. Steven- 
son, Bo Hammarskjoeld, brolis 
buvusio J. T. sekretoriaus, ir 

j Sture Linner, U Thant įgalio
tinis Leopoldvillėje, — šie trys 
vyrai, kaip tvirtina belgai, su
sieti su amerikiečių vario trus- 
tais”.

Nereikia tiek toli siekti ir skai 
tyti “Briuselio L’Echo de la 
Bourse”, kuris pagautas įniršio 
lygina Katangos užpuolimą bu 
plėšriųjų sakalų ir hijienų veiks 
mais. Amerikiečių sambūris pa 
skelbė N.Y.T. atsišaukimą, pa
smerkiantį J.T. įsikišimą Ka
tangoje ir mėlinšalmių žygį pri 
lygino skerdynėms Budapešte. 
Mes žinome, kad ten pirštus 
prikišo John Birch Society .at
sišaukimą pasirašė eilė žinomų 
amerikiečių, kurie ryžosi eiti 
net taip toli, kad pateisino Sa- 
lazaro politiką Angoloje. Jau 
apmirusiam sąjūdžiui vadovau
ja negras rašytojas Max Yėr- 
gan, kuris nesiryžta ginti nėt 
Angolos juodukų, laisvės kovo
tojų. Kas rikiuoja šį sąjūdį? 

j Vargu idealizmas.
Nuotaikos Londone

Anglai nesudarė išskirtino są 
jūdžio pasmerkti J. T. Haroid 
Wilson, konservatorius, sugehiė 
jo pasiekti savo vyriausybės vir 
šūnes. Aukštuosiuose rūmuose 
pakeltu balsu kalbėjo lordai Sa- 
lisbury, Clithero, Selborne ir 
Robins ,kurie sutartinai pasmer 
kė J. T. apgailėtiną nuotykį Ka 
tangoje.

Veiklusis sambūris, vadovau
jamas lordo Hinchinbrooke, R. 
Turton ir kap. Charles Water-

(Nukelta į 4 psl.)

nės rujos sykiu užpuls ir ką pirmiau: Kernavę, Aš- Jis gobšauja grobio. O iš ko parankiausia griebti? 
meną, Kriavą ar Alšionis? Reikia nieko nelaukiant Danielius Romanaitis — ir tolokai, ir didelis peilis 
nulaužyti Minidaugui ragus ir nagus.

z Kriavo rikiui Visimantui baigus šnekėti, pabūna tik per ežią. Tai ir sukasi šokti pirmiausia prie arti- 
tyla. i miausių. Mes — medus jo ūsams...

Tautvilą ir Eitvydas dėmesį perkelia į Ašmenos Sprudeikos snūduriškas balsas nutyla. Ir vėl šis 
rikį Eidivilą. Žiūri laukdami, ką jis pasakys. 1 rikis apsiblausia, palinkdamas į skobnį. Ir neaišku,

Eidivilas mirksi beblakstienėmis pelenų akimis, ar jis jau baigė, ar tik mąsto, ką dar pasakyti.
Bet ką siūlai daryti? — su kartėlio prieskoniu 

nusišiepia Visimantas.
Aa. Gi aišku. Mums reikia arba mirti arba Mi- 

nidaugą užkrauti ant laužo...
Eitvydas — išbalęs ir pablogęs — žiūri didelė

mis išplėstomis akimis. Su tokiais Bulevičiais susi
mokyti prieš tėvo brolį! Bet argi perkalbėsi Tautvilą: 
išdidų, įsitikėjusį ir užsispyrusį. Jam terūpi tik lai
mėti. Jis nesusvyruos. Ir nežiūrės, nei kokiu būdu, 

(nei su kuo susidėjus.
Eitvydui ir baisu ir keista, kaip jie čia taip 

štai ruošia Mindaugui vilkduobę. Gal čia tik toks 
sapnas? Jis gi neretai sapnuoja užpuolimus ir žmog
žudystes. Ar tai jau neišvengiama? Užpulti dėdį kaip 
kokį žvėrį? Jau tikrai būtina?

Jam pasirodo — jie visi pilni baimės. Ir Bule- 
vičiai, ir net Tautvilą. Dėl ko jie nori Mindaugą nu
dėti, jeigu ne iš baimės? Jo bijo, įsigąsdinę — tik 

j dėl to. Baimė atginė čia tris brolius zovada iš Kria
vo, Alšionių ir Ašmenos.

„Veišpatis Eitvydas dar netarė žadja”, — už
kabina Visimantas, pilkom akim atidžiai į Eitvydą 
žiūrėdamas.

Eitvydo balsas truputį virpa:
„Ar jau negalėtumbim visi belikti gyvi? Ar ne- 

ažuotenka mumus šviesas? Bene trūksta šilimas? Ar 
jaugi tiekrai turėtumbim Giltinen 
Tiek visiemus žemės.”

(Bus daugiau)

pasiutusioje rankoje. O mūsų kaileliai — va čia pat,

Jis stambus ir griozdiškas. Už Visimantą jaunesnis, 
atrodo tiesesnio būdu, ne toks lankstus gudrauti ir 
supinti klastą. Bet įžūlesnis, grubus ir niršus.

„Mana šneka trumpa. Arba Minidaugas Gilti- 
niep, arba mes Giltiniep,” — Eidivilas šiek tiek greb
iąs ir šveplas. Jis vis kliūva už r.

...Ko gi laukti? Ar iki nukirs galvą? Ar guo
džiantis, kad gal ne man pirmajam iš eilės? Už 
kvailį palieka kiekvienas, kuris pralaimi...

Eidivilui, sušvepluojant ar už r užkliūvant, pro
tarpiais net seilės ištyška.

...O kaip išliks tas, kuris, arti girdėdamas pavo
jų, nieko nedarys, kad nepavėluotų apsisaugoti? Kaip 
nepražus toks, kuris, matydamas priešą jau beprisė- 
linant tik vėplotų ar aimanuotų, lyg įbestas kuolas? 
Mes jau pavojų ne tik užuodžiame ir girdime. Mes jį 
jau ir matyte matome.

Tyla.
Alšionių rikis Sprudeika snaudžia. Garbinėtais 

plaukais, ženkliais skruostkauliais, plonom bekrau- 
jėm lūpom.

Visimantas šyptelėjęs niuksteri jam šonan. Spru-!

t 
f

į

Vatikano radijas paskelbė, SVečias ruošiasi pas jį viešnagėn. Su Danieliumi, mat, --
kad šiuo metu visame pasauly- esame draugystės santarve susirišę. Tai galime čia deika kniosteri, pakelia peleno akis ir apuokiškai įs 
je katalikų priskaitoma 540 mi- atidengti, kadangi broliškai šnekame. Ir tuo labiau, ^o apsidairo, 
lijonų. Iš jų Europoje yra 240 kadangi jųdviejų sesuo už Danieliaus ištekėjus, 
mil., Azijoje 35 mil., Afrikoje r ■ — ------

Meilytume užgirsti, sapny, tavo aumonę, para- 
Gerai žinome, kad Minidaugas tykoja mus. Ne- gina jį Visimantas.

26 mil., Australijoje 3 mil. Iš žinome tik kada jis užpuls. Kada jis pasitelks pagal- Al. 21 ’’’ .'
viso dabar pasaulyje yra 
lijonai gyventojų.

Aa. Gi bėda aiški. Pirmiausia Minidaugas nori
3 bi- bon Ruškavičius? Kada jis atsikvies iš Linkmenų mus pasižaboti. O kai jau užvaldys, tai netrukus ir 

Mus rakštysna, o mūsų viską sau.savo seserėnus Lengvenį ir Nemirą? Kada tos vilki-Į galveles nuims.

mūsump šaukti?
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KINIJOJ JAU IŠŽUDYTA 20 MILIJONŲ

Pasakoja grįžęs iš Kinijos kalėjimo

Arthuro rankose ir jeigu būtų 
leista Korėjos kautynėse daly
vauti Formozos kinams, jie bū
tų nužygiavę tolyn ir .galimas 
dalykas, būtų pasiekę Kinijos 
išlaisvinimo. Chiang Kai-shekas 
norėjo, kaip Jungt. Tautų na-

Kun. Frederick J. Becka, pu
sę metų laikytas namų arešte 
ir dvejus metus Kinijos kalėji
me, vėliau buvo ištremtas ir 
dabar vadovauja Chicagos ki
nų parapijai. Jį aplankius, vyko 
toks pasikalbėjimas:

— Atėjo žinios, kad Kinijoje rys, siųsti savo karius, bet jam
buvo įšventinti keli tautinės baž neleido. Ir dabar neleidžia jam 
nyčios vyskupai. Ką apie tai ma- pajudėti, bijodami trečio pa- 
note? i saulinio karo.

— Tariamus šventimus atli- ! 
ko vyskupas, dvejus metus iš- į 
kankintas kalėjime. Mes neži
nome, kiek pilno proto dar jis 
buvo belikęs po baisių tortūrų. 
Pagaliau — tai tik lašas kibire 
vandens...

— Tai komunistai žiaurūs ir 
Kinijoje?

— Pats Mao Tse-tungas pri
pažino, kad buvo likviduota a- 
pie 20 milijonų žmonių. Kinijoj 
tebėra vienas užsienietis kata
likų misionierius — vysk. Ja- 
mes E. Walsh, nubaustas 20 m. 
kalėjimo.

— Kokia Kinijos ateitis?
— Tamsi. Komunizmas gali 

išnykti, jeigu vietinių sukilimą 
paremtų invazija ar m Pasau
linis karas. Tačiau krikščionybė 
Kinijoje nemirs. Yra pakanka
mas skaičius atsidavusių tikė
jimui. Kai Kinija taps laisva, 
pirmasis vyksiu darbuotis į tą 
šalį.

— Sunku išmokti kinų kalbą?
— Lengva išmokti kalbėti, 

bet rašyti — labai sunku: yra 
net 25,000 rašmenų. Planuoja
ma įvesti mūsišką alfabetą.

— Ką jūs manote apie žinias, 
kad kyląs nesutarimas tarp Ru
sijos ir Kinijos?

— Tai didesnės reikšmės ne
turi. Abiejų bendras tikslas — 
komunizmui užvaldyti pasaulį. 
To jie siekia iš vien, gal tik 
kiek skirdamiesi metoduose. 
Siekiant dominavimo pasaulyje, 
rusams reikalingi 630 mil. ki
nų, o kinai daug priklauso nuo 
Rusijos — reikia technikų, mok 
slininkų, kad taptų pasauline ga 
lybe, o tai tegali gauti iš Rusi
jos. Šiaip Kinijoje yra ir ge
ležies,' ir anglies ir kitų žemės 
turtų.

— Kaip vystosi Kinijos san
tykiai su Indija?

— Mao Tse-tungas gnaibo In
diją, kad savo gyventojų dėme
sį atkreiptų nuo vidaus sunku
mų, nes krašte reiškiasi badas. 
Panašiai kaip Nehru užgrobė 
Goą, kad, artėjant rinkimams, 
įsiteiktų balsuotojams. Visuose 
komunistų kraštuose, kai atsi
randa didesni sunkumai viduje, 
sudaromi incidentai užsienyje, 
kad būtų nukreiptas dėmesys. 
Komunistai nevengia prarasti 
pasaulio opinijos palankumo, 
kad tik išlaikytų žmones savo 
kontrolėje.

— Ar daug yra pabėgėlių iš 
Kinijos?

— Hong Kongas, kuriame y- 
ra vietos 780,000 žmonių, dabar 
turi 2 milijonu. Neskelbiama, 
kiek pabėgo, bijant komplikaci
jų. Nelaimė, kad kinų pabėgė
lių kitos valstybės nepriima, ne 
taip, kaip pvz. vengrų. Į JAV 
tejflileidžiami įvažiuoti tik 109 
kinai per metus. O iš Kinijos, 
kiek gali, bėga, nes ten nieka
da nebuvo blogiau kaip dabar 
— ir maisto trūksta, ir priespau 
da baisi. Komunistai žino, kad, 
kol nesuardys kinų šeimos tra
dicijų, nepaims savo kontrolėn 
žmonių. Dėlto steigiamos komu 
nos. Su kaimiečiais, žinoma, da
ro. ką nori, bet apsukresnių mie 
stiečių tarpe su tomis komuno
mis tenka trauktis.

— Ar yra Kinijai kokių vilčių 
iš Chiang Kai-sheko?

— Kinai jį pažįsta ir pasiti
ki. Jei amerikiečių jėgų vado
vybė būtų pasilikusi gen. Mac

— Tai ką jūs pramatote to
limesnėj ateity?

— Komunizmas dar gali skin 
tis laimėjimų, kol pasaulis su
pras, kas tai per sistema ir kol 
ryšis veikti ,bet galutinai turės 
laimėti tiesa. Mes turime su to- 

i kiu pat ryžtu, kaip komunistai, 
skleisti krikščionybę ir demo
kratiją ir būti pasiruošę dėl tų 

i didžiųjų principų net pačiai di- 
įdžiausiai aukai ir kovai. J. Pr. I

Cape Canaveral, Fla., erdvėms tirti įstaigos pareigūnai seka žemė
lapiuose astronauto Glenn kelionę. Iš k. į d. dr. Hugh Dryden, 
Walter Williams ir dr. Robert Gilruth. (UPI)

Naujas Atlanto 
Bendruomenės lapas

New York Times redakciniame 
strp. rašo: "Besijungiančios Euro
pos nauja galybe iškilimas taip 
keičia politinį ir ekonominį žemėla
pį, kad kitas valstybes verčia nau
jajai susidarančiai būklei priside
rinti. Amerikos atsiliepimą prez. 
Kennedy pareiškė projektu pasida
ryti Europos prekybos bendrinin
ku. čia būtų ir naujas Atlanto 
bendruomenės gyvenimo lapas.

Projektas tekalba apie prekybą 
ir finansus, tad paviršutiniškai po
litinių atspalvių, rodos, neturi be 
Įsipareigojimų NATui. Prez. Ken
nedy kongreso prašo duoti jam 
“naują įrankį” pasaulinei prekybai 
plėsti bei tiesti laisvus kelius Ame
rikai ir visam laisvajam pasauliui 
į vieną tuurtingiausių pasaulyje 
rinkų. Tam tikslui jis nori gauti 
kongreso leidimą laisvai su Bend
rosios rinkos vadais tartis ir vie
nur sumažinti muitus, kitur visai 
nuo knygų nurašyti. Projektą re
mia daug Amerikos politikos, pra
monės ir darbo vadų, bet prieš jau 
surikta senas šūkis: girdi, užsienio 
“pigus darbas” pagrauš Amerikos 
pramonės pagrindus. Tačiau ir už-

-sienyje pigus darbas nyksta. Be 
to, mūsų gaminius pigesniais daro 
ne tiek aukšta darbo kaina, kiek 
geresnis pramonės suorganizavi
mas, medžiagų pigumas, išlaidų ap- 

, karpymas, mokėjimas įsiūlyti ir 
pan. Be abejo, Amerikoje kai kas 
pradžioje ir nukentės, bet jiems 

i projektuojama “parama prisiderin- 
! ti”.

Projekto tikslas yra pramonę 
skatinti ne sušelpimu, bet sveika 

i konkurencija, kuri prekybą plėstų ■

VASARIO MĖN. 
IŠPARDAVIMAS

ir auklėtų. Bendroji rinka jau įro
dė, kad savitarpis muitų nušalini
mas pramonę ne žlugdo, bet ska
tina augti.

V. Š.

— JAV 1961 m. per pirmus 
10 mėnesių buvo užregistruota 
16,287 susirgimų sifiliu. Tai 29 
proc. daugiau negu 1960 m.

.
VOSYLIUS FOOD MART

2433 W. 69th St., Tel. PR 6-2113
Gamina ir par
duoda lietuviš
kas rūkytas 
dešras, skilan
džius, įvairią rū
kytą ir šviežią 
mėsą. Liet, sū
riai, saldainiai, 
medus, delikat., 
grocery prekės.

*
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(Atkelta iš 3 psl.)
hause, remiamas buvusių mi- 

i nisterių, jau 1956 m. pasmer
kė amerikiečių “Big Business” 
įsikišimą sutrukdyti anglų -pran 
cūzų karo veiksmus Egipte. Ne 
pripuolamas airio O’Brien at
sistatydinimas iš J. T. atsakin
gų pareigų. Jis savo žygiu no
rėjo sutrukdyti sprogmenų tie- 

puolami katalikai, matyti toks melinsalmiams Katango-
jau yra Maskvos noras. Katali
kai kovoja savistoviai. Bet va- i 
dinamoji Birch organizacija 
taip gi stipriai pradėjo veikti 
prieš komunistus. Prisibijoma 
didesnių, o gal ir masinių stu
dentų susikirtimo, nes komuni
stai tiek laisvai veikia, kad jau 
išėjo iš ribų. K. S.

BIRCH IDĖJOS TARP KANA
DOS STUDENTŲ

Montrealio universitetuose pra 
sidėjo masinis studentų judėji
mas prieš komunistus, nes pa
starieji pasidarė labai jau įžū
lūs. Komunistai mitinguose ir 
atsišaukimais puola neva nacio
nalistus studentus. Stipriai yra re

VARIS IR KRAUJAS KATANGOJE
v

kuriame Pabaltijo valstybės be 
ženklo paskandintos Sovietų 
vandenyne, nors tariasi nepri
pažįstąs Pabaltijo tautų paver
gimo. Jo politika remti J. T. 
ir jas panaudoti įrankiu savojo 
didžiojo kapitalo tikslams paliks 
gėdingą dėmę, kaip ir “savano
rių” siuntimas pražūčiai į Kiau
lių įlanką.

j sprendimo pradas, bet, deja, pa 
kartotinais atvejais jis sutryp
tas. Šio meto vakariečių politi
ką apsprendžia ne idealai, ne 
tautų valia, bet nematomos jė
gos .žemosios užmačios ,kurios 
dangstomos dviprasmiais šū
kiais.

l

i

i

I

je.
Paryžiuje, išskyrus spaudą, 

J. T. nuotykiais nesidomima. 
Prancūzijos vyriausybė padarė 

. toliau einantį sprendimą. Ji at
sisakė bent vienu franku pa- 

j remti J. T. žygį Katangoje.

Tautų apsisprendimas

Richard de Coudenhove - Ka- 
lergi, Paneuropos sąjūdžio pir
mininkas, pasiuntė raštą J. T. 
generaliniam sekretoriui U 
Thant, siūlydamas Katangoje 
gyventojų atsiklausti dėl kraš-

Valstybės departamentas iš- to ateities.-J. T. nuostatuose 
drįsta išleisti naują žemėlapį, pagarbiai įrašytas tautų apsi-

SPECIAL OFFER:

Mes žinome, kad Afrikos tar 
pusavyje kovojančios gentys nė 
ra politiškai sąmoningos, tačiau 
jas tarpusavyje kiršinti ir siųs-

i ti mėlinšalmius apnaikinti įmo
nes, kuriose vietiniai anksčiau 

I duoną pelnė, naudojosi ligos, 
senatvės draudimu ir finansinę 
parama pastogę pasistatyti y- 
ra naujosios barbarijos reiški
nys, pasmerkiąs žūti Jungtines 
Tautas, garsiai šaukiant: rem
kime jas iš gyventojų sudėtų 
centų ir pilkime pelną į trus- 
tų kišenių. Ar reikia didesnio 
pasityčiojimo, kai varis ir ne
kaltai pralietas kraujas tampa 
bendravardžiais ?

One dollar puts a new 
electric range 

in your kitchen

I

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite^ 
už apdraudę nuo ugnies ir auto-y 
mobilio pas

FRA NK Z APOLIS!
3208% "esi BStli Street

Chicago 42, lllinois
4-8654 ir GR. 6-4339.1

i^iDfliriflMa™
3

4
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lengvais išsimokėjimais

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

$400.00

NAMŲ RAKANDŲ 
TELEVIZIJŲ, PEČIŲ, 

REFRIGERATORIŲ IR 
AUKSINIU DAIKTŲ

Budriko kainos žemesnės kaip 
kitur,
dalių 
setai 
dalių 
setai 
dalių 
nuo $89.000 iki 
dalių Dinette setai nuo $37.00 
dalių Dinette setai ____ $69.00

$39.00

TV-RAO13AI -3UOST.- REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PUOKŠTELES 

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

Viskam žemiausios kainos ir garantija
13321 S. Halsted St.- CLiFFSDE4-5665|

t
$99.00 
minkš-

5
7
9 x 12 viln. karpetai

; 21 colio kabinetinė 
Televizija .:....................

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

tuvai, skalbiamos mašinos, 
televizijos, liet, plokštelės, 

auksiniai daiktai

Į

Į

BUDRIK 
FURNITURE 

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

! Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

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

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III-

iirjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii

Gražių vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionalui 

reikia
DRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

D RAUGAS
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, LLLINOIS
Skambinkit LUdlow 5-9500
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Remkit dien. “Draugę”

LEO’S TEXACO SERVICE
PILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI 

Prityrusių tepimas ir aliejaus pakeitimas

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

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS

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

NOTE: This special dollsr- 
down offer applies to a stand
ard wiring instaJlation for an 
electric range in any single- 
family dwelling aerved by 
Commonwealtn Edison or 
Public Service Company and 
indudes necessary wiring.

Įt

♦
ec. e. co.
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kia iš anksto įkaitinti, tad Jūs sutaupote 
laiką... ir kai Jūs elektra kepate steiką. 
jis atrodo lig keptas ant anglių. • Viršuti
niai elektriniai vienetai beveik patys nusi
valo — puodai ir keptuvas pasilieka šva
rūs ir blizgantys. Ir elektrinės krosnys 
taip ekonomiškai operuojamos!
IEŠKOKITE “SII.VF.K SPE4TAI.S” EEF.K- 
TRIMt KKOsMt PAS .IAS TI'RINČIVS 
1’ARDAVfcJI S DABAR.

S K I P’S SERVICE

<J Commonwealth Edison
Public Service Company

Jums patiks virti modemiškai — elektra! Štai kodėl:
Jūsų virtuvė išlieka švari dvigubai ilgiau, 
kadangi Verdant Elektra be liepsnos nėra 
jokių suodžių bei purvo.
* Jūsų virtuvė būna mažiausiai 10 laipsnių 
vėsesnė, nes Jūsų elektrinės orkaitės visi 
šeši šonai yra izoliuoti (ne tik penki).
• Spinduliuojančios elektrinės orkaitės iš
kepa sultingiausius. kokius tik esate ra
gavę, kepsnius • Spinduliuojantys elektri
niai broileriai 'tuč tuojau užkaista... nerei-

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

FEBRUARY — VASARIO 22, 23, 24 D. D.

Free installation-limited time only 
Any make or model of electric range

You mušt be satisjied or your money back

WURZBURGER, or IX)WENBKAU 
IMPORTED GERMAN BEER
Case of 24 — 12 oz. Bot t les

MIDUOLIS LIQUEUR Fifth $4.08
COEUR DE FRANCE CHAMPAGNE

COGNAC Fifth $4.29
EXSHAW 80 PROOF FRENCH

COGNAC Fifth $3.98
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF f

U. S. P. Fifth $489
RICCADONNA Imported VERMOUTH

Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.19
TRYS DEVYNIOS (999) BITTERS Fifth $3-79
BANANA LIQUEUR Fifth $3-89
IMPORTED ITAEIAN

COFFEE IJQUEUR Fifth $3.98
ASSORTED GERMAN WINES

1960 VINTAGE Fifth 89c

- FLAMELESS
IiECTmc COO«ING

$7.95

Split by PDF Splitter
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 
DIENA

Cavanah savo
Vasario 16-ją

Respublikos

Tuometinis bendruomenės pir
mininkas VI. Orentas darė žy
gius, tačiau nerado pakankamai 
tuo reikalu besidominčių. Visgi 
malonūs faktas kad čia gimę 

i tėvai savo vaikus norėjo ir nori 
išmokyti savo prosenelių kal
bos. Dabar šioje apylinkėje, pa
gausėjus mažamečiams lietuviu 
kams, klausimas atgyja iš nau
jo. Tikrai būtų sveikintinas šeš
tadieninės mokyklos atidarymas 
prie Dievo Apvaizdos parapijos. 
Bendruomenės valdybos sekre
toriaus nuomonė, kad šiame ra
jone būtų reikalinga antroji

X

Gub. John Swainson įteikia, Vasario 16-tos proga, proklamaciją Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centrui. Stovi (iš k. j d.) Vacius Lelis, Ona ir Raiph Valatkai, Bob Boris, Statė Repr. Joseph 
Kowalski, kun. J. Walter Stanievich. Elzbieta Paurazienė, Anna Balchunas, Vladas Pauža ir 
Mykolas Balchunas.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. vasario mėn. 22 5

Detroito miesto centre nuo 
vasario 16 iki 25 dienos plevė
suos Lietuvos trispalvė vėliava. 
Michigano gubernatorius John 
B. Swainson ir Detroito miesto 
meras Jerome P. 
prokliamacijose 
skelbia Lietuvos
diena ir plevėsuojanti trispalvė 
šitą faktą primena praeiviui.

Vasario 25 d. Nepriklausomy 
bes atkūrimo 44 metų sukaktį 
paminėsime susikaupimu. Pa
maldos Šv. Antano bažnyčioje Bendruomenės apylinkė, manau 
bus laikomos 10 vai. Dalyvaus sulauktų daugelio' pritarimo, 
organizacijos su vėliavomis, o Praktiškiau būtų naują apylin- 
birutietės žuvusius už laisvę pa steigti naujame Dearborne 
gerbs gražiu gėlių vainiku, pa- ■ už Telegraph kelio, kur šiuo 
dėtu mūsų lietuviškoje bažny- metu yra susispietę apie 100 lie- 
čioje. Laike pamaldų lietuviškas tuviškųjų šeimų.41 giesmes giedos Šv. Antano pa
rapijos choras, 
muz. A. Mateikos, kuris vėliau 
iškVmingo akto metu išpildys 
meninę programą.

Iškilmingame akte 3 v. p. p. 
Western aukštesnėje mok., prie 
Clark parko, dalyvaus Lietuvos 
atstovas Washingtone Juozas 
Rajeckas ir Michigano kongres- 
manas Lucien N. Nedzi. Minėji
mo programa bus trumpa. Bus 
renkamos aukos Lietuvos lais
vinimo reikalams. Šventės mi
nėjimą praveda Detroito Lietu
vių Organizacijų Centras.

BENDRUOMENĖS ŽINIOS

rių bus girdimos dar J. Gaide
lio, J. Zdanavičiaus, VI. Ado
nio, Br. Jonušo, J. Stankūno 
dainos ir naujausios K. Banai
čio arijos. Daugelį dainų atliks 
choras su solistais: Prudencija 
Bičkiene ir Algirdu Braziu. Bus 
solo ir duetų.

Koncertas pradėti žadamas 
punktualiai 7 vai. vak. Tebūna 
jis gražiu įvadu į Lietuvos ne
priklausomybės šventės minėji
mą, kuris Detroite vyks sekma- 

' dienį, vasario 25 d. Tegu daina 
sukelia bendrą troškimą ir ben
drus pasiryžimus bendram tiks 
lui: Težydi vėliai Lietuva

P. Natas 
’ y_

JIE NORI ĮSIGYTI NAMUS

Detroito lietuvių namams pirkti 
paskolino 500 dol. St. ir E. Račiu- 
kaičiai, 300 dol. F. Blauzdys, 250

i dol. J. Buitkus, po 200 dol.: J. At- 
kočaitiš, A. Atkočaitis, S. Barvy- 
das, dr. J. Brundza, C. A. Nausė
da, P. J. Padolskis, A. Pašukoms, 
F. Rugelis, O. Č. šadeikai, A. V. 
Šurkai, J. šidagis, A. Simonaitis, 
V. Perminąs, S. Verekojis, V. Va
liukėnas; 150 dol. J. V. Markevi
čius; po 100 dolerių: A. Ambroze,

I P. Augustųitis, J. Baublys, A. Bliu 
džius, J. Bražiūnas, P. Bronskis, V. 
Bajelis, M. Bukauskas, A. Butkū- 
nas, K. Balys, V. Bauža, P. Baly-

(Nukelta į 6 psl.)

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

Tel. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So* Maplevvood Avė. 

Chicago 29, III.

spaudoje. Piniginę auką siųsti: 
-Vladas Pauža, 1910-25th. St.,
Detroit 16, Mich.

I
Pasirašė iniciatoriai:

mui. Nes, argi ne svajingai 
skamba Č. Sasnausko “Karve
lėlis”, ar St. Šimkaus “SėdžiuĮ 
po langeliu”, ar ne miela išgirst 
“Kur tas šaltinėlis”, harmoni- 

■ zuotas paties chorvedžio Fausto
Zuzana Arlauskaitė-Mikšienė, Strolios? -Ar ne Lietuva apdai- 

Liucija Puskepalaitienė, Vladas nuojama, kada girdi ir Nauja- 
Skirgaudienė, lio, ir Čiurlionio, ir Karoso, ir

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

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

Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms,

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visom* 
santaupoms

vadovaujamas RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS
Detroito ramovėnai vasario 

18 d. savo susirinkime išsirinko 
naująją valdybą. A. Banėnas— 
■pirm., A. Žiedas — sekr. ir J. 
Mitkus — ižd. Buvo apsvarsty
ta koncerto reikalai. Koncertas 
įvyks gegužės 5 d. Pakviestas 
sol. St. Baras. Kiti koncerto 
dalyviai dar nežinomi. Koncer
tas būtų dedikuotas poetui Mai 
roniui. Numatyta taip pat da
ryti kariuomenės šventės minė
jimą. lapkričio mėnesį.

Susirinkimas įvyko Šimkų na 
muose, 418 Helen Str. Po susi
rinkimo šeimininkai pakvietė 
susirinkusius prie vaišių stalo. 
Pasirodo vasario 18 d. gimta
dienį švenčia jų sūnus Jonas- 
Jurgis, kuris studijuoja Ann 
Arbor universitete. Gi šeiminin
kui Jonui Šimkui Vasario mėn. 
1 d. sukako 73 metai. Todėl be 
ramovėnų sukaktuvininkų pa
gerbti atvyko ir birutietės. Bu
vo sugiedota Ilgiausių metų. A. 
Žiedas, Lietuvių Atgimimo sąjū
džio vardu, perdavė gražiausius 
sveikinimus. Svečių tarpe buvo 
Černių šeima iš Flinto. Černie
nė savo žodyje iškėlė Jono Šim

ninkės gegužės mėnesio pabai- Visų aukojusiųjų pavardės ir koncerto programos apibūdini- 
goje taip pat ruošia jaunimo piniginės aukos bus paskelbtos 
šventę, kurios metu programą 
išpildys mokyt. St. Sližio vado
vaujamas birutininkių suorgani 
zuotas mergaičių choras, šį cho 
rą papildys berniukų choras, 
dėl kurio suorganizavimo prieš 
metus laiko tiek daug sielojosi
ir pastangų padėjo Ona Šadei- Pauža, Janina
kienė. Atrodo, kad į šią šventę Vladas Staškevičius, Algis Za- J. Strolios dainas? Ar ne Lietu- 
įsijungs ir tautinių šokių grupė, parackas. 
su kurią vėl intensyviai dirba 
grupės vadovė Galina Gobienė.

Priėjus prie darnios nuomo
nės patalkininkauti vieni ki
tiems buvo padėkota šeiminin
kams už vaišingą pastogę, ku
rioje buvo praleista keletas va
landėlių planuojant ateities 
veiklą. S. G-kas

ATSIŠAUKIMAS Į
VISUOMENĘ

pirmojo 
“Amerika

va dainuojama J. Švedo, V. Klo
vos, B. Dvariono naujausiose 

VASARIO 16-JI IR dainose ir arijose? Kaip drobės
JAUNUČIAI ATEITININKAI raštas gražiai marga koncerto 

programa. Nuo paprastų kuk- 
Vasario 18 d. 3 v. p. p. šv. lįų liaudies dainelių iki operų 

Antano parap. salėje jaunučiai arijų, nuo linksmai nuteikiančių 
ateitininkai minėjo Vasario 16- 
tąją. Dvasios vadas kun. K. Si
manavičius pradėjo minėjimą 
malda ir pasakė gražiai pritai
kytą žodį apie minėjimo pras
mę ir jaunučių ateitininkų už
davinius ir pareigas kovoje už 
jų tėvų krašto laisvę. Jaunučių 
globėja mokyt. V. Kundrotienė 
vaizdžiai papasakojo kaip Va
sario 16-toji buvo švenčiama 
laisvoj Lietuvoj ir ją okupavus. 
Ir dvasios vado ir globėjos žo
džiai atrado atgarsį jaunučių 
širdyse, nes jie parodė daug dė
mesio ir rimties. Patys jaunu
čiai atliko minėjimo dvasiai pri 
taikytą meninę programą, kuri PRECIN PHOTO STUDIO 

4068 Archer Avė. Tel. VI 7 ?4Ri 
( Incorporat-d>

EDVARDAS I LIS.

krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

MUTUAL JĮX«/SAVINGS
Į J. Siniaus “Vištų” iki Fr. Schu- 
berto “Visagalio” ... Tik pasta 
rasis kūrinys ir dar A. Brazio 
dainuosima arija iš Ponchielli 
operos “H Lituani” kitataučių 
sukurti Iš mūsiškių kompozito-

<7
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MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to*5 Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

i

Apylinkės valdyba yra pasi
kvietusi atvykstantį į šį kraštą 
svetį muziką V. Banaitį su pa- 
skaita. Jis yra autorius žinomos 
kantatos “Lietuva, Lietuva, tu, 
kaip saulė gyva”, o taip pat 
daugelio dainų ir giesmių. Pa
skaita įvyks kovo 17 d. 7 v. v.

Bendruomenės apylinkės val
dybos linkimai įvyks kovo 25 
d. 12:15 vai. Ispanų mažojoje 
salėje. Tame susirinkime bus 
svarstomi lituanistinės mokyk
los išlaikymo reikalai, bei tėvų 
pareigos jos atžvilgiu.

Apylinkės valdyba savo posė- kaus nuopelnus Lietuvai, ypa- 
dyje nutarė jos žinioje esamus tingai jos sunkiomis laisvės ko teklius skyrė labdarybei, globai, 
namų fondo pinigus 1,227 dol. vų dienomis, kada J. Šimkus, 
ir 23 et. paskirti Detroito Lie- kaip prūsų lietuvis, metė vokie

čių kariuomenės leitenanto tar
nybą ir stojo savanoriu į Lietu
vos kariuomenę. Šiandieną po 
stiklu kambaryje jo darbus liu
dija 18 sukabintų ordenų ir me 
dalių. Jo antrasis sūnus Arnol
das taip pat studijuoja Ann 
Arbore. Abu sūnūs yra pasi
reiškę lietuviškame sporto gy
venime. Duktė Beatričė yra pa
sižymėjusi vandens sportininkė 
ir jos laimėjimus atžymi gražiai grindinis tikslas už 
ant staliuko surikiuota 12 tro
fėjų.

Vaišingos šeimininkės globo
je svečiai prie stalo padiskuta
vo savo kultūrinės veiklos pla
nus. Be pavasarinio koncerto, 

.........................................itiiiiiiiiiiinillli kurj ^0^ ramovėnai, biruti-

tuvių Namų draugijai, su sąly
ga jei namai nebūtų perkami 
pinigus grąžinti atgal. Šiuo sa
vo žingsniu Bendruomenės val- 

I? dyba paremia namų įsigyjimo 
reikalą ir tuo pačiu paskatina 
kitus padėti įsigyti lietuvių na-
mus.

Prieš keletą metų Ona Valat
kienė buvo iškėlusi mintį, kad 
ir prie Dievo Apvaizdos parapi
jos būtų suorganizuota šešta
dieninė — lituanistinė mokykla.

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

4
DETROITO BIZNIERIAI 

IR PROFESIONALAI

4

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
TeL WE 4-0105 

GENERAL CONTKACTOR

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

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

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

Direktorius Raiph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel BRoadway S 2224

Daugiau kaip prieš ketverius 
metus dideliame varge ir sun
kios senatvės slegiama Water- 
bury mirė ir ten pat kapinėse, 
svetimame žemės sklype, laiki
nai palaidota Stanislova Jakše- 
vičiūtė-V enclauskienė, 
lietuviško vaidinimo
pirtyje” pagrindinė aktorė ir 
režisore, veikli visuomenininke, 
nepaprasto labdaringumo, dau- 1 
gelio našlaičių globėja, auklėto- buvo įvairi ir gerai paruošta. ■ 
ja ir motina. Nemaža išleido ir Malonu buvo klausytis patrioti- 
į aukštuosius mokslus. Didžios nių grupinių deklamacijų, Br. 
žmoniškumo idėjos vedina, savo jBudriūno “Tėviškėlės” pianinu, 
gyvenimą ir materialinius iš- , dailiojo skaitymo apie tėvynę ir

VESTUVIŲ >TOTRAIKOS TR 
AUKŠTOS KTžIES FOTOGRAFUOS 
MCSf SPF.ClAIABft.

stebėti bei grožėtis stilizuoto 
šokio su daina apie gimtą tėvų 
šalį ir tautinio šokio Noriu mie
go. Programą paruošė ir globė
jai talkininkauja Smalinskienė 
ir Mikulionienė. Susirinkimą 
pravedė jaunučių ateitininkų 
pirm. Birutė Kutkutė. Minėji
mas baigtas Tautos himnu.

Tėv.

; kultūriniams ir organizaciniams 
tikslams. Daug gelbėjo skau
tams, šauliams ir kitoms orga
nizacijoms. Savo geraširdingu- 
mu plačiai buvo žinoma Lietu
voje. ; I

Išeivijoje ją lydėjo ir globojo 
sunki vargo dalia. Mirė vieniša, 
pamiršta.

Detroite, kaip ir kitur, įver
tindami jos gėrybių kraitį pa
liktą lietuvių tautai, susidarė ■ 
iniciatorių vienetas, kurio pa- 1 
i—----- , surinktas
visuomenės pinigines aukas nu
pirkti žemės sklypą kapinėse, 
perkelti velionės palaikus ir pa- ‘ 
statyti bent kuklų paminklą. ' 
Tad kreipiamės lietuviškon vi-| 
suomenėn, prašydami piniginės i choro koncerto metu. Dainos 
aukos mūsų tikslui realizuoti. I posmas tikrai tinka ir visos w.

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

rv radijai rt-fi. vRstntt’vai > 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicag© 8,111.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.‘Tel. VIrginia 7-7747 

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puiku mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956—1961 metui modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantiją

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

Telef. WAIbrook 5-5121

i
I

VYČIŲ CHORO KONCERTO 
PROGRAMON ŽVILGTERĖJUS

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 
7159 So. Maplewood Avė., 

Chicago 29, IU.

T E L E V I Z I J A S

}

Tave svajoju, tave dainuoju, 
tolima, brangi, tėvų šalie!

r

Posmelis dainos, kurią detroi-
tiečiai išgirs šį šeštadienį ukrai- paprastas ir spalvotas nebrangiai tai .

Už patarnav. vietoje $3.00, už 
$10.00 ir dalys , 

Pigios paveiksi i n*s lempos.
J. .MIGLINAS 

'"'•c/

niečių salėje Chicagos Vyčių j “btuvL join our stainless club
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.

6245 South Westem Avenue.

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

Current Dividend up to 4^%

5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 
SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Chicago 36, Illinois GRovehiU 6-7575

AND LOAN ASSOCIATION
9130 South Halsted Street • Chicago 9 • CLiffside

Už santaupas, įneštas mėnesio 
d., nuošimčiai mokami nuo 
to mėnesio 1-mos dienos.

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „ 9 iki 6
Seštadiend. 9 iki 1

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

Split by PDF Splitter
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BURNOS VĖŽYS IK
MOTERYS

Dabar moteryse dažniau pa
sireiškia burnos vėžys. Anks
čiau toks vėžys atsirasdavo tik 
tai pas vyrus. Taip pasakė dr. 
Walter Dalitsch, dantų chirur
gas, susirinkusiems Chicagos 
dantistų sąjungos nariams Con 
rad - Hilton viešbuty. Priežas
tis gali būti ta, kad dabar daž
niau pradeda reikštis pas mote
ris ilgesnio ir per didelio rūky
mo pasekmės.

DAUG UŽMOKĖTA UŽ AUTO
MOBILIŲ PASTATYMĄ

Visoje Chicagoje yra 30,000 
gatvių pastatymo “parking” ro 
diklių. Pernai už automobilių 

i pastatymą prie tų rodiklių mie 
stas uždirbo $2,600,350.

MARQUETTE PARKO 'CENTRE
I

į
I

REAL ESTATE REAL ESTATE

PAKELĖ DAŽYTOJŲ ALGAS
AFL-CIO dažytojų unija Chi

cagoje pasirašė dviejų .metų su
tartį su statybos kontrakto- 
riais, pagal kurį dažytojams al
gos pakeliamos 25 centais va
landai. Dabar dažytojai uždirba 
$3.82% į valandą.

SUDEGĖ BAŽNYČIA
Šv. Tomo episkopalų bažny

čią, 3801 Wabash av., ištiko 
gaisras, padaręs $75,000 nuos
tolių. Įgriuvo 84 metų senumo 
pastato stogas. Kai gaisras bu
vo likviduotas, pasiliko stovin
čios tik akmeninės sienos.

TRŪKSTA AUTO MECHANI
KŲ

Chicagoje trūksta auto me
chanikų. Yra vienas meehani- gante 
kas 80-čiai automobilių reikalin 
gų pataisymo. Yra 2,848 stu
dentai, besimoką būti auto me
chanikais 21-oje mokykloje. Iš 
jų iš tęsės tik penkta dalis. Chi
cagoje auto mechanikas uždir
ba iki $2.90 į valandą. Pagal 
susitarimą su automobilių “dy- 

l leriais”, kai kurie auto mecha
nikai gauna 45 procentus sumo 

; ketos sąskaitos už mašinų pa- 
I taisymą • i

PAKELIAMI TILTAI GAIŠI
NA LAIKĄ.

Chicagoje 55 pakeliami ar ati 
daromi tiltai skersai kanalą ir 
dvi upes pernai didesnių laivų 
praleidimui prasivėrė 39,904 
kartus. Važiuojantiems ir pės
tiems reikėjo palaukti 3,911 va
landų.

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

8 kamb. mūro rezidencija. Mo- 
j dern. didelis namas. 50 p. sklypas.
Garažas.

į Namam reikmenys
I pastovus
I $50.000
■ $32.000.

Rūbų valykla — CIeaner ir gražus 
liūtas 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-
I ki 8 metų statyba. Garažas. Prie
I parko. $17,900.

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

I $20,700.
Už įmokėtus $2,000 ir $85 j mėn. 

„ .'ity pirkti 4 kamb. mūrą, kurio 
kaina $13,000.

6 butų mūras ir $7,200 
| atiduoda žemiau savikainos, 
i $15,000. ’ 
i Prie mūsų įstaigos 2-jų 
metų, dailus mūras. 2 po

I $38,500.
4 butų mūras. Apie $5,000 nuo

mos. Garaž. Geriausia vieta. $38.000.
PILDOME INCOME TAX

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. lįst St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-3534

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

hardvare. 
biznis, apyvarta apie

metams. Kaina grynais

nuomos 
Įmokėti

butų, 8
5 kamb.

ĮSIGYKITE DABAR !

“Viešpatie, Išklausyk
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis. M.I.O.
Išleido

lietuvių Katalikų Spaudos Draugija

ASMENINIAI RADIJO .
PRIIMTUVAI IR SIŲSTUVAI

Jau 9,000 asmenų Chicagoje 
turi įsitaisę piliečių radijo šių- i 
stuvus — priimtuvus trumpo- . 
mis bangomis. Tais radijais nau ; 
dojasi gydytojai, ambulansai, I 
laivų savininkai, gollo aikštės 
kapinės, ligoninės, įmonės ir

i privatūs piliečiai. Leidimus nau- tretininkų maldos susirinkimams
j Į yst?2 y;

dotis tokia radijo stotimi Wa-I dos: šv" Valandos maTdos; 33 giesm., 
. . v _ _ . _ . ■ iv ‘Valiniu oshingtonas išduoda be jokių eg

zaminų. Savininkai turi būti J- j 
AV-ių piliečiai ir bent 18-os me

! tų amžiaus. Stočiai išduodamas
> asmeninis pažymėjimas iš nu- 
| merių ir raidžių. Mieste tokia j 
į stotis girdima 2-10 mylių ratu.

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių. spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos: 11 ncvenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek- 

I cijos; visų sekmadienių evangelijos 
' tretininku malHns susirinkimam^ *j 
■ aboliucijai; maldos apaštalystės mal-

' Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir t.t

Si maldaknyge yra geriausias pir 
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo 
jau.

3

na- 
už

biz-

liargenas. 2-jų butų namas. 8 
kamb. Gera vieta. $14.600.
3-jų butu niūras ant kampo, Mū

ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28.600. _
1 Va aukšto niūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24.800.

Biznis ir 2-jų butų mūras. Apie 
$2.600 nuomos Tik $11.900.

Nauja $100.<h>o likerių prekyba. 
Taverna ir liuksus butas. Mūro 
mus su nuostoliu parduoda 
$56.800.

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

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

Modernus restoranas. rinktinė vie
ta, tik $3.000 įmokėti.

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

Naujas niūras. 5% kamb. 
statyba. 1% vonios. $16.800.

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

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

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

priedai.

Tvirta

langai.

$5.000

I

I

VALYMAS 

KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
IR SIENOS

J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

M O V I N G
F. KASPARAS

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

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

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

Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 
Centrai i n is šildymas. Aukšta pastogė, 

į Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21.000.

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

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

13 butu mūrinis, tvirtas. $15.000 
metinių pajamų. Mažas {mokėjimas 

• ir labai žema kaina.
Turime daug Ir įvairių namų vi

sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil- 

j dome Income Tat.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 VV. 43rd St, CL 4-2390

6 kamb. 10 in. rezidencija ant 30 
p. iot. $19,500.

4. ir 3 kamb. Atskiri šil- 
$36,000.

apt. 6 ir 5 kamb. šildymas aly- 
$21,500.

IHSOME TAX

3 apt. 5, 
dyniai.

O
va.

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

PRIE MARQUETTE PARKO

gu ražas,
1 % bio-

Gage P..

10

I

$12.900 už 4 kamb. mūrinį 55 ir 
Mozart. lotas 30x125.

$18,500 visai naujas. 3 mieg. Arti 
mūsų ištaigos.

$20.500 mūrinis 5 kamb.. 
naujas šild.. geri plasteriai. 
ko nuo Maria High.

$7.900 už 4 kamb. medinį 
lotas 25x125.

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

$38.500 visai naujas mūrinis, 
butai ir patalpa. 59 !=■ Mozart.

$10,000 įmokėti. 4 m. mūrinis, 
virš $400 j mėn iš 5 nuorm-

$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 ’ ‘ ‘ 'P.. blokai nuo mokyklos.

$13,500 mūrinis, 3 butai Bridge
porte — 33 ir Emerald.

$26,500 mūrinis 2x5, platus lotas, 
garažas. Gage p.

$21,000 už medinį pajamų namų. 
— 4 apačioj. 3 viršuj, naujas šild., 
ekstra lotas šalia.

$24,800 mūrinis, 
ir 3 viršuj. 63-čia

$14.500 mūrinis
Vartų parapijoj.

$18,500 mūrinis 2x4
. nuo mokyklos.
$17,900 mūrinis 6 

tas. garažas, naujas
$10,900 medinis 4 

zo sild.. arti mūsų.
$41.500 naujas mūrinis 2 po 6. 40 

p. lotas, atsk. šild. gazu, pastoge.
$30,800 mūrinis 1% a., 10 metų, 

gerai išlaikytas, M. parke.

6 kamb. apačioj, 
ir

3
California. 
butai. Aušros

2 i
bl.

Brighton p.. 2

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

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

i Nauj. mūr. 2x5*4 (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, 

j BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 8-3384

l
|

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

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 W. 51st St WA 5-5030

2 aukštų namas. 5 ir 4 kamb. 
Nauja alyva karštu vand. šiluma. 
Garažas ir atskiras sklypas. Arti 
70-os ir tVestern Avė. Viskas tik 
$20,900.

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

5 butų mūrinis Gage Parke. Vi
si 414 kamb. butai: Naujas sto- 
keris. Kampinis namas. Savininkas 
išvyksta į California. Nužeminta 
kaina — $45,250.

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

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

i

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

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

NAUJAS MFR. BUNGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

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

LIKERIŲ IR MAISTO KRAUTUVE 
Krautuvė lietuvių kolonijoje, ant 

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

3 BUTŲ MED. — 
Prie 67-os ir Damen.

tralinė karšto vandens 
ma. 2 auto garažas.

BLOKO NUO PARKO
; 7 metų 2x4% kamb. mūr.
■ ąuette Pk. 2 šildymo
’ $42,000.

GERIAUSIAS PIRKINYS!
į 6 metų mūr. ranch namas ant 
36 pėdų sklypo Marąuette Pk. Įreng-

■ tas rūsys. Garažas. Rami vieta. Sa-
• vininkas perkeltas iš Midway j O’-
i Hare aerodromą. Parduos už $18,500.

PILDOME INCOME TAKSAS

nuomos su-

$16,500
Nauja 

alyvos
cen- 
šilu-

Mar- 
sistemos,

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

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

aukštų kampinis. $66,500.
6 metų, 3 mieg. medinis, 

rūsys. 30 p. sklypas. Gera 
$14,200.

3 moderniški butai (2 po 5 
kamb. ir 4 kamb.), ir graži
tuvė: tinka bet kokiam bizniui. Ar- 

• ti judraus VVestern ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Laba.' 
pigus.

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

1 dekoruota. Nebrangus.

Pilnas 
vieta.

kamb. 
krau-

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

Britų darbo partijos vadas Į
Gaitskell lankėsi Washingtone ir WAlnut 8-5828. 
iš ten išvyksta į Bermudų. (UPI)

Uždaros rekolekcijos 
moterims

Uždaros rekolekcijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyne, Put
nam, Conn., vyks tokia tvarka:

Moterims — kovo 16-18 die
nomis.

Studentėms ir dirbančioms 
mergaitėms — kovo 23-25 die
nomis.

Moksleivėms (13-17 metų am 
žiaus) — kovo 30 — balandžio 
1 dienomis.

Visas rekolekcijas ves tėvas 
A. Tamošaitis, S. J.

Registruotis: Immaculate Con 
ception Convent, Putnam, Conn.

I 
j

DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 5 psl. i

nas, Skautų Baltijos Tuntas, A. 
Bajerčius, J. Bagužis; T. B. čiun- 
kai, J. Černius, J. Černiauskas, P. 
Dalinis, K. Daugvydas, J. Deveinis, 
H. A. Dūda, J. M. Damašiai, V. 
Dalindavičius, S. Dryža, Detroito 
Šaulių kuopa, Detroito L.S.S. 116 
kp-, V. Gražulis, J. Gerulaitis, A. 
Gumbrys, K. Gogelis, dr. E. Gurs- 
kis-Paužienė, A. Grohoski, L. Grū- 
novas, Gabijos Tuntas, J. Gaižu
tis, J. Ignatavičius, M. Juodžiukie- 
nė, M. Janulaitis, J. Jonynas. V. 
Jocys, K. Jurgutis, V. Jomantas, 
V. Jodinskas, A. Jodinskas, S. Kun 
sevičius, K. Klepeckas. E. Kilike
vičienė, V. Kavaliukas, P. Kučins
kas, V. Kankalis, P. Katinas, V. 
Kriaučiūnas, C. Kaukoris, P. E. 
Konce, M. Konce, J. Kirvelaitis, E. 
S. Lungys, F. A. Lėlys, A. Lukas, 
R. Liaudanskas. A. Lekutis, A. 
Musteikis, A. Mateika, J. Mitkus, 
P. Misiūnas, P. Marčiukaitis, E. 
Molis, J. Murinas, dr. V. Misiulis, 
N. Miškinis, W. Marozas, J. A. 
Misiūnai. A. Mickevičius, F. Motu
zas, dr. D. Naikauskienė, P. Pago
jus, V. Petrulis, A. Putna, J. Pau- 
likas, B. Polikaitis, L. D. Petronis.
J. V. Pleskai, L. Pečiūra. dr. A. 
Pakalnis, J. Paškus, A. A. Petraus 
kai, P. Rukštelė, J. Rekašius, V. 
Radzevičius, K. Ražauskas, P. Sta- 
nionia, V. šlikas, K. Sragauskas, 
V. šarka, J. šuopys. A- Sukauskas,
K. Stašaitis, J. šepetys, V. Sluš- 
nys, M. šnapštys, J. Spreinitis. dr. 
P. Šepetys, dr. J. šidagis. A. Sma 
grauskas, J. Talevičius. M. V. Ty
lai, J, Tamošiūnas, K. Urbšaitis, 
V. Z. Urmanavičius, V. S. Urbo
nai, M. Vitkus, dr. O. Vaitas, P. 
Vaicekauskas, L. Vaišvila, L. Vy
čius, P. K. Variai, A. Vaškelis, S. 
Vesgelevičius.

I

K. Žalneraitis, V. Žemaitis, P. Žiū
kas; po 50 dol.: M. Burokas, J. 
B. Beržanskai, J. Kučinskienė, J. 
Kučinskas, J. Kriščiūnas, A. Le- 
parskas, J. Mačiulaitis, V. Mileris, 
V. Petrauskas, A. Petrulis, A. S. 
Skorupskas, A. Valevičius, J. Vi
tas: po 25 dol.: A. Arlauskas, J. 
Augaitis, V. Bauža, kun. B. Dagi
lis, B. Glatkauskas, L. Heiningas, 
J. Kinčius, A. Martišius, A. Na
kas, A. R. Plepiai, J. Petrulionis, 
A. Raguckas, E. Rėklys, J. Stašys, 
kun. W. Stanevičius, J. Sknaitytė, 
S. S. Smalenko, A. S. Vengraičiai, 
P. Vedeika; po 10 dol. J. Preibys, 
P. Svylas.

Visi paskolinusieji mažiau 100 
dol- yra pasižadėję paskolą papil
dyti iki 100 ir daugiau. Pinigų sko 
linimo vajus vykdomas didžiu pa
siryžimu ir toliau. Tikima, kad to
kių neatsiras, kurie namų pirki
mo idėjos neparemtų, nes nuosavi 
namai visų bendras ir gyvybinis 
kultūros lietuvybės išlaikymo rei
kalas.

Detroito Lietuvių Namų 
Draugija

P. Vaitekūnas, X, i

Maldaknygė ‘'Viešpatie, Išklausyk i 
Manęs” yra labai gražiai išleista: at- : 
spausdinta ant balčiaus*'' ir geriau- I 
šio popierio: tvirtai įrišta su paauk- : 
savimu ar be; nemažos raidės; daug ! 
ryškių iliustracijų.

640 puslapių: 3/ colio storumo

Kaina 
Paauksuota |3.50

Užsakymus su pinigais siuskite

“DRAUGAS”
DRAUGAS, 4545 W. 63 St.

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. I 
Broadway, So. Bostone. Telefonas | 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

Alyv^, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLLTEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

V24 VAL. TARNYBA) 
Žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HĖ 4-5880

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. PRospect 8-2233

i P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71 st Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

MAKOUETTE PARKE
Prie 6 7-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. VVESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTORS

i ŠIMKUS
1

Į

Skelbkites “Drauge”. ;

Chicago 29, Illinois Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

iš I

t

KKAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

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

i

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

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dum 
traukiai Pataisomi. Išsmallnami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-coated). Dažymas iš lauke 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraud? 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau- 
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dienų ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

Kas
Viskę perka pas Lieponj!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 621! S. Western, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPOMS

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

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

INCOME TAX
Ofiso ir namų telefonas: 

PRospect 8-2013
7403 SO. VVESTERN AVĖ.

Chicago 36, Illinois

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-3792

Savininkas parduoda 6 kamb. i 
Cape Cod namą. Apšild. Geram 
stovy; naujai dekoruotas. Mar- 

’ ųuette Pk. apyl. arti mokyklų. 
* Prieinama kaina. GR 6-0966.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

j visus skardos darbus.

> 7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0-

i

JUOZAS ŽEMAITIS
LR VIC. SKADE. ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
{rengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki X metų lšsi- 
mokėjimas.

CICERO HEATING AND 
Shect mėtai i

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, I lituota 

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

CONSTRUCTION C0.
V Oi

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

=

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

PROGOS OPPORTUNITIEs

CHANE SAVINGS
!

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS
M EDI CINOSir PR E K Y B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATU8.

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

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

POULTRY & IMPORTED FOODS 
STORE FOR SALE 
3233 S. Halsted St.

Išnuom. 6 kamb. butas, gazu 
apšild.. sienoje įmontuotos kros
nys. Be mažų vaikų. Brighton, 
Parke. $85 mėn. FR 6-5810.

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJA* -IT M.PAS

1

Apsimoka skelbtis “DRAUGE'

nes ils plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino*
nsierrui prieinamos

INSUR D

“NIDA” BUILDERS
8TATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

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

AND LOAN ASSOCIATION
B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

Naujas aukštas dividendas numatoma
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo Vasario akta. 1 d-» 1962 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D- 

Dividendai mokami sansio ir liepos m6n- 1 d.
uai aunevn PIRMAD. ir KETV.VALANDOS: antrad

ŠEŠTAD...

... .9 v. r. iki 8 P P
ir PENKT. .................. 9 v. r. Iki 5 p. p.
-.9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad uždaryta.

Perskaitę "Draugą", duoki 

te jį kitiems pasiskaityti.

,, V I K D O
HEATING SERVICE

įrengia naujus Ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas Ir 
alyvos "converslon burners", 
vandens “boilers”, vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.

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

Remkit dien. “Drauge”

• STATYBA • PLANAI |

• PASKOLOS
Gyvenami namai. Biznio, in-* 

dustrijoB bei ofisų pastatai.;; 
Taip pat įvairūs pastatų re-1 
montai. ’

6043 SO. SAWYER AVENUE 
CHICAGO 20, ILL.

Namų TeL PR 8-8378

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 W»ST 71st STREET

I Tel. PR 8-4268 tr TE 9-&&*l i|
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res.
Po valdybos pirm, pranešimo 

padarė piniginę apyskaitą ižd. 
Pr. Turūta. Per visą šios val
dybos kadenciją turėta 531.06 
dol. pajamų ir 429.72 dol. išlai
dų.

Revizijos komisijos vardu pra 
nešimą padarė K. Seniūnas, pri
mindamas, kad pateisinamieji

Baltimore Md. pakviestas K. Seniūnas, sekre
toriauti Astras.

Kongresmanas paskyrė 160 dol. Valdybos pirm. Janina Puo- 
tautinių šokių šokėjams džiūnienė padarė platų veiklos 

Vasario 16 d. Marylando vals pranešimą ir nusakė ateities gai 
tijos gubernatorius J. Millard 
Tawes pasirašė proklamaciją, 
kur skelbia Vasario 16 Lietu
vos respublikos diena. Panašią 
proklamaciją pasirašė ir Balti- 
mores miesto meras J. Harrold
Grady.

Vasario 17 d. lietuvių svetai
nės didžiojoje salėje buvo vai
šės. Vaišėse dalyvavo Marylan
do valstybės vyr. prokuroras ’ išlaidų ir pajamų dokumentai 
Thomas B. Finan, kongresma- ir kasos knygos buvo vedami 
nas George Fallon ir didelis lie
tuvių draugas kongresui. Ed- 
ward Garmatz, kurs kalbėda
mas pabrėžė, kad vergija tu
rės žlugti ir Lietuva bus lais
va.

Advokatas Nadas Rastenis 
savo žodyje iškėlė tas vertybes 
dėl ko mes esame lietuviai ir 
kokie lietuviai turime būti.

Dr. Stasys Bačkis, Lietuvos 
pasiuntinybės patarėjas Wash- 
ingtone, pabrėžė solidarumo rei 
kalą.

Vaišes pravedė advokatas 
Thomas Gray, o maldą atkalbę 
jo kun. Antanas Dranginis.

Tautinių šokių grupė patar
navo svečiams vaišių metu, be 
to pasirodė ir scenoje su keliais 
tautiniais šokiais. Ta proga kon 
gresmanas Edward Garmatz pa pyiinkė; pagal savo narių skai

čių, paremtų tokius kilnius rei
kalus, daug lengviau būtų dirb
ti aukštesniems organams, ku
rie dirba be atlyginimo ir nu
traukdami daug brangaus laiko 
savo šeimai ir asmeniškai sau.

Aukotojas

tvarkingai. Pr. Turūtai atsisa
kius, į valdybą balsų dauguma 
išrinktas J. Pakalnis, kand. li
ko Ivanauskas. Revizijos ko
misija palikta ta pati: K Se
niūnas, Strolys ir Stasiūnas. D.

Gražiai pasireiškė
J. Puodžiūnienė knygai “Pa

lik ašaras Maskvoj” nupirkti 
ir padovanoti fondui surinko 
1C8.50 dol. Kuriam buvo skani, 
bintą, nė vienas neatsisakė, bet 
su noru sutiko remti šį gražų 
sumanymą.

Tikrai pasigėrėtina, kad iždi
ninkas sekantį sekmadienį va
sario 11 d. išpirko money order 
aukščiau paminėtai sumai ir pa
siuntė atitinkamiems asmenims 
Chicagon.

Manytume, kad kiekviena a-

I

aukojo grupei 100 dol.
Vasario 18 d. r. Šv. Alfonso 

parapijos bažnyčioje buvo pa
maldos už kritusius dėl Lietu
vos laisvės. Šv. mišias aukojo 
kun. Kazimieras Pugevičius, o 
pamoksle jis priminė apie lie
tuvybės išlaikymą per lietuviš
ką parapiją, kur dažnai patys 
lietuviai nejučiomis žudo savo 

A tautą nesuprasdami reikalo.
Po pietų, lietuvių didžiojoje 

salėje, įvyko Vasario 16 minėji
mas. Minėjimą atidarė Baltimo- 
rės Lietuvių Bendruomenės apy 
linkės pirm. Julius Šilgalis. Jis 
pakvietė minėjimą pravesti akt. 
Joną Kazlauską.

Paskaitą skaityti pakvietė dr. 
Stasį Bačkį, kuris gana vaiz
džiai palygino vakarų ir rytų 
skirtumus ,pabrėždamas, kad 
vergija negali tęstis amžius. Dr. 
St. Bačkiui padėkota plojimais.

A. Radžius paskambino pia
nu, o Alg. Petruševičius gitara 
ir Aug. Šilgalis akordeonu iš
pildė liaudies dainas.

Pabaigai aktoriaus Jono Kaz 
lausko montažą “Kur bėga Še
šupė, kur Nemunas teka” išpil
dė tautinių šokių grupė, vado
vaujama B. Brazausko ir Vyt. 
Dūlio. Eilėraščius skaitė Juozas 
Auštra, Genė Buračaitė, Aldo
na Marcinkevičienė ir akt. Jo
nas Kazlauskas.

Montažui buvo pavartoti V. 
Kudirkos, Maironio, J. Aisčio 
ir K. Bradūno kūriniai.

Pertraukos metu daryta Lie
tuvos išlaisvinimui rinkliava. 
Surinkta 411.76 dol. J. Vilkupis

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. vasario mėn. 22
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Lenkijoje areštuoti kunigai 
Marcin Masalski ir Stanislav 
Janik. Apie tai pranešė Varšu
vos laikraštis “Lenkų Kurjeris”.

TAIP ATRODO RAUDONOJI 
LAISVĖ

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Astronautas su visa kapsule įkeliamas iš juros į laivą, po skridimo apie žemę. (UPI)

J. Morkūnas angliškai pasvei

prie tikėjimo Sibiro tremtyje. 
Po pietų šventės minėjimas 

tęsiamas lietuvių parapijos sa
lėje. Sugiedojus himnus, iškil
mingai buvo į salę įneštos Lie
tuvos ir Amerikos vėliavos.

Alto vicepirm. dr. Lelis tarė 
įžangos žodį, apibūdino istori
nės šventės faktus, reikšmę, 
kvietė visus būti vieningais, jau 
triais ir dosniais Lietuvos lais-

tos kryžiaus kelius ir kovas dėl 
Lietuvos laisvės.

V. Sidzikauskas, pavergtų tau 
tų komiteto pirmininkas tarda
mas žodį ,pabrėžė, kad į ateitį 
reikia žiūrėti viltingai, nepalūž
ti. Komitetas apjungiąs paverg
tų tautų laisvinimo bylą, gina 
laisvąjį pasaulį nuo sovietų sub 

i versyvumo ir daro pastangų iš
laisvinti pavergtas tautas.

Pamaldose organizuotai daly- vmimui.
vavo skautai, ramovėnai ir ki
tos organizacijos. Kun. Račai- kino atvykusius’svečius, kvies
tis atnašavo mišias už Lietuvos damas juos tarti žodį. Kalbėjo 

■ laisvę žuvusius ir dabar dirban- kongreso narė Judy Weiss, ven 
I čius. Kun. klebonas Valiukas S11!, ukrainiečių, estų ir latvių 
per pamokslą priminė apie did
vyrišką Lietuvių prisirišimą

I. ..........

klausimus, kurie po antrojo Pa 
. saulinio karo tapo neišspren
džiamomis problemomis. Pabrė- 

1 žė, kad sovietinis tautų kalėji
mas grius. Kalba buvo įdomi, 
turininga, padariusi didelio įs
pūdžio dalyviams.

i
Meninę dalį išpildė LB cho-j 

ras, Adomaičio vedamas. Gra
žiai padainavo keletą patrioti
nių dainų.

Miela buvo publikai klausy
tis skambančių dainų ir 5 metų 
amžiaus P. Matiuko deklamaci
jų. Džiaugiasi rochesteriškiai, 
kad turi gerą ir nuoširdų chor
vedį.

AUKOS KNYGOS FONDUI
A. L. B. Grand Rapids apylin

kės aukotojų knygoms pirkti: 
“Palik ašaras Maskvoj”. Po 5 dol. 
aukojo: Gurūta, Puodžiūnai, Grau
žinis, kun. Žvirblis, Bliudninkai,

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

¥

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai.Koverai ū- kun. Kardas. Po 4 dol. Kurig£ V^ybč“ 2 pal£

aukojo Paviai. Po 3.50 dol. 8Vta laida Raina Tižaatv-
— Ivanauskai, Lukoševičiai, Mic- 
kai, Petrauskai ir Jasinskai.
3 dol. — Seniūnai. Kiti aukojo 
mažiau.

Viso surinkta 108.50 dol.
Valdyba

syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 

p° 63rd St., Chicago 29. DL 
P° nii ■ ■ i ii r
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Rochester, N. Y.
Lietuvos priespaudos kalėjimas 

grius
Didžioji mūsų tautos šventė | 

Vasario 16 Rochesteryje buvo Į 
atšvęsta su didelia rimtimi ir 
iškilmingumu.

Rytą rochesteriečiai apgulę 
radijo klausėsi lietuvių radijo 
valandėlės, kurią įdomiai vedė 
pranešėjas R. Kirštainas. Čia 
prof. dr. A. Klimas anglų kal
ba vaizdžiai nušvietė mūsų tau

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiin
Visi Pittsburgh’o lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’o Lietuvių 

Katalikų Radijo Programą
vadovaujamą

Lietuvos Vyčių Pittsburghe 
JI TRANSLIUOJAMA 

STIPRIOS Hl GALINGOSIŠ

W LO A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kiekiveną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vaL o. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: LitlKianian Catholic Hotir.
Radio Station WLOA, Braddock. 

Pennsylvania.
III llilllllllll III lllll III 1111CMIIIHII III I lllll IIU

i

atstovai.
i

Vaclovas Sidzikauskas, buvęs
Lietuvos diplomatas, pasirodė taikoj. Ji šiemet buvo dosnes- 
scenoj. Publika labai šiltai jį su nė negu pernai. Lietuvos lais- 
tiko. Jis savo kalboj iškėlė šių vinimo reikalams sudėjo 819 
dienų aktualiuosius politinius

Dailininkui
A. f A

ADALBERTUI STANEIKAI mirus 
Marijai Staneikienei gilią užuojautą reiškia

Tas pats laikraštis praneša 
jų “nusikaltimus”: kun. Masal; 
kis turėjęs nepalankią knyg 
apie Rusijos, Lenkijos ir kit 

■ rytinės Europos kraštų ūk 
Kun. Janik multiplikavęs koki 

1 tai knygą ir ją platinęs Lodzėj*

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

ir kitų papuošimų
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 ‘ PR 8-0834

J. F. EUDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605*07 South Hermitage Avenue 

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

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

Publika skirstėsi geroj nuo

do!. J. M.
TĖVAS IR SONUS

MfiROUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6
‘410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Pradžia 5 v.

ALB Centro 
Jasaitis.

Grand Rapids, Mieli.
Visi kviečiami j minėjimą

A.L.B. Grand Rapids apylin- 
4 kei padedant, A.L.T. skyrius 

rengia Vasario 16 d. minėjimą 
vasario 25 d. šv. Jurgio draugi
jos didžiojoj salėj, 
vakaro.

Paskaitą skaitys 
V-bos pirm. Jonas

Grandrapiečiai ir apylinkėje 
gyveną lietuviai maloniai kvie
čiami gausiai dalyvauti šiame 
minėjime ir tuo parodyti, kad 
mūsų širdyje dar liepsnoja lie
tuviškos laisvės liepsnelė.

Valdyba
L. B. apylinkės susirinkimas
Vasario 10 d. Grand Rapids 

L. B. apyl. valdyba buvo sušau 
kusi visuotini metinį susirinki
mą, kuriam pirmininkauti buvo

i
i

STANLEY VAITEKŪNAS
(WHITE)

Gyveno Toronto, Canada
Mirė vas. 19 d.. 1962, 2 vai. 

ryto, sulaukęs 60 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš šiau- 

lių apskričio, Radvilų kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
brolio duktė Jean Banys, jos 
vyras Albinas ir šeima, brolienė 
Josephine White, 4 pusbroliai: 
Stanley Vaitekūnas, Joseph Lip- 
sky. John Masilunas ir Peter 
Brazauskas ir jų šeimos, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko brolis Julijo
nas su šeima.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
ir Sūnaus koplyčioje, 1410 So. 
5<>th Avė.. Cicero, III.

Ludotuvės jvyks šešt., vas. 
24 <1.. iš koplyčios 8:30 v. r. 
bus atlydėtas j šv. Antano pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų. Po 
lydėtas j šv.
nes.

Nuoširdžiai 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

>nliū<ię: Brolio duktė, bro
lienė ir pusbroliai.

laidot direkt A. Petkus ir 
Sūnus. Tel. TO 3.2108.

pamaldų bu* nu. 
Kazimiero kapi-

kviečiame visus:

I

ELEANOR BUCHIS
(Linkytė)

Gyveno 5620 S. Nashville Av.
Mirė vas. 19 d., 1962, 10:45 
v., sulaukus 70 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Se- 
JS.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime

2 dukterys. Alice Raece, žentas 
Charles. Helen Shimkus, žen
tas Anthony. sūnus Anthony, 
marti Genevieve. 6 anūkai, 
brolis Bladas Linkis, sesuo Jie- 
va Smičkus, 3 švogerkos: Ur- 
sula ir Julia Linkis ir Bessie 
Venckus, kiti giminės, draugai 
ir pažjstami.

Lietuvoje liko 2 seserys.
Velionė buvo našlė a. a. An- 

ton Buchis.
Priklausė Šv. Kazimiero Sės. 

Rėmėjų Draug. ir Liet. Rūtos 
No. 1 Draugijai.

Kūnas pašarvotas Frank M. 
Foran Funeral Home koplyčioj, 
7300 W. Archer Avenue (55th 
St. j vak. nuo Harlem Avė.), 
Summit. III.

laidotuvės jvyks penktad., 
vas. 23 d. Iš koplyčios 9:30 v. 
r. bus atlydėta ; St. Danicl 
the Prophet parapijos bažnyčių, 
54th St. ir So. Nashville Avė., 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. po 
pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus,
žentai, marti ir anūkai.

Laidot direkt Frank M Fo
ran. Tel. Globė 8-0208.

i

Žukauskai ir Murauskai

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. 111th StM PR 9-1355 ir 9-1356

M a

Amerikos Lietuvių Dailininku 
Sąjunga

A. j- A.
MARIJAI JAŠMANTIENEI mirus, 

jos sūnus, dukterį, anūkus ir proanūkus su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Laidotuvių Direktoriai

8845 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNTIKOS 
AIR-CONDlTlONED KOPLYČIOS

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos, 

Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m. 
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl............................ $1.00

ŠV. PIJUS X, redagavo kun. Jonas Petrėnas. Išleido Ateitis, 
1958 m. 255 psl............................................................................ $3.00

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms 
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai* dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnam, Conn., 1957 metais, 
150 psl............................................................................................. $2.00

VYRAI GEDIMINO KALNE. Pirmūno ir Savanorio Kūrėjo at
siminimai, St. Butkus. Aplankas dail. Alf. Krivicko. Aušros 
leidinys, 1957 m. 226 psl...............................................   $2.20

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir suaugusiems, pa
ruošė K. Barėnas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21, 
1957 m. 558 psl................................................................................. $3.00

MOTINA, Juozas PrunsJds, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėlė, 1958 m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie 
motinas. 48 psl............................................................................... $2.50

GINTARO KRANTAS. Petras Babickas, dail. Vladas Vijeikis.
Išleido Tėviškėlė, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūrį. 96 
puslapiai ...................................................................................... $4.00

■ ------------------ ----------

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

Lietuvių tautoe Uurlaustoe aameny- ' - • .....
; ;______ *----- ---------------- ; ■ 6 paraginimų lr paaiškinimų for
Arkivysk. Jurgio Matulaičio- g moję.

Matulevičiaus g m Vilnioje. Žvilgsnis į Arki
D A C A T 0 vyskupo kančias perneštas scnoj<

jL K * 1 o Lietuvos sostinėje, kur Jis steng
Tnitncv roIVflr g d am asla būti visiems viaakuo, kacTRIJOSE DALYSE. S vlsua KriMul

Užrašai: Mintys, pastabos, pasi ž yra nukentėjęs.
Čia kaip tik atsiskleidžia 5 Knyga turi 220 pus!., 

luotą ir jrišta J kietua 
Kaina $2.50.

Užsakymus

“D R
4545 W. 63

i.
'•yžimai.
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel 
rimas bei visiška* pasiaukojimai tar 

; nauti Dievui. Bažnyčiai ir sielų 
i ganymui

IT. lytiškai. Tai įvairiems asmenim? 
ašytų laiškų ištraukos, gyvenimiškos 

j Išminties perlai. Išreikšti patarimų.

dauRlaunlo

paveiks 
viršelius

siųskitesu rlnlgals

A U G A S”
St, Chicago 29, Iii

llllllllllfIiillIUilIUIIIUlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlililIlIiHIlI ,

I

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

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

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

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

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

♦
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. vasario mėn. 22

m.X PreL D. Mozeris š. 
vasario 25 d. ruošiamame Brigh 
ton parke Lietuvos nepriklau
somybės paminėjime atkalbės 
invokaciją, o inž. J. Pabedins
kas, Lietuvos sukilimo prieš 
bolševikus 1941 m. vienas iš 
vadų, pasakys kalbą Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo pa 
minėjime, kurį ruošia Brighton 
Parko L. Bendruomenės apylin
kė š. m. vasario mėn. 25 d.

X Lietuvos Vyčių choras Chi 
cagoje vasario 24 d. turi pirmą 
savo išvyką. Vyksta koncertuo
ti į Detroitą, kviečiamas Det
roito Vyčių ir ateitininkų. Be 
choro, kuriam yadovauja muz. 
F. Strolia, dar vyksta ir iškilie- [

X Meno galerija Chicago Sa
vings and Loan Association, 
6245 S. Western, kur vyksta P. 
Augiaus grafikos paroda, ati
darą : pirmadieniais nuo 12-8, 
antradieniais 9-4, ketvirtadie
niais ir penktadieniais 9-8, šeš
tadieniais 9-6, sekmadieniais 
12-6. Trečiadieniais uždaryta.

X Bridgeporto šv. Jurgio pa 
rapijos mokykla, vadovaujama 
sesers Ignacijos, Lituanistinė 
mokykla, vadovaujama moky
tojos F. Tarulienės, tautinis an
samblis vadovaujamas F. Stro
lios, kanklininkės, vadovauja
mos E. Vaičeliūnienės, iškilmin
gai paminėjo Vasario 16-tąją. 
Buvo labai rūpestingai paruoš
tų ir gerai atliktų deklamacijų,

Chicagoj ir apylinkėse KARDINOLAS ARKIVYSK. 
LAIDOTUVĖSE

Dr. Aldona Balčyte Gravrokienė 
[ kalba moterims Vasario 16 d. mi- 
: nėjime vasario 11 d. Jaunimo 
[Centre. Minėjimą surengė vyresn. 
giedrininkės. (Nuotr. B. Lungio)

ALVUDO TAUTINĖ ŠVENTĖ 
VAIKAMS

Vasario 18 d. Jaunimo Cent
re įvyko Lietuvos nepriklauso
mybės 44 metų sukaties minė
jimas, kurį suruošė Alvudas— 
Amerikos Lietuvių Vaiko Ugdy 
mo dr-ja, Inc. šventėje dalyva- 

i vo, vaikų su savo tėveliais, apie 
500 svečių, šventės iškilmių pro 
gramą pradėjo vaikučiai iš įvai 
rių Chicagos lituanistinių mo-

William O’- 
arkidiecezijos 

vasario 19 d., 
Jo laidotuvės 

Vardo

X Aušros Vartų parapijoje 
įvyksta bazaras vasario 22, 23, 
24 ir 25 d. Tai bus parapijos 
salėje, 2323 West 23 Place, 7 
vai. v., o sekmadienį prasidės 
3 vai., p. p. Bus laimės šuliniai, [

l visokios rūšies dovanos ir pre- 
j mijos. Virtuvėje bus galima 
gauti lietuviškų valgių: kugelio, 
bulvinių blynų ir dešrų su ko
pūstais. Pelnas eis parapijos 
naudai. Kviečiami ne tik para- 
piečiai, bet ir visi kiti.

X Estela Prugh su šeima at
vyko iš Arabijos pas tėvelius. 
Vincentą ir Stellą Petkus, 
W. 52 St., poros mėnesių 
stogų.

X Emilija ir Benediktas 
viekai, 5836 So. Artesian,

ka, 
tas 
lės 
mą

J
926 
ato- ‘kyklU’ vadovaujant mokyt. Pė- 

teraitienei, A. Kirvaitytei ir F. 
ięa_ Stroliai. Pirmiausia visus susi- 
va_ rinkusius pasveikino moksleivė 

sario 4 d. šventė savo vedybi-; Pakalniškytė. Po to, Ameri- 
nio gyvenimo 58 m. sukaktį. Šv.. kos himną pagiedojo K. Braz-

_.. Kryžiaus parap. bažnyčioje bu- džionytė, o Lietuvos himną jai
choro (dainų, tautinių šokių ir vo iškilmingos šv. mišios jubi- Padėjo giedoti visi dalyviai. In-

Į kanklių muzikos. Šventės nuo- liatų intencija. Visa šeima ėjo v°kaciją kalbėjo kun. J. Kubi-J_21_ 1 . 12-_ CIT _ . J _ .1_ 2^_ • ^&21_

i
I

Arkivyskupas 
Brien, Chicagos 
augziliaras, mirė 
sulaukęs 83 m.
įvyks šį šeštadienį Šv. 
katedroje 11 v. ryto. Laidotu- 

' vių šv. mišias atgiedos pats kar 
dinolas Albert Meyer, specialiai 
grįžęs iš Romos, kur dalyvauja 
parengiamoje Visuotino Bažny
čios susirinkimo sesijoje. Pa
mokslą sakys Milwaukee arki
vyskupas Wm. Cousins.

Ark. O’Brien 37 metus pir
mininkavo Extension misijinei 
draugijai, kuri visoj šaly yra 
pastačiusi šimtus koplyčių. Ve
lionis buvo artimas ir lietu
viams. Visose liet, parapijose 
yra teikęs Sutvirtinimo sakra
mentą. Tėvams Marijonams, 
vykstantiems į Argentinos mi
sijas 1939 m., ark. O’Brien pa
gelbėjo, padengdamas kelionės 
išlaidas. Tėvų Marijonų semina
rijos koplyčioje yra įrengęs Au
šros Vartų lango vitražą.

Arkivyskupas Šv. Vardo ka
tedroje priėmė krikšto, sutvir
tinimo, kunigystės sakramentus 
ir vyskupišką konsekraciją. Jis 
buvo pirmutinis Amerikos vy-

jungė Bridgeporto ir Marąuette 
Parko moksleiviai. Su eilėraš
čiais gražiai pasirodė Jonušaity 
tė ir Vytukas. Vėliau sekė gy
vi paveikslai ir ritminė plasti- 

kur puikiai buvo atvaizduo- 
Tėvynės ilgesys, už ką sa- 
dalyviai reiškė pasitenkini- 
ilgais plojimais.

Mokyt. Pėteraitienė paskelbė, 
kad šie metai yra Maironio me
tais, nes sueina 100 metų nuo 
dainaus gimimo ir lituanistinių 
mokyklų mokinių atliekama pro 
grama skiriama tam tautos ža
dintojui prisiminti.

Šventės dalyviai buvo pavai
šinti higieniškais, lietuviškam 
skoniui pritaikytais valgiais su 
lietuviška gira, kava ir pieneliu. 
Po to gražiausius Lietuvos 
vaizdus ekrane rodė Leonas Šu- 
laitis, o apie jos grožį deklama- 

. vo ir pasakas sekė akt. A. Brin
ką, kuriam publika, ypač vai
dučiai karštai plojo. Visi susi
rinkę į šventę buvo labai dė
kingi dr. J. Adomavičiui, kaip 
Alvudo kūrėjui ir vadovui, už 
suruoštą tokią gražią šventę 
vaikams, kur visi susijungė į 
bendrą lietuvišką šeimą.

Atskiroje patalpoje buvo su
ruošta Čiurlionio, Šimonio ir 
Žmuidzinavičiaus 112 paveikslų- 
reprodukcijų paroda. Reproduk 
cijas įrėmino dr. J. Adomavi- 

: čius, o meniškai paveikslus iš-. 
dėstė buv. pirai. - garbės narė 
Z. Juškevičienė ir agr. Liškus, 
gavę dail. Rūkštelės ir Pautie- jams.

taiką kė$ė tautiniais motyvais prie Komunijos. Po šv. mišių, hus, SJ> referatą skaitė Žibu- 
papuošti mokyklos koridoriai. Navickų dukros Sophie Ward, Jurėnaitė. Tėvų šalis buvo 
T^....:xi.. ,—, _ _ _ atvaizduota gyvais paveikslais

— kanklėmis, deklamacijomis, 
plastikos judesiais. Didžiuosius 
miestus atvaizdavo: Vilnių—E. 
Danėnaitė, Klaipėdą — S. Kas- 
peravičiūtė, Kauną — R. Jab
lonskis. Kanklėmis pritariant 
visi scenoje dainavo “Leiskit į 
tėvynę”, kuri ne vienam salėje 
esančiam išliejo ašarą per 
skruostus, ypač moterims. Kan 
klininkės ir jų vadovė A. Kir- 
vaitytė susilaukė gausių aplo
dismentų. Po to Tėviškėlės an
samblis gražiai sudainavo tris 
dainas. Ansambliui vadovavo ir 
akordeonu pritarė muz. F. Stro
lia. Prie šio ansamblio prisi-

Lietuvišką mokyklos dvasią pa Perry, Jesulaičių ir J. Navickų,mun.jn.jva uvaoiį pa rerry, jesuiaicių ir j. avienų, 
laiko nenuilstama vedėja sesuo šeimos iškėlė tėveliams šaunias 

vaišes. Jie visi yra stambūs ge
rų darbų rėmėjai.

x. Ignacija ir kitos sesutės moky- i
ji musų solistai Prudencija Bic-1 tniAC Z j
kienė ir Algirdas Brazis, r 
akompaniatorius muz. Jonas 
Byanskas.

X D. L. Kunigaikštienės Bi
rutės dr-jos Chicagos sk. val
dyba vasario 25 d. 3 vai. p. p. 
Jaunimo Centre ruošia dr. K. 
Paprockaitės - Šimaitienės pa
skaitą tema “Radioaktyvių spin 
dūlių veikimas į žmogaus orga
nizmą”. Dr. K. Paprockaitė - 
Šimaitienė medicinos mokslus 
pradėjo Vytauto Didžiojo uni
versitete, Lietuvoj ir baigė Inn- 
sbrucko universitete, Austrijoj. 
Ten pat ir praktikavo Innsbru- 
cko universiteto klinikose. At
vykusi į Ameriką, atliko stažą, 
dirbdama įvairiose New Yorko 
ligoninėse. Paskutiniu laiku dak 
tarė dirbo Manhattano Vetera
nų ligoninėj, o dabar yraperkel 
ta aukštesnėms pareigoms į Hi-I 
nes veteranų ligoninę, netoli ®an*y naujoje rezidencijoje pra 
Chicagos. Valdyba maloniai kvie eit^ šeštadienį buvo atšvęstos 
čia visas birutininkes ir ramo
vėmis į šią paskaitą gausiai at
silankyti.

X Valdas Adamkavičius suti
ko skaityti paskaitą seminare, 
kurs įvyks gavėnios metu Jau
nimo Centre. Prašomi visi at
siminti gavėnios šeštadienius.

X Dr. Antanas Razma, mili
joninio fondo pradininkas, jo 
organizatorius ir širdis, daug 
paskyręs ne tik pinigų, bet ir 
darbo fondo reikalams, kad šita 
didelė idėja realizuotųsi gyve
nime, yra ir lietuvių operos rė
mėjas. “Aidos” operos pastaty
mui daktaras paskyrė 50 dol. 
Šiuo metu jis savo kabinetą tu
ri Wihningtono miestelyje, ne
toli Chicagos.

X Šv. Kryžiaus parapijos mo 
kyklos mokinių tėvų susirinki
mas šaukiamas šį sekmadienį.

X DR. K. G. BALUKAS, 
akušerijos ir moterų ligų spe
cialistas, nuo vasario 23 d. sa
vo kabinetą perkelia į naują vie
tą: 6449 S. Pulaski Rd. į Craw- atidarymo ceremonijas praveda 
ford Medical Building, telef. 
LUdlow 5-6446. (Pr.)

X Už a. a. Antaninos šešp- 
laukienės vėlę, prieš metus mi
rusios Lietuvoje, Linkuvoje, šv. 
mišios bus atlaikytos kun. Juo
zapo Lechavičiaus vasario 23 
d., 7 v. r. Cenacle Convent kop- 
lyčioje, 11600 Longwood Drive, 
Chicagoje. Mišias aukoja sūnus 
dr. Alfonsas šešplaukis ir kvie
čia gimines ir pažįstamus pri
siminti jo brangiąją motinėlę 
savo maldose. (Pr.)

X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 
metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737

tojos, sugebėjusios išmokyti lie- 
° [ tuviškų dainų ir eilėraščių ne- 

lietuviukus, drauge su lietuviais 
dalyvavusiais programoje. Į mi 
nėjimą buvo atsilankęs mokyk
los šefas prel. A. Martinkus.

X Dr. K. Ambrozaitis, Anta
nas Luneckas, P. Tirva, P. Bal- 
zaras, V. šklerienė, B. Vinda- 
šius, Aid. Augustinavičienė nu
pirko Pauliaus Augiaus grafi
kos darbų ir tapo jo pomirtinės 
monografijos mecenatais.

X Operos vadovybė praneša, 
kad bilietai, kuriuos jau įsigi
jo kai kurie asmenys, į Aidos 
operos spektaklius nėra priima
mi atjal ir už juos apmokėti 
pinigai nebus grąžinami, neštai 
sudaro daug nepatogumų ir sun 
kūmų atskaitomybėj.

X Algimanto ir Valentinos

Viktoras Murauskas, Morning- . 
side College, Sioux City, Iowa, 1 
studentas, studijuoja ekonomiją 
antri metai, gavęs pilną stipendiją 
kaip sportininkas

vardinės. Valentiną pasveikinti 
buvo susirinkęs gausus draugų 
būrys. Jaukioje ir lietuviškoje 
nuotaikoje buvo pasisvečiuota 
ir pabendrauta.

X Julija Pukelienė, žinoma 
visuomenės veikėja, moterų są-1 taiga turės pačius moderniškiau 
jungos 49 kp. pirmininkė, vasa- sius įrengimus, 
rio 16 d. šventė vardadienį ir 

j ta proga buvo pasveikinta ar- vo susirgusi, dabar jau sveiks- 
timųjų. Julijai palinkėta ilgiau- ta. Anastazija ir Alex Tunkiai 
šių ir sveikiausių metų. [ yra stambūs biznieriai. Town of

turi 
[mėsos krautuvę jau virš 30 
metų. Yra parapijos ir draugi- 

Tunkiai 
ir rė- •

X Italijos marmoru bus iš- | 
klotas erdvus pagrindinis sve
čių kambarys naujojoj šv. Kry
žiaus ligoninėj. Bus specialus 
laukiamasis vaikams su įvai- i 
riais žaislais. Ta lietuviška įs-

X Anastazija Tunkienė bu-
i 
I

šių ir sveikiausių metų.
X Alė Keželienė, turėjW^k^ 4624 So' Wood St’’ 

“Dvylika brolių juodvarniais I 
lakstė”, pagrindinę rolę; spal-Į

stilius, siluetai, - Madų * starnbūs -rSmėiai- ' 
parodoj - pristatys publikai J™. Dran”° skailyt* 
modelius komentuojant rūbų meJaL 
detales bei jų įvairenybes. Pa
roda įvyks kovo 11 d., 3 v. p.
p. Jaunimo Centre. (PR.)

X Dr. P. Daužvardis su po
nia atidarys Chicagos skautijos 
rengiamą Kaziuko mugę Jauni
mo namuose kovo mėn. 4 d. 11 
vai. 30 min. ryto. Iškilmingo

va,

t

Lituanistikos tunto skautai.
(Pr.)

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

(Pr )

I

W. 43 St., tel. CL 4-2390. 
(Sk.)

Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 
S. Maplewood, labai tvar-

X
4259
kingai ir greitai užpildo IN
COME TAX visiems. Tel. CL 
4-7450, sekmad. YA 7-2046.

(Sk.)

niaus patarimus. Šventėje tarp 
kitų dalyvavo šešios seselės ka- 
zimierietės, mokytojos, kurios 
gyrė gražų šventės paruošimą 
ir atlikimą. Parodą aplankė apie 
400 asmenų. Po vaišių ir prog
ramos dr. J. Adomavičius tarė,
kas nori, gali pasiimti jo paties skuPas Sav?s asmeninį arkivys- 
užaugintų ir pražydusių gėlių kuP° titul* neturėdamas savo 

Vazonėlius į namus, kaip padė-|diecezij°s: Jo 1^ot"v^e d^- 
ką už atsilankymą į šventę.
Mamytės ir vaikučiai gėlėmis 
nešini skirstės su dideliu pasiten 
kinimu ir dėkingumu rengė-

Magd. Š.

įvaus šimtai arkivyskupų, vys
kupų, dvasiškijos ir tikinčiųjų.

MASKVA KLIUDO RADIJO 
TRANSLIACIJAS

Kanklių vad. A. Kirvaitytės, mok. Pėteraitienės ir muziko F. Strolios vadovaujami kanklininkai, 
Lit. mok. mokiniai ir Tėviškėlės ansamblio dalyviai Alvudo programą išpildė vasario 18 d. Jau
nimo Centre. (Foto A. Gulbinsko)

IS ARTI IR TOLI

Edward Murrow, JAV-ių in
formacijos biuro direktorius, 
kalbėdamas Chicagoje, pasakė, 
kad Sovietų Sąjunga kasmet iš
leidžia 125 mil. dolerių kliu
dyti iš Amerikos ir Anglijos ra
dijo transliacijas taikomas trum 
pomis bangomis žmonėms, gy
venantiems už geležinės uždan

gos.
I

ŠV. MIŠIOS TELEVIZIJOJE

WGN-TV (kanalas 9)
rio 25 d. ir kovo 4 d. 11 vai. 
ryto perduos šv. mišias iš Šv. 
Tomo Moro bažnyčios, 81-a ir 
California av. Modemiška baž
nyčia pasižymi Kristaus ir šv. 
Tomo mozaikiniais paveikslais 
prie didžiojo altoriaus.

iI---— — ------------- ---- - —----

vasa-

Muenchene — 15, Memmingene _ _
— 1, Obcrmarchtal — 1, Sprin- KAS, KĄ IR KUR 
ge — 9, Vechta — 24,

Džiovininkų sanatorijoj: Gau-
tingene — 11, ir įvairiose kito-

— Sudriko radijo programos 
pasiklausykite sekmadienį iš sto
ties WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki 
2:30 vai. p. p. Girdėsite gražių 
lietuviškų dainų ir muzikos. Taip
gi bus mįslių konkursas. — Pr.
—

i baigė 14 lietuvių abiturientų—
4 mergaitės ir 10 berniukų.
Sausio 20 d. Bankstown lietu- se — 10.
vių “Dainavos” salėje įvyko abi Sunkių chroniškų nepagydo- 
turientų susipažinimo vakaras, mų ligonių ligoninėse: Regens- 

— Lietuvių Kultūros Fondas burge Šv. Juozapo ligoninėje— 
Melbourne rengiasi paminėti M.
K. Čiurlionį. Numatoma paskai 
tos, tapybos kūrinių paroda ir 
koncertinė dalis.

AUSTRALIJOJE
— Tėviškės Aidai praneša, I 

kad Adelaidės universitete me
dicinos daktaro laipsnį įgyjo 
Ona-Roma Varoneckaitė. Mūsų 
Pastogė praneša, kad Sydnėjuj 
medicinos mokslus baigė du jau 
ni lietuviai: Gytis Danta ir B. 
Vingilis.

— Jaunimo veikla. Melbourno 
lietuviai skautai sausio mėn. 
turėjo savo metinę stovyklą. 
Buvo svečių iš Sydnėjaus ir ki
tų miestų. Newcastle mokytojų 
kolegiją baigusi Regina Dum- 
šaitė nuo 1962 m. pradėjo mo
kytojos darbą. Sydnėjuje lietu
vių studentai į centrinę studen
tų valdybą išrinko pirmininke 
— Elvyrą Stankevičiūtę, sekre
tore — Daną Bajelytę, iždinin
ko pareigoms — Laimą Zarem 
baitę ir nariu — Danių Kairai
tį.

— Iš Kanados persikėlė gy
venti į Australiją, Geelongą, tei 
sininkas Fel. Valys su šeima. 
Jus anksčiau yra gyvenęs Šve
dijoje ir apie 11 metų išgyve
no Toronte, Kanadoje.

— Sydnėjaus, Bankstown ir 
Cabramatta srityje vid. mokslą

<

X Marija Paukštienė, 
rio 12 d. šventė gimimo 

(ta proga buvo vaikų ir artimų
jų draugų pagerbta ir pasvei
kinta. M. Paukštienė yra žino
ma visuomenės veikėja.

X Chicagos Našlių Draugiš
kas klubas rengia šokių vaka
rą šeštadienį, vasario 24 d.,
6:30 v. v. Vengeliausko salėje, 
4500 So. Talman Ave. šokiams 
gros Valūno orkestras. Bus bu
fetas. Komisija ir valdyba kvie
čia visus narius ir svečius at
silankyti.

X Cicilija Kneizienė, 5544 S. 
Hermitage Ave., jau kelinta sa
vaitė kaip rimtai serga. Ji yra 
Mot. s-gos narė. Cicilija ir An
tanas Kneižiai yra stambūs Šv. 
Kryžiaus parapijos ir draugijų 

I rėmėjai, yra amžini nariai Šv. 
Kazimiero vienuolyno, Labdarių 

į s-gos ir visų kitų vienuolynų. 
Kneižiai yra Draugo ilgamečiai 
skaitytojai ir rėmėjai.

X Ciceroje, Lietuvos 
klausomybės minėjimo 
“Palik ašaras Maskvoj” 
gos fondui surinkta 130 dol. 
Nupirktos siuntinėjamos įtakin 

į giems JAV pareigūnams, susi
pažinti su Lietuvos tragedija 
ir komunizmo žiaurumo meto
dais.

vasa- 
dieną,

>

I

J
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X Juozas Juška savo svetai
nėj Marąuette Inn, 2656 West 
69th švenčia gimtadienį, šešt. 
ir sekmad. vas. 24 ir 25 d. d. 
Ta proga kviečia visus savo 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti. Svečiai bus vaišinami ska
niais užkandžiais ir gėrimais.

(Pr.)

nepri
metu, 
kny-

7, Schongau — 2.
Psichiatrinėse ligoninėse: Haar 

prie Muencheno — 5, Mainko- 
fen — 2, Garbsee/Wasserburg 
— 1, Ansbach — 1, Gegensbu- 
ge — 3, Naufbeuem—4, Wie-

SILPNAME KŪNE

L fl. VALSTYBĖSE
— Henry ir Lucy Kali, 12132 ;lo=h prie Heidelbergo—20.

S. 75 Ave., Palos Heights, III., 
per seselių kazimieriečių vaka
rienę, vasario 25 d., įrašys į am 
žinus narius savo 5 m. dukrelę 
Judy, o per tėvų marijonų sei
mą įrašys į amžinus narus 1 
m. sūnelį Jonelį. Henry Kali 
yra kontraktorius, stato moder
niškus namus.

— Los Angeles LFB sambū
ris Vasario 16-os proga per vie
tos Alto skyrių Kuchel — Lips- pinigiy. Juos kankina ne tik am 
comb rezoliucijai remti įteikė žiaus našta, ar ligų kančia, bet 
110 dol. sunkiausiai pakeliama vienatvė.

Jie dažnai patalpinti ten, kur 
VOKIETIJOJE kadaise buvo lietuvių stovykla,

— Prieglaudose ir ligoninėse o dabar jau toj apylinkėj jokio 
mažėja lietuvių senelių ir ligo- lietuvio nėra, tat, nėra nė kam

jų lankyti. Tokius gali paguosti 
tik lietuviškas laikraštis, kny
ga ir keletas pastoviai teikia
mų markių, kurios atstotų lan
kytojų dovanėles.

nių. Jau daugelis jų užbaigė 
tremtinio gyvenimą ir ilsisi sve
timoje žemelėje, nesulaukę die
nos, kurią būtų galėję grįžti į

Šitokiu pavadinimu nauja dr. 
JUOZO PRUNSKIO knyga nese
niai išėjo iš spaudos. Tai labai 
naudinga dovana ligoniams ir vy
resnio amžiaus asmenims. Sergan
tiems ir apskritai kenčiantiems 
skaitymas šios knygos atneš daug 
paguodos, suraminimo, atskleis 

Į gilesnę ligos ir kančios prasmę,Galimas daiktas, kad ir kito
se vokiečių institucijose vienas- duos nurodymų, kaip laikytis to- 
kitas lietuvis yra patalpintas,į k>os nelaimės atveju, 
bet apie juos neturime žinių. 
Būtų gera, kad žinantieji pain
formuotų Balfą Muenchene. 
Priglaustieji institucijose gauna 
išlaikymą, medicinos priežiūrą 
ir kai kur, bet ne visur, po 10 
ar 15 markių mėnesiui kišen-

Knyga skaitoma lengvai, joje 
duodama daugvbė istorinių pavyz
džių iš didžiųjų žmonių gyveni
mo. Veikalas turi 133 pusi., kai
nuoja $1.30, Gaunamas “Drauge”.

DIDYSIS NERIMAS

X Barbora Cibierienė, 4549
So. Hermitage, sena Town of laisvą Lietuvą. Dar prieš me- 
Lake gyventoja, jau kelinta sa- tus - kitus senelių ir ligonių 
vaite kaip serga. Cibierienė pri- institucijose būta žymiai dau- 
klauso visoms parapijos drau- giau, o šiuo metu jų turime:
gijoms. Ligonę prižiūri gera Senelių prieglaudose: Berchtes- klaidose užsispirti — velnioniš- 
draugė Ona Jeselskienė. dagene — 4, Domstadte — 5, ka! —Cicero

— Klysti yra žmoniška, bet

Tokiu pavadinimu išleistas dr. 
Pr. Gaidamavičiaus veikalas yra 
viena iš geriausių knygų paskuti
nio laikotarpio lietuvių religinėje 
literatūroje. Knygoje autorius na
grinėja didįjį žmogaus sielos ne
rimą, verčiantį ieškoti pagrindinių 
pasaulėžiūros 
mo. Autorius 
mės, religijos, 
sprendžia su

j psichologišku įžvalgumu, su istori
ko tikslumu ir su tyrinėtojo nau
jumu. Surinkta daug medžiagos iš 
rašytojų, mokslininkų, poetų, me
nininkų gyvenimo ir raštų. Knyga 
turi 297 pusi., kaina $2.50, gauna- 

j ma “Drauge”.
I

klausimų išsprendi- 
čia gyvenimo pras- 
Dievybės klausimus 
filosofišku gilumu.
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