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Maskva bijo Vokietijos sujungimo
Sovietų diktatorius Nikita Chruščevas ruošiasi sugriežtinti 

šaltojo karo taktiką. Kokios nuotaikos Vakarų 
berlyniečių?

MASKVA. — Notos, protes
tuojančios prieš vakariečių są
jungininkų teigimą, kad Vaka
rų Berlynas yra Vakarų Vokie
tijos dalimi, buvo vakar Sovie
tų Sąjungos įteiktos Jungti
nėms Amerikos Valstybėms, Bri 
tanijai ir Prancūzijai.

Vakariečių ambasados protes 
to turinio neatskleidė.

*

Pasak kai kurių politinių šal
tinių, Kremliaus notos turinčios 
tikslą sugriežtinti šaltame kare 
taktiką, kurią Nikita Chrušče
vas buvo šiek tiek sušvelninęs.

Berlyno vakarų sektorių gy-

ventojai save laiko Vakarų Vo
kietijos piliečiais, ir pabrėžia, 
jog Vokietijos sujungimas pri
valo būti įvykis — ne paprasta 
izoliacija buvusios vokiečių sos 
tinės. Nors komunistai jų mies 
tą savinasi, bet jiA laukia die
nos, kai Berlynas bus sujung
tos Vokietijos sostinė, numetus 
Rusijos priespaudą.

Kremliaus strategai žino Va
karų berlyniečių nuotaikas, kaip 
ir Vakarų Vokietijos
JU-

Diktatorius Nikita 
vas neseniai pareiškė,
sija dar bijo sujungtos Vokie
tijos.

gyvento-

Chrušče- 
kad Ru-

Denise Kowe, 2 metų, iš Balti- 
more. Md., atvyko į Washingtoną 
pasveikinti astronautą John Glenn.

Pietų Vietnamo prezidentas Diem 

gyvas ir sveikas
Po prezidento rūmų bombardavimo

SAIGONAS, Pietų Vietnamas. 
— Du Pietų vietnamiečių kovos 
bombonešiai vakar bombardavo 
prezidento rūmus, bandydami 
nužudyti prezidentą Ngo Dinh 
Diem arba jo šeimos narius.

Dviem valandoms praslinkus 
po bombardavimo, antikomunis- 
tas prezidentas per radiją Sai- 
gone pranešė, jog dėka “dieviš
kosios apsaugos, aš ir mano 
artimi bendradarbiai nesame pa 

j vojuje”.
Diem pranešė, kad ištikimi 

kariniai daliniai “pilnai kontro- 
i liuoja visą kraštą”.

Pasak vyriausybės radijo pra 
nešimo, vienas puolusių lėktu
vų AD-6 Skyraiders, duotas Pie 
tų Vietnamo aviacijai Jungti
nių Amerikos Valstybių, buvęs 
numuštas netoli pajūrio ir jo 
pilotas sučiuptas. Antrasis lėk-' 
tuvas irgi numuštas.

Bombardavimas atėmė keliem 
asmenims gyvybes, yra taipgi 
sužeistų.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

Britų Guianos ministeris Cheddi 
Jagan pareiškė Georgetown’e, jog 
jis pakvietė britų karinius dali
nius, prasidėjus riaušėms ir su
griovus vidurmiesčio apylinkės 
dalį. Riaušių tikslas buvo privers
ti atsistatydinti Jaganą, kuris yra 
marksistas. (UPI)

Afrikos tautos ir duona

Thailandas areštavo
26 raudonuosius

BANGKOK, Thailandas. —
Thailando policija šiom dienom 

Bangkoke ir provincijoje areš
tavo dvidešimt šešis komunis
tus ir paėmė komunistinės pro
pagandos prieš vyriausybę. Dar 
daugiau būsią areštuota.

Netrukus bus paskelbtos Alžirijos

paliaubos

Costa Rico prezidentas 
išvyko j Europę

SAN JOSE, Costa Rica. — 
Naujai išrinktas prezidentas 
Francisco J. Orlich praėjusį 
penktadienį išskrido lėktuvu į 
Europą. Šiandien jis bus New 
Yorke ir tą pačią dieną išvyks
ta į Londoną. Prezidento postą 
jis užims gegužės 8 dieną.

Peipingas perka 
Australijos kviečių

MELBOURNE, Australija. — 
Australija sutiko parduoti rau
donajai Kinijai 600,000 tonų 
kviečių. Tai šiom dienom pra
nešė australų kviečių įstaiga. 
Peipingas tampa didžiausias 
australų javų pirkėjas antrus 
metus iš eilės.

TRIPOLIS, Libija. — Alžirie- 
čių sukilėlių seimas priėmė tai
kos susitarimą su Prancūzija 
baigti 7J/2 metų Alžirijos karą. 
Tai vakar pranešė patikimi šal
tiniai.

Alžiriečių revoliucinė taryba, 
sukilėlių seimas, susirinko va
kar Tripolyje patvirtinti taikos 
susitarimo, kuris buvo Prancū- 

Į zijos vyriausybės ir alžiriečių 
nacionalistų sukilėlių atstovų 
Genevoje priimtas.

Netrukus alžiriečiaj sukilė
liai ir Paryžius paskelbs, kad 
baigiamas karas Alžirijoje ir 
šiam kraštui suteikiama apsis
prendimo teisė.

— Prezidentas Kennedy va
kar pasiuntė į kongresą projek
tą sveikatos reikalais, atnaujin
damas savo prašymą, kad senes 
nio amžiaus žmonės būtų gydo
mi pagal socialinę apdraudą.

_  Astronautas John Glenn, 
vakar atsakydamas į kongreso 
erdvės komisijos paklausimus, 
pareiškė, kad amerikiečiai turė
tų apsiprasti su mintimi, kad 
kartais gali žmogaus skridimas 
į tolimas erdves ir nepasisekti. 
Galime turėti ir nepasisekimų 
skrendant į erdves.

— Norvegijos užsienio reika
lų ministeris Halvard Lange at
metė idėją sudaryti vidurio ir 
šiaurės Europoje beatominę zo
na.

— Prezidentas Kennedy ne
turės šią savaitę spaudos kon
ferencijos.

— Jugoslavijos anglių kasyk
los sprogime vakar žuvo 54 dar
bininkai, 9 išliko gyvi.

— JAV vakar iš Vandenberg 
bazės, Calif., paleido satelitą 
Discoverer, kurio kapsulė bus 
ieškoma nuo 1 iki 4 d.

— Katangiečių žandarai pa
sistūmė link šiaurės Katangos 
sostinės Albertvillės, Konge. 
Jungtinių Tautų daliniai pasi- 

: ruošę ginti miestą.

tad lengva įžvelgti ir pati kal
tininką. Tatai rodo, kad sovie
tinės priespaudos sąlygomis ta
sai jaunimas negalėjo įsigyti net 
pradinio išsilavinimo. Dalis to 
jaunimo, kartu su tėvais, buvo 
ištremtas į sovietines priverčia
mųjų darbų stovyklas ir netu
rėjo sąlygų mokytis. Taip pat 
įsidėmėtinas lietuvių tautos iš
gyventasis sunkmetis pokario 
metais. Žmonėms stigo net ir 
duonos kasdieninės, nekalbant 
apie apsirengimo bei apavo sto
ką. Prieš trejetą metų pačioje 
vilniškėje “Tiesoje” buvo užuo
minų apie dalies mokinių, tė
vams patekus “į laikinus sunku
mus”, negalėjimą lankyti mo
kyklų. Gausu faktų, kad kuriam 

Į tėvų susirgus, mokyklinio am
žiaus vaikai, vietoje ėję į mo
kyklą, lankydavo pažįstamus, 
kad sergančiuosius aprūpintų 
duoros kąsniu. Tad nenuosta
bu, kad dešimtys tūkstančių jau 
nimo negalėjo įsigyti reikiamo 
išsilavinimo ir dėl to kaltė ten
ka ne kam kitam, kaip Krem
liaus diktatūrai.

O kai dėl atvejų, kad ir da
bar nustoja mokyklas lankyti 
daug moksleivių, tai pakanka 
tik atsiminti chruščevinę mokyk 
lų reformą, pareigojančią moki
nius jungti į darbus. Savaime 
suprantama, kad silpnesnieji ne 
įstengia ir mokytis ir atlikti nu 
statytus darbus. Iš kitos pusės 
nuolatinis ir metai iš metų be
sireiškiąs tam tikros dalies mo
kinių nustojimas lankyti mo
kyklas rodo besireiškiantį apa
tiškumą “bolševikiniu švieti- 
md •

Galiausiai sovietinio komjau
nimo sekretoriaus darytame 
priekaištavime taip pat glūdi 
pastanga šituo būdu, žeminant 
Lietuvą, iškelti vyresnįjį “bro
lį” rusą. Tikrovėje gi Lietuvo
je mokyklas lanko normalus mo 
kvkiinio amžiaus vaikų skaičus, 
be*, kadangi nebuvo ir nėra nor 
malių mokymuisi sąlygų, dėl to 
tam tikra dalis mokinių nepa
jėgia mokyklas baigti.

ROMA. — Jungtinių Tautų tos pusės, rodo, kad Afrikos že- 
padalinio, vadinamo FAO (Food myne yra plačios žemės ūkio 
and Agriculture Organization) 
— Maitinimo ir Žemės Ūkio or
ganizacijos, šiom dienom Romo
je buvo sukviestas pasitarimas 
su misionieriais.

Pasitarime šalia atsakingų 
šios tarptautinės organizacijos 
pareigūnų dalyvavo apie 150 mi 
sionierių — įvairių misijų įstai
gų atstovų. Studijų tema buvo: 
Afrikos maitinimo problemos.

Šios Jungtinių Tautų organi
zacijos rūpesčiu paskutiniu me
tu buvo surinkti tikslūs duome
nys apie Afrikos tautų maiti
nimo galimybes. Duomenys ro
do, kad apie 100 milijonų Afri
kos gyventojų maistas yra ne
paprastai skurdus. Jie'negauna 
net minimalinio kalorijų skai
čiaus. Dėl to neišvengiamas reiš
kinys yra anemija, rachitas ir 
kitos panašios ligos.

FAO surinkti duomenys iš ki

j

Lota Ford, 70 metų, dabar 
venanti Phoenix, Ariz., kuri astro
nautą John Glenn mokė antrame 
skyriuje New Concord. Ohio, pri
simena Johnny kaip žingeidų ber
niuką. (UPI)

išvystymo galimybės. Reikia tik 
vietinius gyventojus išmokyti 
moderniųjų žemės dirbimo bei 
apskritai ūkininkavimo metodų. 
Didžioji Jungtinių Tautų Žemės 
Ūkio ir Maitinimo organizacija, 
rengdama periodinius pasitari
mus su misionieriais, kviečia 
juos bendradarbiauti ,keliant 
atsilikusių tautų gyvenimo ly
gi-

Komunistų pratimai 
netoli Vakarų

HELMSTEDT, Vokietija. — 
Rytų Vokietijos kariniai dali
niai, apginkluoti sunkiąja arti
lerija ir tankais, šiom dienom 
atliko pratimus vietovėje, esan
čioje tarp abiejų Vokietijų.

— Atty general Robert Ken
nedy vakar 'Paryžiuje vizitavo 
Prancūzijos prezidentą Charles 
de Gaulle ir jam įteikė JAV 
prezidento laišką.

— JAV U-2 pilotas Powers 
rytoj bus klausinėjamas kongre 
so komisijos. Penktadienį, gal 
būt, galės jį klausinėti kores
pondentai.

— Pennsytvanijos valstybės 
■universitete mokosi per 19,000 
I studentų. Jų tarpe yra 4,000 
katalikų studentų. Jiems ir pro 
fesūrai atidaromas yra Katali
kų Centras. Jam vadovaus ku
nigai benediktinai.

— Anglijos parlamento na
rys, Alan Grahame Brown, ku
ris pereitais metais atsimetė iš 
Darbo partijos, kuri per daug 
pataikavo komunistams, yrapri 
įimtas į katalikų Bažnyčią.

i gy-

Kaip praeityje, taip ir dabar 
misionierių pagalba čia yra ne
paprastai svarbi ir nieku kitu 
nepamainoma. Tai pripažįsta 
visi, kurie nuoširdžiai rūpinasi i 
pakelti ūkiniai atsilikusių tau
tų gyvenimo lygį. Kaip pagel
bėti šiom tautom geriausiai žino 
misionieriai, kurie jau nuo šimt 
mečių gerai pažįsta ir yra su
kaupę didelį patyrimą ir turi 
didelius būrius gerai parengtų 
specialistų.

Tunisija apkaltino 
Prancūziję

TUNISAS, Tunisija. — Tu
nisiečių vyriausybė šiom die
nom teigė, jog prancūzų armi
jos dalinys pažeidęs alžiriečių- 
tunisiečių pasienį ir nužudęs 3 
tunisiečių karius.

Susikirtimas įvykęs netoli Sa- 
kiet - Sidi - Youssef, toje vieto
je, kurią prancūzai bombarda
vo 1958 metais, pasak Tunisi- 
jos vyriausybės pranešimo.

Albanija pasuko j 
Vakarus dėl kviečių

BONNA. — Albanija šiom 
dienom pirko $500,000 vertės 
kviečių iš Vakarų Vokietijos 
kompanijos ir sumokėjo Ame
rikos doleriais. Albanijos tai bu 
vęs pirmasis pirkinys Vakarų 
Vokietijoje, Tiranai nutraukus 
politinius santykius su Mask
va.

— Chester Bowles, specialus 
JAI' prezidento patarėjas, at
skrido vakar į Kabulą, Afganis
tano sostinę, atlikęs penkių die
nų vizitą Indijoje.

KALENDORIUS

Vasario 28 d.: šv. Romanas, 
Šile.

Kovo 1 d.: šv. Albinas, Rus
nė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 30 laipsnių; rytoj — 
šalčiau.

Saulė teka 6:27, leidžias 5:38.

Trumpai iš visur
— Sovietų vyriausybės laik

raštis “Izvestijos” vakar smar
kiai kritikavo prezidentą Ken
nedy, kad jis nepritarė Chruš
čevo siūlymui paversti 18 vals
tybių atstovų nusiginklavimo 
konferenciją viršūnių susirinki
mu. 18 valstybių atstovų nusi
ginklavimo konferencija numa
toma Genevoje, Šveicarijoje, ko 
vo 14 dieną.

— Šiaurės Korėja 1961 me
tais sugavusi 700,000 tonų žu
vies — 130,000 daugiau nei pra 
ėjusiais metais.

— Marokas ir komunistų val
doma Rumunija sutarė užmegs- 
ti diplomatinius santykius.

— Britanija šią savaitę Ne- 
vados tyrumose po žeme išban
dys -vieną atominį įtaisą.

— 100,000 rožių. Reikia 100, 
000 rožių pagaminti vieną unci
ją rožių esencijos. Svaras kai
nuoja apie $750.

— Konge vėl neramu. Cent
ro Kongo vyriausybė siunčia 
savo karinius dalinius į šiauri
nį Katangos provinciją. Sako
ma, kad Mobutos kariuomenės 
4 batalijonai telkiami Katangos 
provincijoje “suvaldyti” prezi
dentą Tshombe.

— Brazilijos ministeriu kabi
netas sutiko padidinti civiliams 
tarnautojams algas ir sumažin
ti federalines išlaidas. Finansų 
ministeris W. Moreira pareiškė, 
kad jis nežino, iš kur gauti pi
nigų apmokėti padidintas algas.

— Rytų Vokietijos komunis
tai užsispyrę tvirtina, kad į 
Beethoveno muziką tik jie vieni 
teturi teisę (Beethovenas iš V. 
Berlyno reiškiąs provokacijas).

— Italijos “akordeonų” mies
tas. Castelfidardo, Italijoje, dau 
giau kaip pusė iš 10,000 miesto 
gyventojų dirba dvidešimt dvie
jose akordeonų dirbtuvėse,

i

RINKIMINIAM SPEKTAKLIUI RENGIAMASI

STALINO METODAIS
Rugiapiūtė 50,000 agitatorių. — Sovietinio komjaunimo sekretorius, žemindamas lietuvius, kartu 

atskleidė tikrovę.

SIMAS MIGLINAS, Vokietija
I

Šių metų kovo mėnesį visoje 
sovietijoje įvyksta deputatų rin 
kiminis spektaklis į sovietinę 
Aukščiausiąją Tarybą. Neatsi
žvelgiant į tai, kad dėl naudo
jamų rinkiminių metodų rinki
minė akcija iš viso nereikalin
ga, tačiau ji visoje sovietinėje 
imperijoje vykdoma su nepap
rastu intensyvumu. Pavyzdžiui, 
vien tik pavergtoje Lietuvoje į 
agitacinį darbą įjungta daugiau
kaip 50,000 agitatorių. Kiekvie- rugiapiūtė... 
name rajone įsteigta po kelias
dešimt agitacinių punktų. Kad 
kuo daugiau gyventojų pritrauk 
tų, tuose punktuose, pagrečiui 
agitacinių pranešimų, rengiami 
šokiai, vaidinimai. Gi pats agi
tacinis darbas toli gražu nesisu 
ka vien apie įvyksiančius rinki
mus. Taip pat neužsiimama a- 
gitacija balsuoti už tuos ar tuos 
kandidatus. Jei balsavimų klau
simu ir pasakoma agitatoriaus 
kalba, tai tik tarp kita ko. Juk 
ir patiems agitatoriams aišku, 
kad “išrinkti” bus tie išstaty
tieji kandidatai į deputatus, ku
rie turi partijos pritarimą.

i Dėl to Dusimo rinkimų spek
taklio proga išnaudojama ki- 

j tiems reikalams. Agitatoriams

pavestas uždavinys gyventojam 
kalti mitą apie būsimą sovietinį 
“rojų” įvykdžius naujosios par
tinės programos sąlygas, ku
rie nusakomi šiais žodžiais: dirb 
ti nesigailint jėgų ir ištikimai 
klausyt partijos nurodymų...

Taigi šitos įkalbos ir skleidžia 
mos rinkiminę paskirtį turin
čiuose agitaciniuose punktuose. 
Patys bolševikai teigia, kad a- 
gitatoriams dabar esanti tikra 

Tačiau pažymėti
na, kad agitacinin darban įjung 
tieji agitatoriai, per agitacinį 
laikotarpį ir neidami savo tar
nybinių pareigų, už skleidžia- 

j mą agitaciją yra atitinkamai ap 
; mokami.

Žvelgiant į vykdomuosius pa
sirengimus rinkiminiam spektak 
liui, nepastebima jokių pakei
timų. Visa kartojama, kaip kad 
stalininio despotizmo laikais.

Tiesa, Nikita Chruščevas, įko 
pęs Kremliun, buvo uždraudęs 
ir respublikose statyti kandida
tais maskvinius didžiūnus. Gi 
Stalino laikais tasai despotas 
būdavo išstatomas visose Krem 
liaus smurtu sukurtose “res
publikose”.

i Nepaisant chruščevinių drau-

dų, šiuo metu Lietuvoje kandi
datais į būsimus Kremliaus de
putatus išstatomas ir Nikita, ir 
kiti maskviniai jo patikėtiniai. 
Bent ligi šiol iš Kremliaus nepa
sigirdo draudimo. O kol jo nė
ra, vietiniai partiniai, kad bent 
šiuo būdu įsiteiktų savo darb
daviui, skuba kandidatu išsta
tyti raudonąjį carą...

Kodėl dešimtys tūkstančių as
menų Lietuvoje neturi nė pradi
nio išsilavinimo? Vilniuje vyku
siame lietuviškųjų komjaunuo
lių dvyliktajame suvažiavime at 
silankęs Sovietų Sąjungos kom 
jaunimo pirmasis sekretorius S. 
Pavlovas pasakytoje kalboje pa 
reiškė, kad “Lietuva sąjunginių 
respublikų tarpe užima vieną iš 
paskutinių vietų pagal gyven
tojų išsilavinimo lygį.... dešim
tys tūkstančių 16-29 metų am
žiaus žmonių neturi pradinio ir 
septynmečio išsilavinimo, o tuo 
tarpu mokyklas meta daug mok 
sleivių”...

Kadangi tame pareiškime so
vietinių komjaunuolių sekreto
rius užakcentavo apie dešimčių 
tūkstančių 16 - 29 metų asmenų 
Lietuvoje neturėjimą net pradi
nės mokyklos pilno išsilavinimo,
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mė pirmieji jūrų jauniai ir iš jo 
eilių išaugo visa eilė jūriniai 
skautinio akademinio jaunimo, 
padėjusių pagrindą, akademinei 
jūrų skautų korp. Gintaras.

NAUJAS LAIVO VADAS

Nuo šių metų pradžios Cleve
lando St. Dariaus jūrų skautų 
laivo vadui v. v. D. Kižiui pasi
traukus iš einamų pareigų, laivo 
vado pareigas perėmė jūr. 
sktn. Vladas Petukauskas.

— Elta praneša, kad 1960— 
1961 metais prancūzų spaudoje 
paskelbta daug žinių bei straip
snių, liečiančių Lietuvą, lietu-, 
vius ir Pabaltijo kraštus. Nuo 
1960 m. liepos mėn. iki 1962 m. 
vasario mėn. Prancūzijos spau
doje iš viso pasirodė 616 žinių j 
ir straipsnių. I

i
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KAZIUKO MUGĖ KOVO 4 D
CHICAGOJE

Jau kelinti metai Jaunimo na
mai Chicagoje suklega gausių 
lankytojų balsais ir sumarguo
ja įdomiai parengtais paviljo
nais. Čia, kaip seniau į Šv. Ka
zimiero ar kitokius atlaidus, su
plaukia Chicagos lietuviai į 
jiems skautų parengtą švente. 
Girdėti, kad ir kitose kolonijose 
skautės ir skautai surengia va
dinamas Kaziuko muges. Vi- i 
siems čia yra gražios progos 
pasireikšti, bet ypatingai darbš
čios rankos turi pakankamai 
darbo, kol parengia įvairias pre 
kės, o miklūs pardavėjai, kol iš
parduoda gausiems būriams lan 
kytojų.

Besilankant šiose mugėse, pa
stebėta, kad lankytojai tuojau 
išgrobsto lietuviškais ornamen
tais papuoštus daiktus, kuriuos 
galima panaudoti savo namams 
papuošti. Ypatingas dėmesys 
kreipiamas tradicinėms Vilniaus 
verboms, kurios primena besi
artinančias Velykų šventes. Gra

žiai papuošti paukščių inkilėliai,

Anglijos karalienės sūnus Charles 
grįžo iš ligoninės po apendicito 
operacijos. (UPI)

TĖVŲ PASTOVYKLĖ

STUDENTAI,
B. BABRAUSKAS

IR LITERATŪRA

I

: Vai.

P. ŠILEIKIS, 0, P.
Orthopedas. Protezistas 

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

9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDI JOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, IU. 

Tel. PRospect 6-5084

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

Prenumerata: Metams % metų 3 mėn. 1 mėn.
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
JAV ir Kanadoj $11.00

$7.00
$6.00

$4.00
$3.50

$1.75 
$1.50

lempos, pagalvės, lėlės, apreng- , kraštų skautės tą dieną švenčia 
tos lietuviškais drabužiais, puo- , labai iškilmingai, su pamaldo- 

, eisenomis, sueigomis, 
spausdinami specialūs sveikini
mai. Sueigose ar eisenose neša
mos vėliavos visų tų kraštų, ku 
rių skaučių organizacijos pri
klauso Pasauliniam Skaučių 
Biurui. Biuras mūsų jau neskai
to savo nariu, nes mes neturi
me po kojų savo krašto žemės. 
Tai yra labai skaudu, nes for
ma pamynė širdį.

Mes, lietuvės skautės, vasario 
22-os nepraeiname nejučiomis, 
tik mes ją vadiname susimąs
tymo diena. Tą dieną mes pa
galvojame apie kiekvieną sesę 
skautę — apie tą, kuri yra čia

deliai, šaukštai, šakutės... ir m j g 
kur čia viską beišminėsi.

Netrūksta čia ir įvairių žai
dimų, kur kiekvienas gali išban
dyti savo laimę ar miklumą. Iš- 
alkusieji randa jaukias užkandi
nes, kur prie lietuviškos giros 
ąsočio pavalgo kaip bajorai. Ka 
vinėse sėdi ir kalbasi svečiai, 
prisimindami Europoje mėgsta
mas kavines. Čia ir vaikai tūri 
ko pamatyti jiems specialiai į- 
rengtame lėlių teatre.

Daug darbo, daug vargo, bet 
taip pat ir gausybė džiaugsmo 
ir vadovams, ir skautėms, ir 
skautams. Visi gali pasidžiaugti 
atsiektais laimėjimais ir įgavę pat, ranka pasiekiamai ir apie 
patyrimo pasakyti:

— Na, palaukite, kitais me-

Greta Jubiliejinės jūrų skau-! 
tijos stovyklos, numatoma su
organizuoti jūrų skautų tėvų, 
rėmėjų ir šeimų atskirą pasto- 
vyklę, kurios organizavimu pa
vesta rūpintis jūr. skt. Ed. Drus j 
kiųi, gyvenančiam 5551 Fen- 
moore st., Indianapolis, Ind. Su 
interesuotieji prašomi kreiptis į 
iminėtą skautininką aukščiau nu
rodytu adresu.

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Ave.
Priima ligoniui* pagal susitarimą. 

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

PERLEIDO SALĄ I
I

sesę Sibiro tundrose. Nejučio
mis mintyse prabėga Lietuvos

BSA ir Bostono miesto val
dyba neribotam laikui Bostone 
lietuvių jūrų skautų vietininki- 
jos narių užsiėmimų reikalams 
perleido salą su laivų prieplau
kos įrengimais, 
įrengti pastovią 
skautų laivų ir 
mimų bazę.

i

i

Čia numatoma
Bostono jūrų 

vandens užsiė-

APDOVANOJO ORDINU

tais, tai jau, kad padarysime, > Pušynai, ežerai, skaučių stovyk-
, los ir tas tikras skautavimas 

y y_ savame krašte. Tikras, nes visa 
buvo ten mūsų ir tik mūsų. At- 

'rodo, ir tos sesės skautės buvo 
mis, kurių metu A.S.S. dvasios kitokios, 
vadovas kun. J. Kubilius SJ, i Visada švenčiant i_ L. 
pasakė akademikams pritaikytą tymo dieną> ^ėtų giliau įj, 
pamokslą. galvoti apie skautybės prasmę.

Nors ir buvo žvarbus oras, Sese S. S
visi susirinkome prie laisvės ko
vų paminklo, ant kurio A.S.S. ; JAV SKAUČIŲ JUBILIEJUS 
pirmininkas fil. E. Korzonas 
uždėjo vainiką. Fil. V. Stasiškis 
tarė trumpą žodį.

tai padarysime. Daug geriau ne 
gu šiais metais. L. .

Vasario 16 d. įvyko Studen
tų Skautų sąjungos Chicagos 
skyriaus sueiga. Po einamųjų 
reikalų, įdomią paskaitą skaitė 
B. Babrauskas, tema: “Ar bėra 
galimybių mūsų patriotinei li
teratūrai?” Iškėlė įdomią mintį, 
kad jis laiko Lietuvos didvy
riais ne tuos, kurie užkariavo 
daug žemių, bet tuos kurie pa
sišventė atgaivinti lietuvių kal
bą ir liaudies kultūrą. Jis S. 
Daukantą laiko viena didžiau
sių asmenybių Lietuvos istorijo
je todėl, kad jei ne jis ir jo pa
sišventimas lietuvybei, mes da
bar vargu ar kalbėtume lietu
viškai ir neturėtume tokios sa
vo kultūros.

B. Babrauskas priminė, kad 
jaunimo pareiga yra nešti tą 
lietuvybės liepsnelę ir ją saugo
ti, kad neužgestų.

Po paskaitos buvo kavutė, ku 
rios metu susidarė labai links
ma nuotaika. Visi, susėdę ratu, svarbiausia ją giliai justi savo 
praleidom kelias valandas dis- širdyse. Jis davė visą eilę gyvų CHICAGOS BALTUOS JUROS

Sktn. Tautvidas Gailius, už 
sėkmingą lietuvių skautų reika
lų atstovavimą vietoje ir tarp
tautiniuose skautų suvažiavi
muose, LSBroli jos nutarimu
yra vyriausiojo skautininko ap- 

susimąs- dovanotas LSS ordenu Už Nuo- 
. pelnus.
i

I
5 
!
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DALYVAVO DARBELIŲ 
PARODOJE

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES ŲTCOS
PRITAIKO ARIMUS

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

šeštadieniais 10—1 vai. Trečia-
Vai.-
vak.
<tien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

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

V.

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

• 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: GRovebell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd.

Valandom 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOSI 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford! 
Medical Building). tel. LU 5-6446;

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

Ofisas: 3148 West G3rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 ,

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

Tel.: KEHance 5*1811

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

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

Treč. ir sekmad. tik susitarus.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street

Spec. ORTHOPEDI N £8 LIGOS
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę.

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

 Telef. REpublic 7-2290.

Bostono jūrų skautų vietinin- 
_________  _ ____ kijos atstovai sausio m. 20 d. 

mini savo organizacijos įsikūri- dalyvavo Bostono amerikiečių 
Po to sekė iškilminga sueiga mo 50 metų sukaktį. Vasario 22 skautų darbelių parodoje ir var 

Jaunimo centre. Į garbės prezi- buvo surengta vakarienė pagerb žybose’ iriose, gražiai repre- 
diumą buvo pakviesti fil. E. ti buvusias skaučių vadoves, da zentuodami Lietuvos ir lietuvių

mąją vietą ir buvo atitinkamai

Amerikietės skautės šiemet

<
Korzonas, dr. S. Budrys, kun. dar turinčius gerą padėtį visuo- skautu vardą, laimėjo pir-
J. Kubilius, psktn. V. Kąsniu- menėj ir saVQ profesijoj. Tą pa
nas ir v. s. O. Zailskienė.

Pirmijos vardu sveikino vy
riausia skautininke O. Zailskie
nė. Sueigos dalyviai pritarė fil- 
V. Stasiškio pasiūlymui pasiusti 
nepriklausomybės akto signa
tarams sveikinimus bei medžia
ginės paramos.

Psktn. V. Kasniūnas skaitė 
labai įdomią paskaitą. Jis pa
brėžė kad, jaunimo pareiga yra 
būti lietuvybės ambasadoriais— |ti vietos parodoje ir mūsų skau- 
skleisti lietuvybę po pasaulį, bet tems. Sesė S. S.

rengimą pravedė dr. J. Adams, atžymėti-
Dalyvavo apie 30 Chicagos aukš 
tųjų skaučių vadovių ir viešnių. 
Vakarienėje dalyvauti turėjo 
malonumo ir v. s. dr. M. Bud
rienė. Gegužės mėn. pabaigoje 
Chicagos Amfiteatre ruošiama 
paroda skautybės 50 metų veik
lai pavaizduoti. V. s. dr. Bud
rienei pasiūlius, amerikietės 
skautės labai mielai sutiko duo

auką.

Kiekvienas gimęs pasaulyje kū
dikis yra nauja Dievo mintis, nau
jai spinduliuojanti galimybė.

K. D. Wiggin

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

rV RADIJAI, HI-FI. VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taLsymai Sek. uždaryta
» * * ♦ • ♦ • — — ♦ ♦ ♦ ♦ — ♦

kutuodami paskaitą ir dainuo- Pavyzdžių ir anekdotų, kuriais 
darni visokias dainas — liau
dies, skautų ir studentiškas. G. i

SVEIKINIMAI IR DOVANOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO

SIGNATARAMS

paįdomino savo paskaitą ir pa
brėžė svarbiausius punktus.

G.

TUNTUI SEPTYNERI METAI

VASARIO 22-JI

Studentų ir Filisterių Skautų 
sąjungos kartu minėjo nepri
klausomybės šventę vasario 18 
d., Jaunimo namuose.

Šventę pradėjome šv. mišio-

Sausio mėn. 28 d. Chicagos 
jūrų skautų Baltijos Jūros tun
tas, pajėgiausias jūrų skautų 
vienetas išeivijoje, savo septy- 
nerių metų veiklos bėgyje yra 
atlikęs darbų, kurie įėjo į jūrų

TELEVIZIJAS
i paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už 
dirbtuvės darbą — $10.00 ir dalys 

Pigios paveikslinčs lempos.
J. MIGLINAS

2549 W. 69th St II a PR 6-1063 
JEMSiLi

Ši diena yra didžioji Pasauli- Į
nio Skaučių Biuro šventė. Ji___ ______,,___ _ t j—
buvo parinkta šventei, nes tą skautijos istoriją ir kuriais gali 
dieną yra gimęs skautybės įkū- džiaugtis ne tik sukaktuvinin- 
rėjas lordas Baden Powell ir jo kas, bet ir visa Lietuvos jūrų 
žmona lady B. P. Anglosaksų skautija. šio tunto gretose gi-

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.

%

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS I 

4701 South Damen Avenne Į 
Kampas 47-tos ir Damen Ave. i 
Vai. kas-Hen nuo 6—8 vai vak.

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimą

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:39-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—* vai., trečiad. 
uždaryta.

< ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

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

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

t

i 
i 
i

!Vl. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir.. penkt. 1-4 Ir 7-9
Antr. 1-6, t- eč, š.ešt. pagal sutartį, 
sekm. uždary ta.

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

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 VVest 51st Street 

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

OR. j. G. BYLA - BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos 

2737 WEST 7 Ist STREET 
Valandos tik susitarus 
Tel. GRovehili 6-3409

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

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

10 ryto iki 8 vak.. trečiad.

t .*-■
4455
Vai.: _____
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730
Dr. W, Ross Dr. L. Seibutis

Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 
chirurgija

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

Valandos pagal susitarimą

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to?1 Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.

| 2047 W. 67 PI. WA 5-8063

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

6132 S. Kedzie Ave. WA 
Valandos pagal susitarimą. 

I atsiliepia. skambinti MI 

I

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 VVest 71st Street 
(71-oa Ir Campbell Ave. kampas) 

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

dienini® nMarrbi

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALI ST« 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Westera Avenue 
—-• —7^2., ketv. ir penktad.

' ” : 1___ 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 7-1168 
Res. tel. VVAIbrook 5-3765

Pirmad., antrad., ____
nuo <1 vai. iki 1 vai.'6 v. - -
11

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL gU8IT ARIMą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street.

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

P

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Sc -------
PAGAL

Tel.
Skambint 2 iki . —

J ną. išskyrus trečiadieni.

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ
HE 4-1562
9 vai. popiet kasdle-

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

Current Dividend up to 4%%

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valku ligos 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
šeštad. nuo 12:80 tkl 2:10 vai. p. .p 
Trečiad. Ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
T.lrontua nrllm. narsi •uritarims

DR. JULIA MONSTAVIilUS
C. VT)YTO JA-CHIRL'BGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, HL 

Telef. offiso; PUlIman 5-8766 
Namų: BEverly 8-3946

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

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

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

(JOK4A) 
GYDYTOJA IR CHIRURGE

VAIKU LIGOS 
2656 West 63 Street 

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 2:80 tkl 
4:80: ant-, ir penkt nuo 5 iki 8; 
šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street

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

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 8-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

Tel. Ofiso PR 6.7800. Namų 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — Vidaus Ligos
5159 So. Damen Avenne
Valandos pagal susitarimų

--------------------------------------------------- Į

Perskaitę “Draugą", duoki* 
♦* ii kitiems nesiskaityti.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. tel. GRovehili 6-O817.
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m. 

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Ave. 
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 nue 
2 vai. iki 5 vai. vak.

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 4-2123, rez. GI 8-61*5
DR. V. P. TUMASONIS 

CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

Priima ligonis pagal susitarimą* 
D€1 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ
LIGOS

■ alandos: nuo 1-4 ir 8-8 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

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

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rea HE 4-81M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 ▼. v. ir 7 iki 8 v. v. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-685* 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto iki 8 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 
lioH K valandem rvtn Iraartl—ri

Kuomet svarstote duoti dovaną 

savo giminėms arba draugams, at
siminkite, jog “Draugo” prenume
rata yra vieną iš puikiausių.
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i Komunizmo priešginybė — •

DEMOKRATINĖ SANTVARKA
MASKVA JUOKIASI IŠ SAVĘS

Sąmojus parodo sovietinį gyvenimą

DRAUGAS trečiadienis, 1962 m. vasario mėn. 28 d. R

Kovojame už rašytojus
A

i ną. Chruščevas, nenorėdamas 
atsilikti, atsako: “O mes tu
rime vyrą, kuris per penkias 
sekundes nubėga šešias my
lias”. Pasimatymas baigiasi 
abipusiu pasižadėjimu pade
monstruoti tuos stebuklus. Grį
žęs į Kremlių, Nikita susirūpi
na, nes, tiesą sakant, rusai ne
turi žmogaus, kuris per penkias 
sekundes nubėgtų šešias my
lias. Jis pasipasakoja Mikoja- 
nui, kuris prašo nesirūpinti.

! “Tegul amerikiečiai mum at
siunčia savo mokslininką su 
prisikėlimo mašina. Mes jį nu— 
vesime į Raudonąją aikštę 
paprašysime panaudoti ant Sta
lino. Jeigu ji veiks, tau, mielas 
Nikita, nereikės nė penkių se- 

i kundžių šešiom myliom nu- 
i bėgti”.

ir valdovusArrigo Levi, italų dienraščio 
“Corriere della Serra” ilgame
tis korespondentas Maskvoje, 
neseniai grįžo ir rašo apie pla
čiai paplitusius sovietinius anek 
dotus, ryškiai nušviečiančius ru 
sų laikyseną sovietinių valdovų 
ir santvarkos atžvilgiu.

nė komunistinėje valstybėje y 
ra tikrasis kalėjimas, iš kurio 
nėra vilties išsigelbėti. Komu
nistų programa neleidžia nei 
klubų, nei partijų, nei kitokių 
visuomeninių sambūrių, parti
jos nekontroliuojamų ir ne
varžomų valstybine politine jė
ga.

Lyginant kultūrinį gyveni
mą pagal demokratinę ir ko
munistinę santvarką, randa
me, kad čia ir ten yra laisvai 
prieinamos viešosios mokyk
los. Betgi komunistų santvar
koje beraščių mažinimas eina 
drauge su propaganda. Nėra 
privačių mokyklų. Visas auk
lėjimo darbas turi tarnauti vai 
džios, turinčios jėgą, tikslams.

*
Spaudoje kreipiamas dėme

sys, kad komunistinėse valsty
bėse duodamos didelės galimy
bės vystytis menui ir prakti
niams, daugiausia techniniams 
mokslams. Ši sritis demokrati
nės santvarkos valstybėse pa
likta daugiau mokykloms ir 
visuomenės laisvai iniciatyvai. 
Sovietinėj Rusijoj artistai ir 
mokslininkai aukštai yra ver
tinami, bet tik, kol jie tar
nauja ir yra reikalingi val
džios tikslams.

Komunistų pasaulėžiūroje ir 
programoje žmogus savyje ne 
gali turėti jokios vertybės. Jis 
yra pakeičiamas kitu, kuris ga
li tarnauti valdžiai. Šitai ma
tome visame komunistų veiki
me.

Visi laukėme, pvz., ameri
kiečio astronauto pakylant į 
erdves. Stebėjomės, kiek daug 
daryta pasiruošimų ir kiek var 
totą atsargumo, kad žmogus 
kapsulėje sugrįžtų gyvas. Iš 
tikrųjų žmogaus gyvybė yra 
brangesnė už visą laimėjimą. 
Bet Rusijoje, sako, ne vienas 
žuvęs bandymuose, paleidžiant 
žmogų į erdves. Ir dabar dar 
vis skraidanti rusų kapsulė su 
žuvusiu astronautu.

Komunistų valstybinei sant
varkai yra būdinga tai, kad 
ji savajam žmogui stato rei
kalavimus, kurių šis negali pa 
kelti, reikalauja atsakingumo, 
o neduoda jokių asmeninių tei-

Medžiaginių vertybių paly
ginime randame mažą skirtu
mą vieno daikto ir kito. Jeigu, 
pvz., vaikui pakeisi obuolį, ku
rio jis labai nori, į kitą tokį 
patį, tai jis bus visai paten
kintas. Panašiai galima sukeis 
ti ir gyvulius. Bet jau vienas 
šuniukas neatstoja kito šu
niuko taip, kaip obuolys kito 
obuolio ar bulvė kitos bulvės, 
kurios žmogui reikia valgių 
patiekalui.

Žmogus nėra pakeičiamas ki 
tu žmogumi. Žinoma, fabrikų 
direktoriai nedaro didelio skir 
tumo tarp vieno darbininko ir 
kito. Čia žmogų gali pakeisti 
ir mašina. Bet žmogus, kaip 
vertybė savyje, niekad nėra 
pakeičiamas. Jeigu jis žuvo, 
tai jis jau prarastas ir nepa
keičiamas.

Visi regimieji daiktai pri
klauso žmogui, o žmogus sa
vajam Kūrėjui betarpiškai. Šie 
los nemirtingumas pastato žmo 
giškąją asmenybę šalia amži
nųjų vertybių. Krikščioniškai 
pasaulėžiūrai šitai labai su
prantama. ’ Dėl nemirtingos šie 
los ir dėl jos nepakeičiamumo 
įvyko Įsikūnijimas ir Kristaus 
mirtis ant kryžiaus. Tokio di
delio atpirkimo šviesoje, regis, 
nė pačiam Dievui neatstoja vie 
na siela kitos sielos. Nė Die
vas negali pakeisti vieno žmo
gaus kitu, kaip mes pakeičia
me vieną obuolį kitu obuoliu.

*
Visi žinome, kaip daug ir 

garsiai šaukia komunistai apie 
žmogaus išgelbėjimą, jo išlais
vinimą ir t.t. Mes žinome dar 
geriau, kaip komunistų kraš
tuose yra žmogus pavergtas. 
Visuotinės prievartos, vargo 
ir nedateklių akivaizdoje pro
paganda daroma su įvairiais 
pažadais, kad po tiekos ir tie
kos metų komunistinėje siste
moje bus gera gyventi, bus 
žemėje fojus.

Jeigu palygintume demokra
tinę santvarką su komunistine, 
tai skelbiama komunistų gero
vė galimybių turi tik pagal pir 
mosios (demokratinės) sant
varkos įgyvendinimą. Iš viso, 
komunistų pasaulėžiūroje ir jų
vedamoje, programoje žmogus šių. 
neskaitomas vertybe savyje, Demokratijoje duodamos 
bet tik atžvilgiu į partiją ir žmogui teisės ir reikalaujama 
valstybę. Taigi tokiam žmo- laisve apsisprendimo. Tikroji 
gui negali ateiti laisvės laikai demokratija yra krikščioniš- 
ar kokia nors gerovė.

Kultūriniu - visuomeniniu at
žvilgiu visas žmogaus gyveni- mnje 
mas priklauso valstybei. To- savo 
dėl visa komunistinė visuome-

Politinės karikatūros

P. GAUCYS

ir sako: “Dėkojukarste
Leninai. Man nepaprastai 
lonu, kad tu, pripažindamas 

! mano didybę, suneši visas tas 
: gėles”. Leninas atsako; “Ką tu 
laikai didybe? Aš tau atiduodu 

j visas gėles todėl, kad tu esi vie
nas tų, kurie iš tikrųjų mirė”.

tau, 
ma-

Noras pataisyti istoriją

K. MOCKUS

Politinės karikatūros rusų 
laikraščiuose yra pamokančios, 
nuobodžios ir ypatingai viena
šališkos, nes jos dažniausia 
vaizduoja vokiečių generolus ir 
žvėriškai atrodančius amerikie
čių milijonierius, kruvinom ran
kom besmaugiančius negrus ar 
grąslnančius numesti atomines 
bombas, nelyginant vynuogių; 
kekes. Tačiau juos sulaiko gra- , 
žūs, stiprūs rusų darbininkai, i 
bemojuoją piautuvais ir kūjais, 
simboliškai saugoją žmoniją. 
Jeigu jūs matėte vieną tokią 
karikatūrą, rašo Levi, jūs ma
tėte jas visas. Vien tik saty-j 
ros žurnalas “Krok'vr,;1” 
vertas paminėjimo, 
telpa ne 
pobūdžio 
bet taip 
ironiški 
aspektų komentarai.

Tuo būdu, juo griežčiau 
draudžiamos politinės karika
tūros, juo plačiau sklinda są
mojingi juokai ir anekdotai. Jie 
žaibo greitumu išnešiojami po 
įstaigas, teatrus ir namus.

Pašalinus Stalino lavoną iš 
mauzoliejaus Maskvoje, tuoj 
pradėjęs sklisti anekdotas.

Vidurnaktį Stalinas atsikelia 
iš savo bronzinio karsto ir iš 
iėto pradeda autis batus. Le
ninas nubunda ir klausia: “Ką 
tu darai?” “Aš išeinu” — atsa
ko Stalinas. “Man jau įkyrėjo 
su tavim dalintis patalpa ir 
man jie paskyrė atskirą būstą”. 

•O štai proleninis anekdotas: 
Leninas atsikelia irgi vidur
naktį ir, surinkęs visas gėles 
nuo savo kapo, jas sudeda prie 
Stalino. Stalinas susijaudina, 
bet ir nustemba, nes šiaip ar 
taip Leninas p-jos įsteigėjas, tau 
tos tėvas ir revoliucijos vadas. 
Leninui grįžus į savo karstą, 
Stalinas vogčiomis sugrąžina 
gėles prie Lenino kapo. Po de
šimties minučių pasikartoja ta 
pati scena. Leninas vėl nuneša 
gėles. Šį kartą Stalinas sėdi 

I------------------------------------------
1 Krupavičius, siunčiamus žydų šau

dyti rusų belaisvius ar vokiečių 
karius aprengdavo lietuvių polici
ninkų ar karių uniformomis.

J. Daugi.

=-....- - =
Prel. M. Krupavičius “Tėviškės pastangų, kurias prel. Krupavi- .. ...... ........................................................................................ .

Žiburiuose”, Kanadoje, straipsnių < čius taip aprašo: 
serijoje aprašo, kaip nacių okupa- i “Kaune į savo metinę konferen
cijos laikais lietuviai gelbėjo žy- ciją rinkosi Lietuvos katalikų vys- 
dus. Vienu metu laikinosios vyriau-1~ ~ ' ’’
sybės pastatytas Kauno komen-! 
dantas pulk J. Bobelis, nuvažiavęs 
į devintą fortą, išlaisvino ten na
cių uždarytus visus žydų vaikus, 
moteris ir Lietuvos kariuomenėje 
tarnavusius vyrus. Deja, naciai po 
kelių dienų pulk. J. Bobelį pašalino 
iš eitų pareigų.

Buvęs Lietuvos respublikos pre
zidentas dr. K. Grinius ir buvę mi- 
nisteriai J. Aleksa bei M. Krupavi
čius 1942 m. rudenį įteikė vokiečių 
generalkomisarui Lietuvai von 

A Renteln raštą, kuriame tarp kitų 
’ dalykų pažymėta: “Lietuvių tauta 

su dideliu susijaudinimu... neprita
ria (vokiečių) priemonėms, taiko-j 
moms Lietuvos žydams”. Už šį pro tarėJ: 
testą min. Aleksa ir prel. Krupa- kalu, 
vičius 1942 m. gruodžio 5 d- buvo 
areštuoti ir per kalėjimus išvežti 
į Vokietiją.

Žydų tragišku likimu susirūpino
ir Lietuvos vyskupai. Kai naciai nors trijuose getuose žydus buvo . ..,,,
už vokiečių karininko nužudymą liautasi žudyti. Provincijoje žydai &163- Užklumpa
nužudė 150 žydų, gatvėse sutiktų, buvo žudomi greitu tempu, kaip 8alv4 ir nesusigaudydamas pūsčioja didelius ūsus... 
žydai kreipėsi į arkv. J. Skvirecką, kad, išskyrus tris getus, dar prieš Gaudižadas liepia grąžinti jam bebrų kailiukus,
prašydami pagalbos, ypač, kad eg- žiemą visur kitur žydai buvo išžu- Vagis — jei su kailiukais atiduos savo ylą ir peilį —
zekucijoH tęsėsi. Arkivyskupas pa- dyti. Vyskupams liko vienas ke-
siuntė savo generalvikarą prel. K. 
Šaulį tuo reikalu pasikalbėti su 
vokiečių karo vadovybe. Buvo pa
siekta bent tai, kad buvo uždraus
tas sauvališkas atskirų asmenų ini
ciatyva vykdomas žydų žudymas.

a Žydų likimą tada perėmė vokiečių
A karo lauko teismas.

Lietuvos vyskupai ėmėsi
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A

kasios pasaulėžiūros padari
nys. kur žmogus gyvena pir- 

vietoje ne valstybei, o
Kūrėjui Dievui.

V. Eini.

0. Spaudoje ir gyvenime

KAIP LIETUVIAI GELBĖJO ŽYDUS

“Krokodil” esąs 
nes jame 

t ik anksčiau minėto 
politinės karikatūros, 
pat .ir satyriniai bei 
sovietinio gyvenimo

Bijo, kad Stalinas neprisikeltų
Taip pat labai populiarus ir 

kitas anekdotas, pagal kurį 
kompartijos prezidiumas pasi
ryžo tarptautinėmis varžytinė
mis visiem laikam nusikratyti 
Stalino lavono. Varžytines lai
mi Izraelis. Kai visa sutvarky
ta ir lavonas paruoštas išsiųsti, 
Chruščevas staiga sulaiko siun
tą. Mikojanas mėgina jį atkal
bėti, pabrėždamas, kad Sovie
tų Sąjunga visada vykdydavo 
savo prekybinius sandėrius.

Buvo laikas, kai lietuvių lite
ratūros vadovėlių autoriai sten 
gėsi įvesti į tuos vadovėlius kai 
kuriuos lenkiškai apie Lietuvą 
šiltai rašiusius rašytojus, pir
moj eilėj Adomą Mickevičių. 
Tie rašytojai, tiesa, buvo kilę 
iš istorinės ar etnografinės Lie
tuvos, kai kurie jų, kaip ir pats 
Mickevičius, vadino Lietuvą sa
vo tėvyne, tačiau jis buvo ak
tyvus lenkų veikėjas, rašė len
kiškai ir jo lietubyvės suprati
mas buvo skirtingas nuo mūsų.
Atidavėme svetimiesiems daug 

žmon>n
Istorijos bėgyje esame ki

toms tautoms davę daug žymių

žmonių, jų tarpe Mickevičius 
bene žymiausias. Tačiau dabar, 
berods, jau nenorime iš Micke
vičiaus daryti lietuvių rašytojo. 
Ta prasme jau esame išgyvenę 

Į laikotarpį, kuriam gal tiktų an
gliška “wishful thinking’’ cha- 

• rakteristika. Norėjome pavaiz
duoti Mickevičių kitokiu, kaip 
jis iš tikrųjų buvo.

Panašių apraiškų yra ir da
bar. Gyvenant čia Amerikoje, 
maiosi, jog amerikiečiai gerbia 
Tado Kosciuškos ir Kazimiero 
Pulaskio atminimą. Taip pat 
esama pastangų pristatyti tuos 

‘vyrus, kaip lietuvius, nors len
kai juos jau labai seniai prista 
tė kaip lenkus, ir mes nepajėg
sime to iš lenkų atimti, jei ir 
norėsime. Tačiau kažin, ar ver
ta norėti? Juk, sakysim, Juoza
pas Pilsudskis ar Gabrielius 
Narutavičius savo kilme yra 
aiškūs lietuviai, abu aukštai iš
kilę Lenkijos politikoj. G. Na
rutavičiaus brolis dalyvavo Lie
tuvos politikoj, pas;ražė Vasa
rio 16 aktą. Aiškiai nesame lin
kę ’aikvti savais Pilsudskio ar 
jo pasekėjų. Kosciuškos laikai 
buvo kitoki. Tačiau iš visos jo 
veiklos neturime pagrindo no
rėti jo savintis, nors tai atrody
tų labai patogu gyvenant JAV, 
kur Kosciuškos vardas laiko
mas didžioj pagarboj.

Neįmanoma pakeisti istorijos. 
Istorinius asmenis ir įvykius tu
rime imti tokius, kokie buvo. 
Tiesa, būna ir istorijoj kontra- 
versinių ir komplikuotų klausi
mų. Jų mes daug turime, nes 
gyvenome kelis šimtus metų 
unijoje su Lenkija. Neverta 
stengtis daryti lietuviais tuos, 
kurie tarnavo ne Lietuvos inte
resams. Juk italai nesistengia 
laikyti savu Napoleono Bona
parte, nors savo kilme jis aiš
kus italas. Panašių atvejų tau
tų santykiuose daug.

Kitokio pobūdžio panaši 
pastanga

nės labai nelaimingi”. “Labai 
gerai, Ivanai”, pagiria mokyto
ja. “O dabar, ar negalėtum 
mum papasakoti apie gyvenimą 
Sovietų Sąjungoje?” Ivanas: 
“Sovietų Sąjungoje visi dirba.

Apie dviračių lenktynes
Bet palikime mirusius ramy

bėje ir grįžkime į gyvenimą. 
Kitam Kennedžio su Chrušče- 
vu susitikime nutarta Rytų Va-

Kaitą Izraelis laimėjo, Stalino karų rungtyniavimą išspręsti 
lavonas teisėtai jam priklauso. 
Chruščevas krato galvą. “Ma
no brangus Anastazai, veltui 
mane įkalbinėji”. “Bet aš ne
suprantu” — atsako Mikoja
nas. “Anastazai, aš žinau ne
sąs išsimokslinęs žmogus, — 
paaiškina Chruščevas, — bet 
aš prisimenu skaitęs, kad la
bai seniai Izraelyje kažkas iš 
numirusių prisikėlė. Taigi bus 
saugiau neduoti progos”.

Ta pačia prisikėlimo tema 
dar vienas: Kennedy susitinka 
su Chruščevu. Kiekvienas gi
riasi savo šalies stebuklais, 

j Tarp kitų dalykų, Kennedy pa
pasakoja Chruščevui, kad ame- 

į riklečių mokslininkas išradęs 
! iš numirusių prikeliančią maši- ten linčiuojami kasdien, ir žmo- Rabinovič — kiniškai.

lenktynėmis. Jos
sekančios dienos
pranešama, kad
čempiono lenkty-; Valstybė tenkina visus žmo-

JUOZAS KRALIKAUSKAS

laisvos, o žmonės labai laimin
gi”. “Puiku, Ivanai, o dabar 
gai tu galėtum mum pasakyti, 
koks yra paskutinis 
šūkis?’ Ivanas: “Be 
Mes turime prisivyti 
lenkti Ameriką”.

Nemažiau garsus ir 
binavičinis anekdotas. 
Abramovičium vaikšto Varšu
vos gatvėmis 1999 metas. “Pri
simink senas aukso dienas, kai 
mes buvome jauni ir kalbėjo- 

Negrai me rusiškai”, — liūdnai sako

buvo

dviračių 
įvyksta, ir 

i “Pravdoje” 
“pasaulinio
nes tarp JAV-bių prezidento gaus reikalus; mokyklos yra 
John Kennedy ir Sovietų Są
jungos ministerio pirmininko 
N kitos Chruščevo įvyko vakar.
Amerikos prezidentas 
priešpaskutinis”.

Štai, dar vienas rungtynia
vimo klausimu: Viena mokyto
ja klausia savo geriausią moki
nį Ivaną, ar jis negalėtų papa
sakoti apie gyvenimą Ameriko
je. Ivanas atsako; “Visi Ame
rikos darbininkai yra bedar
biai. Vien tik kapitalistai turi 
pakankamai valgyti.

partijos 
abejo, 

ir pra-

kitas ra-
Jis su

Astronautas Glenn drauge su žmc/a važiuoja Washingtono mieste. (UPI)
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“Lietuvių Dienų” š. m. sau
sio numeryje yra P. V. Rauli- 
naičio straipsnis, kuris, man at- 

ramentas taip pat “wish- 
j”

žilvio
pagrindais. Tame

sakoma, kad nuo
Mindaugo laikų Lietuva tapo 
karalyste, kad visi po to buvę 
Lietuvos valdovai vadintini ka-

(Nukelta į 4 psl.)

i kupai. Pirmą konferencijos dieną
’ vyskupų konferencija įgaliojo 
vysk. dr. V. Brizgį nuvykti pas 
pirmą generalinį tarėją generolą 
Kubiliūną žydų reikalu.J pasitei
ravimą, ar lietuviškoji administ
racija daro ką nors žydų reikalu, 
Kubiliūno buvo atsakyta, kad šį 
reikalą paėmė savo žinion SD ir ki
tiems į jį kištis draudžia. Į prašy
mą, kad gen. tarėjai padarytų žy
gių, jo? žydai nebūtų žudomi, jog 
lietuviai policininkai nebūtų verčia- Slūgsta, rimsta, giedrėja. Tebūnie! Gal taip Laimos 
mi dalyvauti žydų egzekucijose, lemta

. Nak« .Oien- Gaudiiadui prisisapnuoja
ruošė vokiečiai parduoti, kas jiems mėnesiena, žvilganti raibuliuojančiame Aujėde. Eze- 
netiko, gen Kubiliūnas atsakė, kad ran atsimuša Eigelos kalninė dimstis...
tarėjai ką galėjo, padare šiuo rei-

;----- los

TITNAGO UGNIS

galima gi atsižiūrėti jos gražumėliu. Balnok rudširmį 
baltauodegį ir išjok! Jau rytoj dar su rasa. Ne
delsk!...

Angies akys Gaudižadą vis labiau sugaubia sa
vin. Pasimato Maldenės linksmas drėgnas žvilgsnis... 
Jos juokas... Rankose meškiukas. Ir apninka jį toks 
neištveriamas ilgis pamatyti Maldenę!

Taip, rytoj anksti išjoju! — nusprendžia Gaudi-
PREMIJUOTAS ROMANAS

„Gana jau Tudiaminuoi bylati: — Juo pilis ar
tyn, tuo šunes piktyn,” — Tauralga susyk staigiai 
kad spruks šalin! Užšoka ant juodbėrio ir nulekia 
zovada...

Gaudižadas čiumpa bebrų kailiukus — šie pa
virsta beržo tošimis! Stveria ylą, bet rankoje — tik 
sausa šakelė! Stveria peilį — šis pavirsta šungrybiu...

„A-a-a-a!” — prie vandens kvatoja jaunuolės.
Tarp jų ir tamsiaveidė Lirga. Jos marškiniai žiba mė- žadas, per slenkstį žengdamas atšlaimėlin. 
nesienoje. O basų kojų nageliai atblizga Mėnulio švie
są.

Gaudižadas sviedžiasi būrin, kad nutvertų Lirgą 
už juodos kasos. Bet jį užgriūva kažkokia sunki bū
tybė...

Gręžiasi pamatyti, kas?
Gi — Eigela, mergos iki pasiutimo apžavėtas!...
„Šalin rankans nuog Lirgas, bitjuli!...”
Gaudižadas nenusigąsta: vienas sykis gimti, vie

nas sykis mirti.
„Išgaiši, bitjuli, kaip bebras,” — Eigela pradeda 

veržti jo kaklą...
„Narėtumbei!” — Gaudižadas vienu matu atsi- 

plėšia ir kerta kareivą...
Anksti rytą aprūkusioje troboje Gaudižadas įsi

žiūri juodojo Žaltinėlio akysna.
Angies akys va be blakstienų. Apskritos, mažu

tės ir teisingos. Įbestos į jį. Nemirksinčios, nors me
tas ir eina. Nemirksinčios, nors gal jau keli amžiai 
nuo to, kai šis senolis žmogumi gyveno...

Be blakstienų angis Žaltinėlis. Deginte padauso- 
dalyvautų ne? egzekucijos^ žiūrė- ba ašmenų blizgesiu. Šu piktu nuodžiūgiu, iššiepęs tiems blakstienos nebeatauga. Jos tepražiūri Saulėn

Vysk. Brizgys paliko gen. Kubi
liūnui raštą, prašydamas j j per
duoti vokiečių generaliniam komi
sarui. Šis žygis nieko nepadėjo,

naujų
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(Tęsinys)
Užėjęs šaltinį, prisilenkia ant rankų ir geria.

Ar tai slėpiningas nendrynas... Ar tai lyg Speng- 
žiotys... Didis Raistas... bebrų gyvenvietės... 
Jaunos laumės velėja drobes ant akmenų...
Po gudobele švilpaudamas žmogiūkštis varto beb- 

kailiukus. Girinainio rankose blyksi yla ir peilis.
Gaudižadas mėnesienos šešėliais sėlina prie va- 

smailabarzdis Tauralga atkelia

nebus po sausašake pakartas: bus paleistas. 
Tauralga kunkuliuoja kraujinėmis akimis: jos ži-i lias — įspėti, kad lietuviai niekur 

nedalyvautų žydų egzekucijose, ne-
I'---- . . .„ . .------ _ _ . - - . . .
tojais, nepirktų iš vokiečių žydams juodus ir kreivus dantis, smailabarzdis surinka rody- jau tik javo akuotais... 
priklausiusių daiktų. Daugelyje vie damas: 
tų šie paraginimai buvo paskelbti j 
iš sakyklų.”

Norėdami savo
paslėpti, naciai,

kaltę nors 
kaip rašo

Angies teisingosios akys sminga širdin: palik tu 
„Veizdi, kan tava tėvuoi padarė!” Lirgą, sakau tau, kvaily!... Palik Lirgą! Nepasikark
Žiū — Giltinė! Plauna kažkieno žarnas kaulėtom ta virve! Ir užmiršk ją!...

Ir aplankyk Maldenę, tą svėrinėmis kasomis! Ne-kiek 1
prel. i rankom, baisiai karpomis apnavikėjusiom...

17.
Rytą po vakarykščių sugertuvių ir gilaus nuo- 

migio — kalnėnai septyniese išjoja namo: Bulevičiai, 
trys palydovai ir keliavedis. Tokie juodi jų žirgai: 
žvilgėte varnais žvilga sprandai ir šlaunys-

Eitvydui dingojas, tarytum jie sulaužę jo kaulus 
išjojo. Paliko šermenų nuotaikos slėgtis. Buvo jau ir 
be jų gana, o dabar... Jis nuo piliakalnio nusileidžia 
pakalnėn iki dviejų beržų baltais liemenimis.

Taku kyla į žaliąjį Alko kalną — kirvio atokiai 
aplenkiamą, nepažeidžiamą, užgintąjį.

Šventame gojuje jis randa žynį Viltautą. Rikį 
pasitinka ne basas: apsiav s vyžomis, pintomis iš lie
pos karnų. Ir su gumbine lazda, piauta iš kadugio.

Netoliese kukuoja gegutė- Čia pat giesti paukš
tytės. Pro šakas matyti žemai nusekusi Neris, kai 
kur dar pridengta lengvo rūko liekanomis. Ties Pa
parčiais balzganoja debesių kalnai...

Alke ramiai kyla permatomi dūmai. Melsvi, ne 
balti: lemia laimios sėkmės dieną.

Žynys Viltautas pasilenkia, kad delnu palytėtų 
žemę. Atsilenkęs ima iš medinio dubens žiupsnį drus
kos, papučia, beria ant duonos ir ugnies, bylodamas: 

„Mūsuon pikti darbai gali ažuotraukti 
sausran, badan, maran.”

(Bus daugiau)

viseimus
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Lietuvių Bendruomenė reikalavo

Visus lietuvius
atstovaujančios delegacijos

Pasika.bėjimas su JAV Lietuvių Bendruomenės centro 
valdybos pirmininku J. Jasaičiu

Amerikos lietuvių delegacijos limybės pasirinkimas būtų reiš- 
priėmimas pas prezidentą Ken- kęs smūgį iš lietuvių visuome- 
nedy Lietuvos nepriklausomy- nės pusės Lietuvių Bendruome- 
bės šventės dienoje buvo išskir- nės valdybai ir ALTui. Bendruo- 
tinis įvykis. Tai buvo pagarba menės valdyba žeminančio 
Lietuvos laisvės idėjai, paverg- kompromiso ir ilgų derybų iš- 
tai ir kenčiančiai Lietuvai ir vadoje į Washingtoną galėjo 
visiems už Lietuvos laisvę ko- pasiųsti 6 delegatus, 
vojantiems lietuviams. Deja, j 
išskirtinoji galimybė nebuvo 
reikiamai išnaudota dėl mūsų 
kaltės. Asmeniškumai nustelbė 
kilniuosius Lietuvos laisvinimo

— Vasario šešiolikto® yra 
visų lietuvių vieuingumo ir su
tarimo simbolis. Ar Bendruo
menės centro valdyba nedarė 

šūkius, kuriais mes dangstome 1 * delegaciją Įeitų vi-
. . - . . __ ‘ kurtu ir vien &rnvin at^tru.

Jonas Jasaitis,
L. B-nės C. valdybos pirm.

iii

VISŲ TREMTINIŲ IR EMIGRANTŲ 
ŽINIAI

: sų karių ir visų srovių atsto
vai?

— , Lietuvių Bendruomenės 
centro valdyba ryžosi sudaryti 
plačiausios apimties delegaciją.

; Tą mintį kėlė ir vystė dr. P. Vi- 
! leišis. Delegacijoje turėjo būti 
atstovaujamos visos Amerikos 
lietuvių kartos, politinės srovės, 

i, susivie
nijimai, centrinės organizacijos 

i ir iškilesni veikėjai. Bendruo
menes centro valdybos planuo- 

" se buvo vietos ne tik jos ir 
1 ALTO atstovams, bet taip pat 

VLIKo, Laisvės komiteto, BAL- 
Fo, Talkos, Lietuvių Fronto 
žmonėms. Bendruomenės valdy
ba siekė, jog iš Baltųjų rūmų jOm 
išėjusi tokios apimties delega- Amerikos spaudos koresponden
cija paskelbtų vieningą atsišau- tam neturėjom ką dalinti. Di- 
kimą į lietuvių visuomenę. AL- dėsnis egzempliorių skaičius 
Tas tokios apimties delegacijai buvo atvežtas vėliau. Bet tada... 
pasipriešino ir dėtas pastangas šaukštai po pietų. Betgi di-

savo darbus. Lietuviškoji spau
da pažymėtinai skirtingai ap
rašė lietuvių delegacijos pri
ėmimą Baltuosiuose rūmuose, 
visuomenėje atsirado įvairiau
sių gandų ir kaltinimų, prasidė
jo protestų banga. Pasidarė ne
aišku, kur tiesa ir kur netiesa. |

Jūsų korespondentas kreipėsi, 
į JAV Lietuvių Bendruomenes Į 
centro valdybos pirmininką Jo
ną Jasaitį, kad paryškintų pa
tį įvykį ir pasakytų, ar išskir
tinoji galimybė buvo tinkamai 
ar netinkamai išnaudota.

— Kaip vertinate lietuvių de
legacijos priėmimą Baltuosiuo
se Rūmuose Lietuvos nepriklau
somybės šventės dieną?

— Esmėje tai buvo didelis 
įvykis. Prezidentas Kennedy 
parodė išskirtiną pagarbą Lie
tuvai ir lietuviams. Delegacijos 
priėmimas buvo itin šiltas. De- . sužlugdė, 
ja, sudarytos galimybės nebuvo 
šimtaprocentiniai išnaudotos, nedy įteikė memorandumą. Jis 
Asmeniški pasireiškimai liko turėjo būti išdalintas ir Ame- 
padaryti didesnėmis vertybėmis rfkos didžiosios spaudos korės- tj 
už patį tikslą. Paskutinėmis au- pondentams, kurie delegacijos,

y lemiančius is BartijjŲ Bumu

jektą įteikė ALTo sekretoriui 
dr. P. Grigaičiui, kuris į jį dė
mesio nekreipė. Kadangi dr. P. 
Grigaičio paruoštas memoran
dumas turėjo daug kalbos, min-Į 
ties ir kitokių klaidų, tai Bend
ruomenės atstovai skubiai pa
ruošė ir išspausdino išsamų me
morandumą. Jau būnant Wa- 
shingtone ALTas dėl kelių ne
reikšmingų sakinių, kuriuos jis 
būtinai reikalavo pridėti, Bend
ruomenės valdybos paruoštą 
memorandumą pavertė niekais. 
Teko paskubomis daryti trečią. 
Kai vykom į Baltuosius Rūmus, 
trečiojo memorandumo teturė- 

tik kelis egzempliorius.

Bolševikų teroro paliestų kraš prašome rašyti: Rev. S. Raila, 
tų tremtiniams bekrinkant po 225 4th St., Brooklyn 11, N. Y. 
laisvo pasaulio šalis ir padidė
jus emigracijai iš karo nualin
tos Europos, Katalikų Bažnyčia 
a-kreipė į juos ypatingą dėme
sį. Tą visos Bažnyčios ir savo 
asmeninį susirūpinimą tremti
nių bei emigrantų dvasine būk
le naujuos kraštuos pop. Pijus 
XII įamžino istoriniame doku
mente — enciklikoje “Exsul Fa- 
milia — Ištremtoji Šeima”. Po
piežius Pijus XII, lygindamas 
tremtinius ir emigrantus prie 
Šventosios Šeimos, taip pat 
tremtinės Egipte, paskelbė nau
jus nuostatus, kurie turėtų pa
lengvinti tų visų žmonių dvasi
nį aptarnavimą ir jų dvasinę 
savijautą. j

Sukankant dešimčiai mettų 
nuo “Exsul Familia” paskelbimo 
Apaštalų Sostas nori pakartoti- 
nai atkreipti visos žmonijos — 
tremtinių bei emigrantų ir juos 
priimančių — dėmesį į ano isto
rinio dokumento nuostatus bei

' dvasią. Tuo tikslu šių metų rug 
piūčio 3-7 dienomis Romoje į- 
vyks tremtinių ir emigrantų kon . 
-gresas. Kongreso programos 
bent svarbesni momentai, įskai
tant ir audienciją su Šventuoju 
Tėvu, jau paskelbti.

Labai pageidaujama, kad ir 
lietuviai, planuoją šiais 1962 me 
tais vykti Europon, savo kelio
nę taip sutvarkytų, kad rug
piūčio 3-7 dienomis būtų Romo
je, dalyvautų šiame kongrese 
savoje lietuvių grupėje. Daly
vauk dera ne vien šio karo trem 
tmiams, o ir seniems emigran-

piktai suriko Petriukas, — aš 4 
visai neskaitau.

Katriutė rašo laišką drau
gei. Jos brolis, Petriukas, stovi 
už pečių ir žiūri į jos raštą. Su
nervinta Katriutė prideda laiš
ke: “Petriukas skaito, ką aš ra
šau, tad turiu užbaigti”.

— Ką tu pasakoji niekus?—

Pats save išdavė

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

Tel. HEmlock 4-6264

Kitų kraštų lietuvius prašome 
rašyti tiesiai mūsų šv. Kazimie- 
ro kolegijai Romoje, via Casal-: 
monferrato 20.

Amerikos ir Kanados lietu-', 
viai, kartu sudarydami pakan-' 
karnai gausią grupę, galėtų žy- Į 
miai sumažinti kelionės išlaidas. | 
Smulkesnių informacijų šiuo rei: 
kalu bus paskelbta vėliau.

Kas norėtų apsigyventi Ro
moje mūsų kolegijos naujoje 
patogioje svetainėje, turėtų ne
delsdami tai pranešti kolegijos 
vadovybei.

Jūsų Kristuje
Vysk. V. Brizgys

— Kiekvienas didelis kentėji
mas yra alarmo šauksmas, ug
nies signalas, skatinimas ugdy
ti jėgas. Dėl to nieko nėra men į 
kesnio, kaip savy užsidaryti ir 
moteriškai dejuoti. Kentėjimo 
atveju reikia jėgas sukaupti, i 
tvirtu žingsniu žengti, dantis 
sukąsti ir kaip galima greičiau 
išeiti iš to mirties taško nuo 
kentėjimo pereinant prie veiki
mo. —P. W. Keppler
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AUKŠTYN ŠIRDIS
KUN. J. PRUNSKIO parengtas 

pavyzdžių ir gražiųjų minčių 
rinkinys

Čia galima susipažinti su daugy
be asmenų ir pasigerėti jų charak
terio bruožais, pasirodančiais įvai
riose gyvenimo aplinkybėse. Kny
gą gražiai atspausdino Immaculata < 
Press, Putman, Connecticut. 260 Į 
>usl. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite: —
“Draugas”, 4545 'VVest 68rd Street 

Chicago 29. I1L
Platintojams duodame nuolaidas

apgina
TV-RAtMDAI -3UOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 
ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES 
EL. VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

V/skam fcainoa ir garantija
332.1 S. Halsted St -CLlFFSCE 4-5665

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, UI.
r
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KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956—1961 metų modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių mėn. 
garantiją

I

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

Telef. VVAIbrook 5-5121

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

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

METINIS
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

diencijos minutėmis padėtį iš- išeinančios 
gelbėjo inž. A. Rudis. Inž. A.' 
Rudis surado progą paklausti | 
ir gauti atsakymą, kad JAV, 
vyriausybė laikysis ankstesnio- j 
jo Amerikos nusistatymo 
pripažinti Lietuvos pavergimo; 
de facto ir de jure.

— Kas išgavo lietuvių dele
gacijos priėmimą: Lietuvių 
Bendruomenės vardu veikęs dr. 
P. Vileišis ar ALTas?

— Audienciją gavo abi pusės. 
Baltieji Rūmai sutiko priimti 
lietuvių delegaciją, pristatytą 
ir patvirtintą L. B. C. V. ir' 
ALTo atstovų parašais. Bet ku
rios vienos institucijos parašas 
nebūtų galiojąs.

— Ar IJetuvių Bendruome
nės centro valdyba ir ALTas, 
kaip delegacijos sudarytojai, 
buvo lygiateisiai, kai Lietuvių 
Bendruomenės delegacija buvo 
žymiai kuklesnė asmenų skai
čiumi?

— Formaliai Lietuvių Bend
ruomenės valdyba ir ALTas bu
vo lygiateisiai partneriai. Iš 
Washingtono buvo pranešta, 
kad prezidentas Kennedy priims 
delegaciją, kurią sudarys AL
Tas ir Lietuvių Bendruomenės 
valdyba. Praktiškai ALTas ly
giateisiškumą kitaip interpreta
vo. ALTo sekretorius vasario 
3 d. Lietuvių Bendruomenės val
dybos atstovų ir ALTo bendra
me posėdyje pareiškė, kad jis 
tą rytą gavęs iš Washingtono 
pranešimą, jog dr. P. Vileišio 
paskelbtos informacijos neati
tinka tiesai. ALTo sekretorius 
taip pat pareiškė, kad dr. P. 
Vileišis nepriimtinas tose įstai
gose, kur jis kreipėsi. ALTas 
sutiko į delegaciją priimti tik 
2 Lietuvių Bendruomenės val
dybos paskirtus atstovus. Jei 
nebus pasiektas susitarimas, 
kaip pasakė ALTo sekretorius, 
bus pranešta Washingtonui, 
kas reikš audiencijos atšaukimą. 
Atsistojo prendžiamasis klau
simas — ar priimti ALTo sek
retoriaus diktuojamą ir Lietu
vių Bendruomenę žeminantį 
kompromisą ar sutikti su au
diencijos suirimu. Antrosios ga-

džioji Amerikos spauda įvykį tams bei svetur gyvenantiems.
— Delegacija prezidentui Ken paminėjo, nors galimybės nebu- I* airiuose tarptautiniuose kon

gresuose lietuviai iki šiol gra
žiai pasireiškė. Tikėkimės, kad 
ir šiame kongrese, kuris savo 
prasme mums yra ypatingai sa
vas. lietuviai užsipelnys būti 
visų pastebėtais.

Kongresui registruotis gali
ma jau dabar. Vėliau bus pa
teikta papildomų informacijų. 
Amerikos ir Kanados lietuvius

vo išnaudotos.
— Draugas ir Naujienos pa- 
faktą skirtingai aprašė. Kur 

čia tiesa?
l’ j — Kas buvo skelbta Naujie- 

laukė. Ar didžioji Amerikos nose, tas nebuvo sutarta, bet 
spauda jį paminėjo? ; tokias mintis Bendruomenės

valdybos ir ALTo bendruose 
posėdžiuose kėlė ALTo sekre
torius dr. P. Grigaitis. Savo 
aprašyme Draugas skelbė tai, 
kas buvo susitarta.

St. Daunys

— Memorandumo istorija kar- 
ne_ | ti. Bendruomenės ir ALTo po

sėdyje buvo pavesta memoran
dumą parašyti dr. P. Grigaičiui 
ir inž. V. Adamkavičiui. Inž. 
Valdas Adamkavičius savo pro-

i

Kovojame už rašytojus ir valdovus
(Atkelta iš 3 psl.) į

raliais, kad taip pat nuo to lai
ko Lietuva tapo krikščionišku 
kraštu. Netenka abejoti straips 
nio autoriaus gerais norais. Ta
čiau geri norai ne visada pade
da realiai vertinti istorinius fak 
tus. Ogi faktas, kad Mindaugo 
karalystė neišsilaikė, kad Min
daugo dinastija neįsitvirtino, 
kad jo mėginimas krikštyti Lie
tuvą nepasisekė, kad Lietuva 
po jo nužudymo kelis dešimtme
čius gyveno suirutėj. Po tos su
irutės iškilusi Gedimino dinas- 

Į tija dar dvi generacijas buvo 
pagoniška, ir visas kraštas, ne
skaitant atskirų išimčių, buvo 
pagoniškas, labai atkakliai da
lyvavo kovose su kryžiuočiais 
ir kitais kaimynais. Negalime 
sakyti, kad Gedimino, Algirdo, 
Kęstučio Lietuva buvo krikščio
niška. Taip pat tie valdovai ne- 
sivadino karaliais.

To meto Lietuva mums kelia 
pasididžiavimą dėl lietuvių nar
sumo ir sykiu dėl jų humaniš
kumo, tolerancijos, nes užimtus 
kraštus jie valdė labai toleran
tiškai. Sakytume, kad perdaug 
tolerantiškai, nes leido nelietu
viškam slaviškam raštui įsiga
lėti net pačios etnografinės Lie
tuvos teritorijoje. Ogi pats val
dovo pa’.alinimas man neatro
do toks s arinis. Įvairių kraštų 
žmones Įvairiai vadina savo vai 
dovus. Ir mūši) didieji kuni
gaikščiai liks didžiaisiais kuni
gaikščiais, nes jie save taip va
dino ir visi kiti taip pat į juos 
taip kreipėsi.

I

I

Jeigu kam yra malonu pava
dinti juos karaliais, žinoma, nie 

: ko čia blogo ir iš esmės nieko 
nekeičia. Niekas juk neginčija, 
kad viduramžių pabaigoj Lietu
va buvo didelė nepriklausoma 
valstybė. Betgi jos valdovams, 
matyt, nerūpėjo pasinaudoti 
Mindaugo įgytais ir niekad ne
atšauktais titulais. Pagonims 
valdovams tai negalėjo rūpėti. 
Bet ir Vytautas, jau krikštytas 
valdovas, atkakliai siekęs krikš 
čioniško valdovo titulo, vis dėlto 
nesivadino karaliumi, kol nebu
vo gavęs tam titului tada ma
dingo pripažinimo iš popiežiaus 
ir imperatoriaus. Vargiai mes 
dabar galime ką tame reikale 
pakeisti.
Ar prezidentas yra valdovas?

P. V. Raulinaičio straipsnyje 
kalbant apie nepriklausomybės 
atstatymą sakoma, kad “Stei- j 
giamasis Seimas susirinkęs 
1920 metų gegužės 15 d. pava
dino Lietuvą Respublika ir jos 
valdovui davė prezidento var- ! 
dą”. Man rodos, kad St. Seimas 
įsteigė demokratinę respubliką 
ir kitų demokratinių respublikų 
pavyzdžiu tai respublikai vado
vaujantį asmenį nutarė vadin- . 
ti prezidentu. Bent jau ligi tol, I 
kol Lietuva buvo tikrai demo
kratinė respublika, jos preziden
to netiktų vadinti valdovu. Pvz. 
amerikiečiai savo prezidentą va
dina “chief executive” ir jokiu 
būdu nesutiktų jį vadinti valdo
vu, nes jis tokiu ir nėra. Tokiu 
nebuvo ir demokratinės Lietu- 

ivos prezidentas.

JAV plieno derybininkas Conrad 
Cooper (viršuje) ir plieno darbi
ninkų unijos pirmininkas David 
J. McDonald bando Pittsburghe 
išspręsti įvairias problemas. (UPI)

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St, Chicago 29. IIL
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METAI SU DIEVU

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos
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Šitokiu pavadinimu neseniai Įdėjo 
Iš spaudos knyga, kurioje lengvu sti
liumi visiems metų sekmadieniais Ii 
šventadieniais duodami patrauktus 
pasiskaitymai. Apie šią knygą kun 
Stasys Yla rašo: "Knyga tenka
džiaugtis... JI yra tikra pavyzdžių 
enciklopedija, vykusiai parinktų is 
pasaulio ir Lietuvos, iš praeities U 
gyvos dabarties. Pavyzdžiai daro šią 
knygą labai patrauklią. Gyventi 
krikkščioniškai yra didelis irenaa, o 
pavyzdžiai parodo {vairius co meto 
požvilgius ir galimumus. Pavyzdžiai 
verčia žmogų mąstyti, save tikrinti 
kasdien atnaujinti savo pastangas 
Ši knyga, skaitoma po skyreli kas
dien, ypač vakarais, neabejoju, pra
vers kiekvienam, kas nėra užmetęs 
savojo intereso dvasiniam pasauliui.'

Knygos autorius — KUN. DR. J 
PRUNSKIS. Kaina 82, gaunama 
Drauge.
UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

PASINAUDOKITE 

‘DRAUGO” SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMU

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe ners kitos moderniškesnės spaustuvė* 
visoje Amerikoje-

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimua vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar- 
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

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

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
■eitus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remiate DRAUGĄ, Kuris palaiko lietuvių kultunnj gy 
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus 
tuvei

V įsa is spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL. - TEL. Lū 5-9500

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LimVIlI PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS

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

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

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!
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f

URANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING
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F*
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U Naujas aukštas dividendaa mnostoot "•‘ai’
I mokėti ant Investavimo sąskaitų nuo Vasario sala. 1 IMS

U ’INIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO x<UOfilMCIUS NUO 1 D- 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn- 1 d.

I
” PIRMAD. ir KETV................ ;...» v. r. iki 8 p. p.

VALANDOS: ANTRAD. ir PENKT ...............9 V. r. iki 5 p. p.

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

Skaitykite ir platinkite dienrašti "brauna
J
I ______________
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BOSTONO ŽINIOS
UŽGAVĖNIŲ BALIUS

Bostono Liet. Mišrus choras 
šį šeštadienį, kovo 3 d. 7 v. v. 
So. Bostono Liet. Piliečių didžio 
joj salėj ruošia Blynų vakarą. 
Programoje dalyvauja sol. Be
nediktas Povilavičius, kuris vis 
dažniau Bostono liet, žavi su 
savo gražiu bosu.

Bostono Liet. Mišriam kvar
tete dainuoja Vida Mališauskai- 
tė, Jonas Grinkevičius, Pranas 
Šimkus ir Vytautas Eikinas. 
Šis naujai įsikūręs kvartetas, su

kimas buvo skirtas aktoriaus 
- rašytojo Antano Škėmos pami- 

į nėjimui.
Susirinkimą pradėjo klubo 

pirm. dr. B. Baškys, pasveiki
no susirinkusius ir atsiprašė, 
kad numatytas prelegentas dr.

I 
nėjo Amerikos kietą laikyseną] 
nepripažįstant bolševikinės oku 
pači jos. Palinkėjo, kad mūsų tau 
ta greit atgautų savo laisvę. 

| 1 _ 
kun. Vaclovas Paulauskas iš I 
Conn. Veik per visą savo kalbą į Pava<Įuos rašytojas St. Santva-

Pagrindiniu kalbėtoju buvo Na^s iš Kanados dėl blogo
oro negalėjo atvykti ir, kad jį

skaitė mūsų didžiojo dainiaus ras’ kuriam buvo pranešta tik 
' prieš keletą valandų, kad jis 
turės pavaduoti neatvykusį pre
legentą.

St. Santvaras atsiprašė netu
rėjęs laiko pilnai pasiruošti pa
daryti apžvalgai Antano Škė
mos raštų. Nors kaip jis sakėsi 
nesąs pasiruošęs, bet tikrumoje, 
tai buvo gana pilna, kondensuo 
ta ir gerai paruošta rašytojo 
Škėmos raštų apžvalga. Dauge
lyje vietų prelegentas paliko pa 
tiems klausytojams susidaryti 
iŠT'adas. Rašytojas Škėma dėl 
kai kurių savo raštų buvo ta-

Maironio kūrybą rašytą ir pri
taikytą tam tikrais momentais, 
palygindamas juos su dabarti
mi. Kadangi šiemet yra šimtme 
tis nuo Maironio gimimo, tai 
gal tikrai ir tiko, kad tiek daug 

populiaru repertuaru, maloniai j .... _
nuteikia klausytojus.

Šeimininkės pavaišins 
niais blynais ir veiks turtingas 
bufetas. Šokiams gros Smito or
kestras.

Visi Bostono ir apylinkių lie
tuviai maloniai kviečiami, šia
me gavėnios išvakarių parengi
me dalyvauti.

i

Į Meninę programą atliko Onos 
skaJ Ivnškienės tautinių šokių gru

pė, kurioje dalyvavo net ir tur 
būt", patys mažieji jos šokėjai. 
Šokant aštuonytį daina pritarė 
parapijos choras ir smuiku 
stud. Rimas Budreika.

Solo dainavo Stasys Liepas.
Parapijos choras, vadovauja-1 pęs kontraversiniu. Tačiau jis

VVashingtonas pagerbė astronautą Glenn — Vakar JAV sostinė 

pagerbė astronautą John Glenn. šioje nuotraukoje matome jį or

bitoje (viršuje) ir kaip jis žiūri pro langelį (apačioje), parašiutui 

atsidarius nuleisti jo kapsulę į Atlantą. Nuotraukos automatiš

kai padarytos filmaylmo kameros. (UPI)
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nrai, Anužis, Berta Lickus, Ma-

Korespondentas

mas muz. Jeronimo Kačinsko, 
pagiedojo Tėve Mūsų ir keletą 

; dainų. Vieną dainą kartu sol.
GUBERNATORIUS

LIETUVIUS RAGINO 
NEIŠSIŽADĖTI TAUTYBĖS Liepa.

Kanklininkai: G. Vaičaitis, D. 
Mučinskaitė ir N. Vaičaitytė 
paskambino kanklėmis keletą 
dainelių.

Aukų buvo surinkta virš 17- 
kos šimtų.

Bostonas tikrai nemaža kolo
nija, o salėje dar buvo matyti 
ir tuščių vietų. To tikrai netu
rėtų būti.

VASARIO 16-ji PAS BOSTONO
SKAUTUS j

I

Lįetuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas vyko South 
Boston High school salėje. Žmo 
nių, kaip ir kiekvienais tik gal 
su tuo skirtumu, kad šiais me
tais buvo matyti daugiau jau
nimo. Gražu, kad jaunimas bu
vo įtrauktas ir į pačią šventės 
minėjimo programą. Jie skaitė 
gubernatoriaus proklamaci j ą, 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo aktą, rezoliucijas. Ne
žinau, kieno tai iniciatyva buvo, 
ar ALT skyriaus, ar paties jau
nimo. Žinau, kad šių metų Stu
dentų są-gos Bostono sk. pirm. 
Sužiedėlis tikrai daro daug, kad 
išjudintų pačius studentus ir 
juos įtrauktų į lietuvišką veik
lą. Reikia ne tik atidaryti duris 
jaunimui į visas organizacijas, 
bet reikia stengtis, kad jie at
sirastų priešakinėse gretose. 
Šios Vasario 16 proga padaryta 
labai graži pradžia.

Buvo skelbiama, kad minėji
mas prasidės 2-rą valandą po 
pietų. Kaip ir paprastai, mes vi 
sados įpratę visur vėluotis, nes 
prie skelbiamos ’---------- —

Bostono skautai Vasario 16 
minėjimą surengė vasario 17 d. 
So. Bostono Piliečių d-jos salė
je. Buvo susirinkęs tikrai gra
žus būrys lietuviško skautiško 

j jaunimo ir svečių. Tik kažin 
kodėl besikurianti jūrų skautai 
kartu nedalyvavo. Nors ryto
jaus dieną minint Vasario 16-ją 
ir bažnyčioje pamaldose ir salė- 

1 je visur dalyvavo ir su vėliavo- 
I mis ir uniformuoti. Lietuviškas ’ 
jaunimas turėtų visur dalyvau-

■ ti suglaustomis gretomis.
Kalbėtoju buvo inž. Jonas 

Mikalauskas. Jis labai jautriu j 
"iTZZLZr valandos dar žodžiu kalbėJ° Jaunimui apie 
maždaug valandą pridedame. Lietuvos nepriklausomybę.
Taip yra įpratę rengėjai, taip ! Skautai atliko savo skauti§- ' 
yra įpratusi ir publika. Tai yra kus raportus ir labai gražiai su 
viena iš mūsų susirinkimų, mi- hetuvlska dama ir lietuvišku 
nėjimų ir visokių parengimų .zodziu ?ravedė “mėjimą. 
blogybių. Sąžiningasis pilietis 
visados nuo to nukenčia, nes 
jis laiku atėjęs visados turi 
laukti apie valandą laiko.

Ir šį kartą gal daugis gana 
nejaukiai pasijuto kada atvyko 
valstybės gubernatorius, o mes 
dar tvarkėmės įnešdami vėlia
vas ir pavėluotai rinkdamiesi į 
salę. Manyčiau, kad pavėlavi
mas yra galimas, bet tik ne il
giau kaip kokiai penkiolika mi
nučių. Tačiau, gubernatorius la
bai ramiai laukė mūsų susitvar
kymo.

Minėjimą pradėjo Alto sk. 
pirm. adv. Anthony Young. In-

buvo toksai, koks jis iš tikrųjų 
buvo. Buvo originalus ir visu 
veidu atsisukęs į vakarus. Tas 
atsispindėjo ir visuose jo raš
tuose.

Po apžvalgos Bostono dramos 
sambūrio dalyviai: Rita Ausie- 
jutė, Jurgis Jašinskas, Uogin
tas Kubilius, Raimundas Žič- 
kus ir skaitytojas Pranas Lem- 
bertas, vadovaujami režisorės 
Aleksandros Gustaitienės, per- 

į davė A. Škėmos veikalo “Živi
lė” pirmąjį veiksmą. Dramos 
sambūrio dalyviai savo dalį at
liko tikrai puikiai. Padėka jiems 
ir jų vadovei.

Po to buvo pasivaišinta ka
vute, kurią paruošė klubo val
dybos narės p.p. J. Barūnienė 
ir D. Izbickienė.

MŪSŲ KOLONIJOSE
iiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiiimmiimiiiiiiiimimiiiiimimmiiimmimiii

New York, N. Y.
Jaunimo teismas

Conn., New Jersey ir vietinių 
daugiau kaip 300 asm. Kaip pa 

■ reiškė kun. klebonas savo kai

I

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Bendruomenės Bos-

vokaciją 'sukalbėjo Šv. Petro salįe 
parapijos klebonas P. Virmaus- Į 
kis. Amerikos ir Lietuvos him
nus sugiedojo solistas Stasys 
Liepa. Lietuvos himną giedojo 
ir visa publika. Pianinu pritarė 
muz. J. Kačinskas, žodžiu svei
kino latvių ir ukrainiečių atsto
vai. Estai savo sveikinimus at
siuntė raštu. Lietuvos garbės 
konsulas adv. Anthony Shallna 
tarė trumpą žodį ir pristatė 
Mass. valstybės gubernatorių 
John Volpe, kuris buvo sutiktas 
gausiais ir ilgais plojimais. Jei
gu kai kas iš mūsų kartais bi- 
jomės pasirodyti kuo esą ir no
ri vaizduoti didelius amerikie
čius, tai gubernatorius nebijojo 
pasisakyti, kad jis yra italų kil 
mės, kad jis tuo didžiuojasi. 
Kad jis labai gražiai prisimena 
savo neturtingus tėvus ir jų pa
pročius. Ragino ir mus neišsi
žadėti savo tautybės, savo tau
tos papročių. Kas kitaip maną, 
labai klystą. Amerika tuo ir 
yra stipri, kad čia tautos sune
šė daug gero ir gražaus. Pami-|

Kai kurie skautai buvo pakel
ti į aukštesnius laipsnius, o kiti 
apdovanoti skautiškais meda
liais.

Ir dainoj ir žodinėj progra
moj dar tikrai buvo galima gė
rėtis jaunimo lietuvių kalba. 
Deklamacijose galima buvo 
jaustis esant Lietuvoj. Kitų de- 

i klamatorių pavardžių neturiu, 
bet Birutė Vaičjurgytė, kuri ir 
sekančią dieną dar deklamavo 
High school salėje, gražiai de
klamavo, parodydama toj sri
tyje talentą.

— J. Kačinskas kovo 4 d., 3 
vai. po pietų Melrose Memorial

j DRAUGAS trečiadienis, 1962 m. vasario mėn. 28 d.
I
tas į šio klubo garbės pirmi- dažiai, Dargiai, Selbach, Bluz- 
ninkus.

Paskaitą skaitė rašyt. Česlo-! siuliai, Baipšiai po 5 dol. Kiti 
vas Grincevičius. Po paskaitos po mažiau. Viso aukų surinkta 
pagerbti žuvusieji ir sugiedotas ir persiųsta Aitui 182 dol. 
Lietuvos himnas, 

j Meninę dalį atliko Chicagos j
I Aukstesmosios Lituanistikos hhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihihiiiiiiiiiiiiiiiiiihiii 
mokyklos mokiniai, vadovau- REFRIGERATION SERVICE 
jant Ringailei Gustaitienei. Is-1 t-—- ■ — .................. .
torinę apysaką skaitė akt. Ire
na Nivinskaitė - Jonynienė ir (A. 
pats autorius Č. Grincevičius.,

llllllllllllllllllllllllllllllllliliiliillllllliiliii
Po programos sekė kuklios 

klubo narių ponių paruoštos vai 
šės. Rengėjai dėkingi Barzdų-i 
kui ir Grabauskui, muz. Ciba-' 

į vičiui, kurie, kad ir labai blo- 
i gam orui esant atvežė šoke- Į 
i jus, ir visiems programos da- 
■ lyviams. Taip pat arch. Viliui 
j Masiuliui už paruošimą minėto 
! akto ir už išsamų straipsnį lie
čiantį Lietuvos okupaciją, kuris 
buvo Nepriklausomybės minėji
mo dienomis, amerikiečių spau
doje, Michigan City dienrašty
je išspausdintas. Tautos Fon
dui aukojo: P. Varkala — 25, 

' Zigmas ir Vytenis Jonynai — 
; 15, Kriščiūnai, Borchertai, Ru- 
liai, Masiuliai, Nekai, Ambro- 
zaičiai ir X. Y. po 10. Arbai, 
Bloziai, Bartkai ir Pulkauniri- |. dPraeitą savaitę posėdžiavo boję, kad tekių vestuvių pui- j . ’ '
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tono skyriaus visuotinas meti- kėj°, kad parodoje dalyvauti 
nis susirinkimas įvyks kovo 4 
d. 3 vai. po pietų Tautinės s- 
gos namuose 484 E. Fourth st.
So. Bostone.

Visi Bostone ir apylinkėse 
gyvenantieji lietuviai kviečiami 
atsilankyti.

Bendruomenė yra viena iš pa 
j grindinių lietuvybės instituci
jų. Ji ir jos darbai bus tokie, 
kiek mes patys joje dalyvausi
me ir prie jos darbų prisidėsi
me.

Susirinkime bus duota meti- 
nės veiklos apyskaita ir bus 
renkama nauja valdyba. Visos 
organizacijos, kurios priklauso 
Bendruomenei, prašomos atsiųs
ti savo atstovus, kurie įeis į vai 
dybą.

— A. a. arch. inž. Vįadui A- 
domavičiui, minint jo mirties vie 
nų metų sukaktį, buvo atlaiky
tos gedulingos pamaldos ir pa
šventintas paminklas, kurį jam

New Yorko Lietuvių Bendruo- kių, toji salė nėra mačiusi, 
menės apygardos valdyba. Tarp i Kazys Vingre
kitų svarstytų klausimų, jau
nimo reikalams narys, Romas Beverly Shores, Lld. 
Kezys pranešė, kad sušauktame 
jaunimo odganiza>-ijų atstovų 
pasitarime nutarta, dar gavė- ' 
nios laike, suruošti jaunimo teis 
mą. Išklausytas pranešimas at
stovo Ant. Šetikio, dalyvusio 
pas Gen. Konsulą J. Budrį, or
ganizacijų ir atskirų asmenų 
pasitarime, dėl dalyvavimo Pa
saulinėj parodoj New Yorke 
1964-65 m. Iš pranešėjo paaiš-

Vasario 16-tos minėjimas 
i įvyko vasario 18 d. Coronado 
Lodge. Minėjimą pravedė klu
bo pirm. inž. P. Rulis. J. P. 

i Varkala gana vaizdžiai apibū- 
i dino veiklą Amerikos lietuvių, 
pradedant prieš Pirmąjį karą 
ir kiti šių dienų. Šia proga, kaip 
daug nuveikusiam lietuviškoje 
darbo dirvoje, už nuopelnus 
jam buvo įteiktas kvietimo ak-

kaip valstybės negalės, nėra 
įtiek lėšų (apie 300,000 dol.) ir 
nėra eksponatų. Daroma žygių 
dalyvauti kaip persekiojamos 

Į religijos okupuotos kankina- 1 
mos tautos, prie Vatikano pa
viljono, jei tai bus sukelta rei
kiamų lėšų. Artimiausiu laiku 
bus sudarytas komitetas iš or
ganizacijų atstovų.

Vestuvės
Prieš mėnesį baisogaliečiai 

su džiaugsmu priėmė į savo šei
mą gražią “marčią”. Tai Elenos 
ir Jurgio Sirusų sūnus Saulius 
sumainė žiedus su Sofijos ir 
Vinco Klevų dukra Gražina. Dir 
voj jau buvo rašyta. 0 vasario 
10 d. 11 vai. Brooklyne, Apreiš 
kimo parapijos bažnyčioje, buvo 
iškilmingai sujungti amžinam 
gyvenimo ryšiui, Elenos ir Vin
co Padvariečių duktė, Regina 
su Marijos ir Alfonso Ridiko 
sūnum, Gediminu.

Krautuvių, tavernų ir kitų rūšių 
; šaldytuvų taisymas. Kainos žemos, 
darbas garantuotas.

GRYBAUSKAS
Tel. HE 6-1987

Kam prisieina parašyti ar paša 

kyti vieną kitą sakini angliškai, 

as labai vertingą pagalbą ras

Viliaus Pėteraičio

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAME
ŽODYNE

Sis žodynas yra vertingas tuo. 

kad jis turi labai tikslius lietuvių 

kalbos atitikmenis angliškiems žo
džiams. Jis nieko nesuklaidina ne
tiksliomis prasmėmis.

Taip pat visi tie, kurie nori iš

mokti lietuviškai ar paskaityti 

modernias lietuviškas knygas, šia

me žodyne ras labai tikslią lietu

viškų žodžių prasmę angliškai, kas 

darbą pcda.vs įmanomu.

Lithuanian-English 
Dictionary

laida 1960 m. Išleido Liet.

VESTUVIŲ Nl’OTR AIKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MCSŲ SPECIALYBE.

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

(lncorporated) 
EDVARDAS I LIS. sav

j

! 
I

li

Knygos Klubas. XV 586 psl. Kie

tai įrištas. Kainuoja 7 doL

Užsakymus su pinigais siuskite: 

•'DRAUGAS’’ 
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

llllllliillllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll
I 

Įsigykite Rapolo Skipičio į lomią 
j knygą:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
STATANT

šitas stambus ir įdomus R. Ski- 
į pičio atsiminimų veikalas parodo są- 
: lygas, kuriose kėlėsi nepriklausoma 
Lietuva, kovas su išorės ir vidaus 
priešais, laimėjimus ir klaidas per 
pirmus du nepriklausomybės dešimt
mečius. Autorius—vienas žymiausių
jų ano meto valstybininkų, visuo
menininkų ir kultūrininkų. . buvęs 
pirmasis mūsų Valstybės Gynėjas 
vidaus reikalų ministeris, vėliau — j 
Lietuvos šaulių Sąjungos pirminin- i 
kas ir Draugijos Užsienio Lietu- Į 
viams Remti pirmininkas — visas 
ano meto apraiškas. įvykius Ir i 
veiklą parodo kaip betarpis liudi
ninkas, rimtai, objektyviai, kultū
ringai, be tulžies, iškeldamas dau- i 
gytį momentų, beužkrintamų 
miršties dulkėmis.

Veikalas stambus, 
kietusoe viršeliuose, 
meto mūsų veikėjų 
vardynu, $5.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite: 

DRAUGAS,
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.
Illllllllllllllllllllllilllllllllllllllltllllllllllll
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join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

apie 440 
su plačiu 
ir kultūrininkų

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

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

Į velionies našlė Jadvyga Jungtuvių apeigas ir šv. mi-
Adomavičienė. Paminklo pašven šias atnašavo jaunosios dėdė 
tinime dalyvavo gausus būrys kun. Br< zkianavičius, asist. kun 

i jo artimųjų. Taip pat dalyva- dr. Stasiui Valiūnaičiui, diak.
| kun. Antanui Račkauskui, sub- 1 
diak. Mišių metu giedojo para
pijos choras , ved. muz. VI. Balt 
rušaičio. Prie altoriaus buvo 
perskaitytas ir įteiktas popie- į 
žiaus Jono XXIII palaiminimas. 
Čia pat kun. dėdė įteikė savo 
asmeninę dovaną, su įgraviruo- 
tais jaunųjų vardais, rožančius. 
Bažnyčią, altorius puošė gyvų 
gėlių buketai.

Puiki vestuvių puota įvyko 
parapijos didžiojoj salėj, kuriai 
šeimininkavo Ant. Kaunas ir 

' vyriausia šeimininkė p. Sanda- 
ravičienė su eile pagelbininkių. 
Puotos programai 
Juozas Andriušis. Grojo 
Tarno orkestras.

Jaunavedžius sveikino 
klebonas kun. Norbertas 
nis, kun. Br. Zdanavičius, kun. 
dr St. Valiušaltis, Jonas Ka
rys, iš Hartlordo, Conn., maj. 
Čerikas, iš Stamford, Conn., ir

certą. Melrose simfoninis orkes- vo velionies tėveliai.
tras gros Haydn Simfoniją nr. Į — Paremkime Brocktono se- 
94 (Surprise), Saint-Saens “Car sėlių koplyčios statybą. Kovo 4 
nival of Animals” ir Dūkas — 
“L’ Apprenti Sorcier”. Koncer
to — solistų dalis šį kartą skir 
ta trims jauniems, bet labai ta 
lentingiems instrumentalistams.
R. Markow 14 ir E. Harlow 14 
metų atliks sunkias fortepiono 
partijos Camival of Animals 
veikale su orkestru ir J. Ko- 
bialka 12 metų pagros solo vio- 
linčcle.

Kovo 18 d. tas pat orekstras 
pakartos programą Burlington, 
Mass. O vėliau orkestras turės 
dar du koncertu 
ir gegužės 6 d.
- Dail. Viktoro Andriulio Petro lietuvių parapijog iš

balandžio 27

i

|1O%, 20%, 30% pigiau mokėsite
Įuž apdraudą nuo ugnies ir auto- 
Įmobilio pas

FRA N K ZAPOLIS
32OS>4 VVest »5th street

Chicago 42, Illinois
(Tel.: GA. 4-8O54 ir GR. 0-4339. AND LOAN ASSOCIATION

9iS0 South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffside

d. 5:30 vai. po pietų So. Bosto
no Lietuvių Piliečių D-jos salė
je ruošiamas Šurum-Burum tos 
koplyčios statybos naudai. Bus 
programa, šokiai ir užkandžiai.

Dalyvaukime ir prisidėkime 
prie šio gražaus darbo.

— Šv. Petro parapijos cho
ras pasirodė televizijoj. Vasa
rio 25 d. 9:15 vai. ryto choras 
giedojo šv. mišias lietuviškai, 
kurios buvo transliuojamos per 
7 televizijos kanalą.

Prieš prasidedant šv. mišioms 
tos programos vadovas prela
tas paminėjo, kad tai yra šv.

vadovavo, 
Juozo

, . c u r t • i • uvtuvių pai apijus 18 oO.
padovanotą Subatvakanų komi- Bostono choras. Chorui giedant
sijai paveikslą, užpraeitam su- 
vatvakary laimėjo p. Čepienė.

A. ŠKĖMA LIETUVIŲ KUL
TŪROS KLUBE, BOSTONE

Vasario mėn. Liet. Bendruo
menės Kultūros klubo susirin-

pranešėjas pranešinėjo ką cho-! 
ras gieda.

Kūdikis tai miela žmonijos gė

lė, naujai nukritusi iš paties Dievo 

namų, kad žydėtų žemėje.

G. Massey

parap. 
Pakai-

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III-
JMlCJ
f

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

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 IS WOPA

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-2413 

715* So. Maplewood Avė., 
Chicago 2*, IU.

M O V I N G
F. KASPARAS 

Vietoje ar toli — patyrusių7 ’ — r— v «■

kt. Svečių buvo iš Chicagos, III., sąžiningas, švarus patarnavimas
| Stamford, Conn., Rridgennrt ! į TO .... Oflg^|ng>j»į?.

~ .......... r ' ■ ------------- X

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. Baronas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21, 

1957 m. 558 psl............................................................................................................................................................$3.00

MOTINA, Juozas Prunskis, 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

~ ........ .....
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MUSŲ KOLONIJOSE MARQUETTE PARKO CENTRE REAL ESTATE EEAL ESTATE

Toks Vasario 16-sios pami
nėjimas amerikiečių visuomenė
je ir Amerikos karių tarpe čia 
jau ne pirmą kartą buvo suor
ganizuotas ne vienų lietuviu, 
bet bendromis lietuvių ir ame
rikiečių jėgomis. Amerikiečių 
visuomenė yra jautri šiuo atžvil 
giu ir, lietuviams pareiškus ini
ciatyvą, labai šiltai ir jautriai 
atsiliepia. Amerikos lietuviai 
per savo organizacijas ir visuo
menės veikėjus daug kur galė
tų plačiau išnaudoti tą palan- 

bos skyrius, išleidęs jau aštuo- ^ią mums aplinkybę Lietuvos 
nias studentų laidas. Monterey gelbėjimo ir vadavimo reikalui, 
lietuvių kolonija yra labai ma
ža, tik keli lietuviai mokytojai L_fi_ kj t
ir jų šeimų nariai. Tačiau ir čia v*. J.

Minėjo vardadienį

Monterey, Calif.
Vasario 16 kariuomenės 

mokykloje '
kalbų

Gražiame Monterey pusiasa
lyje, į pietus nuo San Francis
co, yra didelė Kariuomenės Kal
bų mokykla (U. S. Army. Lan- 
guage School), kurioje dėsto
mos 28 svetimos kalbos, o šiais 
metais bus pradėtos dėstyti dar 
dvi naujos kalbos, iš jų viena 
afrikiečių. Nuo 1955 m. pava
sario čia veikia ir lietuvių kal-

t

i

Tuščias lotas Marąuette Pk. Tinka 
biznio namui statyti. $6.000.

8 kamb. mūro rezidencija. Mo- 
dern. didelis namas. 50 p. sklypas. 
Garažas. Prie parko. $26.900.

Namam reikmenys — hardware. 
pastovus biznis, apyvarta apie 
$50.000 metams. Kaina grynais 
$32.000.

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

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

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

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

Už įmokėtus $2,000 ir $85 į mėn. 
galite pirkti 4 kamb. mūrą, kurio 
kaina $13.000.

6 butų mūras ir $7,200 
atiduoda žemiau savikainos. 
$15,000.

Prie mūsą įstaigos 2-jų 
metų, dailus mūras. 2 po 
$38,500.

4 butą mūras. Apie $5,000 nuo
mos. Garaž. Geriausia vieta. $38.000.

nuomos 
įmokėti 

butų. 8 
5 karnb.

R.

jau eilę metų minima Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
šventė. Ir šiemet vasario 18 d. 
mokyklos bažnyčioje buvo iškil 
mingos pamaldos. Šv. mišias lai 
kė ir tai dienai pritaikytą pa
mokslą pasakė Fort Ord kari
nės įgulos ir kalbų mokyklos 
vyriausias katalikų karo kape
lionas kun. McKenna. Prie al
toriaus, greta JAV vėliavos, gra 
žiai reprezentavosi ir Lietuvos 
trispalvė. Per pamaldas giedo
jo Fort Ord įgulos bažnyčios 
choras, be kitų bažnytinių gies 
mių, sugiedojęs lietuviškai “Ma 
rija, Marija, skaisčiausia leli
ja”... Mokytojas Stasys Rudys 
lietuviškai paskaitė evangeli
jas ir kitas šv. mišių dalis. Po 
pamaldų bažnyčioje buvo sugie
doti Lietuvos ir Amerikos him
nai. Į pamaldas susirinko pilna 
bažnyčia mokytojų, karininkų, 
studentų ir jų šeimų. Buvo la
bai daug jaunimo.

Rū- 
va-

i

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

3-ją butą mūras ant kampo.___
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600.
1H aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24.800.

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

Nauja $100.000 likerią prekyba. 
Taverna ir liuksus butas. Mūro 
mas su nuostoliu parduoda 
$56.800.

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

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

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

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

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

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

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

3-ją butą medinis. Platus sklypas 
ir gar. Nereikės derėtis, už $15,900.

8

Mū.

na- 
už

biz-

priedai.

Tvirta
langai.

$5,000

PILDOME INCOME TAX

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

Kenosha, Wis

Kaukių balius

PROGOS-OPPORTUNITIES

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

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

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

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

Turime daug ir įvairių namą vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tas.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 30 
p. lot. $19.500.

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

O
va.

apt. 6 ir 5 kamb. šildymas aly- 
$21.500.

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th St. RE 7-8399

i

PRIE MARQUETTE PARKO

2 aukštų namas. 5 ir 4 kamb.PARDUODAMA MAISTO KRAU- XT namas, u ir » Karnų.
| TUVE Biznis išdirbtas nėr dan- NaU^ karstu vand‘ Slluma’TUVE. Biznis išdirbtas per dau
gelį metų. 147 West 112th Place

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

$18.500 visai naujas. 3 mieg. Arti 
mūsų įstaigos.

$20,500 mūrinis 5 kamb., garažas, 
naujas šild.. geri plasteriai, I *4 blo
ko nuo Maria High.

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

S37.S00 mūrinis 2x5 su 3 mieg., 
metų. 71 ir California.

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

$10.000 įmokėti. 4 m. mūrinis, 
virš $400 į mėn lš 5 nuomų

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

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

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

Tautinių šokių grupė Bijūnas, 
kurioje dalyvauja jaunimas net 
iš trijų lietuviškų kolonijų — 
Racine, Waukegan ir Kenoshos, 
labai gražiai tarp savęs sugy
vena ir gražiai lietuvių vardą 
garsina tautiniais šokiais. Ko
vo 3 d. 8 vai. p. p., lietuvių pa
rapijos salėj, rengia Kaukių šo
kių vakarą. Gros ABC kapela, 
veiks turtingas bufetas. Salė 
bus išpuošta. Trys gražiausios 
kaukės turės progą laimėti ge
ras premijas. Taip pat yra nu
matoma programa — linksmos 
dainos ir kupletai.

Vietos ir apylinkės tautiečiai 
prašomi gausiai atsilankyti į šį 
lietuvių subuvimą. Galėsite gra

Waterburyje yra įsigyvenus!. Uinksminti ir tu0
tradicija kasmet suruošti Užga- mttsų jaunImą Ukrai
vėnių balių, kuris vietos visuo- nuoširdžios mūsų
menėje populiarus ir gausiai lan paramos Vincentas
komas. Susidaręs pelnas skiria-

I mas lituanistikos mokyklai pa- ■ ----------------
ir su Lietuvos himnu lietuvių laikyti — Anglijoj dešimt metų lai-

Anksčiau šis balius buvo ren- hotarpyje norima pastatyti 110 
naujų ligoninių, kurių statybai 
paskirta pusantro bil. dol. Taip 
pat bus perremontuotos kitos 
134 ligoninės.

HELP WAXTED — VYRAI
J. York, Al. Šal-

I

Muz. Alg. Kačanauskas, 
tos Ansamblio dirigentas, 
sario mėn. 11 d. minėjo savo 
vardadienį.

Vaišėse dalyvavo sol. Liudas 
Stukas, O. Klimašauskaitė, Br. 
Venckienė,
kauskaitė, R. Melinis, Pr. Ku- 
dulis, Švenčiūnas, V. Baranaus
kas, V. Melinis, M. Melinytė ir 
kiti. Solenizantas susilaukė 
daug sveikinimų bei linkėjimų.

Pati jauniausioji choristė, 
M. Melinytė, palinkėjo gerbia
mam dirigentui, nenuilstamai 
dirbti lietuviškai dainai ir dau
giau nevažiuoti į Chicagą.

Pabaigai solenizantui sugie
dota Ilgiausių metų.

I

I

K.

Ieškomas pensininkas vairuoti 
automobiliui. Gyventi užmiesty, 
nemokamas kambarys. PR 6-3005

D £ M E S I O !

“Ir kas būtina ir kas naudinga 
ir kas malonu reikia neštis paskui ’ 
Kristų.”

Waterbury, Conn.
Užgavėnių balius

Mokyklos spaustuvė tam pa
minėjimui išspausdino gražias 
programas su didingu tautiniu 
lietuvišku kryžiumi viršeliuose

Taigi,
ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs. 

Apie tai rašo
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 

savo knygoje

Trisdešimt Meilės 
Žodžių 

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgjįa Klubo leidinys
167 psl., kaina $1.50.

Gaunama DRAUGE
4545 W. 63rd Sfc, Chicago 29, IU.

ir anglų kalbomis. Į programas
buvo įdėtas vysk. V. Brizgio1 gjamas siauresnės apimties. Bet 

paskutiniais metais rengėjai pra 
, dėjo dėti pastangas, kad jis bū- 
' tų, ne tik pramoginio pobūdžio, 
bet. ir kultūriškai aukštame ly- 

| gyje.
Šių metų baliui, kuris įvyks 

kovo 3 d. Šv. Juozapo parapi
jos didžiojoje salėje John St. 
7-vai. vakaro, ruošiama pritai
kinta programa. Sudarytas mer 
gaičių - moksleivių sambūris ir 
K. Marijošienei iš New Britai- 
no, vadovaujant jau kuris lai
kas, su nepaprastu entuziazmu 
repetuojamas lietuviškas bale
tas 
bus išpildytas salės viduryje, 
svečiams aplink sėdint prie pa
puoštų apvalių staliukų. Šokiui 
ruošiami puošnūs rūbai ir pri
taikintas spalvingas apšvieti
mas. kuriam tvarkyti pakvies
tas specialistas elektrotechni- 

' kas.
Baliaus meniniam apipavida

linimui vadovaus dail. K. Ja- 
tužis, kuris salės dekoravimui 
turi paruošęs modernaus sti
liaus planą.

Svečių vaišėms bus įrengtas 
tradicinių Užgavėnių valgių bu
fetas su dviem Kanapinio ir La
šininio kilniųjų gėrimų barais.

Šokiams groti pakviestas gar 
susis Windsoro orkestras, kuris 
apylinkėje išpopuliarėjęs su šau 
niaisiais Vienos valsais ir mo
derniaisiais europietiškais šo
kiais.

Visuomenės susidomėjimas 
baliumi yra labai didelis, nes 
rezervacijų pareigūnai nuste
binti taip iš anksto užsisakymu 
stalų, net iš tolimų vietovių, 
kaip New Yorko studentai ir 
Bostono jaunimas. O hardfor- 
diškiai, net visą trečdalį salės 
stalų yra rezervavę. Informaci
jos apie vietų užsisakymus gau 
narnos spaudos knygyne, 10 
John St. tel. 756-5173. vav

laiškas amerikiečiams apie ka
talikų tikėjimo ir bažnyčios per 
sekiojimus okupuotoje Lietuvo
je. Keli šimtai tų programų su 
vysk. Brizgio laišku buvo išpla
tinti ir netoli nuo Monterey e- 
sančioje didelėje karinėje Fort 
Ord įguloje, kur tos įgulos nau
joje didelėje bažnyčioje tą pačią 
dieną per pamaldas taip pat 
buvo paminėta Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo sukak
tis.

Po pamaldų mokyklos kari
ninkų klube buvo kavutė.

Vietinis amerikiečių dienraš
tis “Monterey Peninsula He- 
rald” taip pat paminėjo Vasario 
16-ją, įsidėdamas atitinkamą 
straipsnį.

sužadėtinių šokis. Jis

PAJIEŠKOJIMAS

kuSovietai skaito laikraščius, 
riuose rašoma apie astronauto 
Glenn kelionę erdvėmis- Paverg
tos sovietų tautos ypač domėjosi 
amerikiečio astronauto kelione, 
nes apie sovietų keliones į erdves 
sovietai nieko nepranešdavo. Ma
noma, kad sovietai yra, į erdves 
išmesdami, pražudę 19 vyrų.

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

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

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

$24,800 mūrinis, 6 kamb. apačioj, 
ir 3 viršuj. 63-čia ir

$14.500 mūrinis 3
Vartų parapijoj.

2 1 $18.500 mūrinis 2x4
bl. nuo mokyklos.

$17,900 mūrinis 6 kamb., 30 p. lo
tas. garažas, naujas šild.

$10.900 medinis 4 kamb., rūsys, ga
zo sild.. arti mūsų.

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

$30,800 marinis 1% a„ 10 metą, 
gerai išlaikytas. M. parke.

PILDOME ĮVAIRIŲ RCŠIŲ INCOME TAKSUS

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

p-.
10

California. 
butai. Aušros

Brighton p., 2

p..

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18.900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb, gar.—$29.500 
Med. 2x5. gar., did. lotas—$18*900 
Didelis pasirink, geru ir pigią namą.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ LA 3-3384

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

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

NAUJAS MUR. BUNGALOW 
_ Su 3 miegamais. Prie mokyklos

nuo potvynio 2 auto garaž. $20.000.

— 5 butų ; LIKERIŲ IR MAISTO KRAUTUVE 
J : Krautuvė lietuvių kolonijoje, ant

, $36.600
Naujas, 2-ją aukštą 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

r

Garažas ir atskiras sklypas. Arti _ ___ _______
70-os ir Western Avė. Viskas tik •• Brighton Pk. Gazo šiluma. Apsauga 
$20,900.

j Specialus investavimui ■
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 4y2 kamb. butai: Naujas sto- 
keris. Kampinis namas. Savininkas 
išvyksta į California. Nužeminta, 
kaina — $45,250.

Grosemė su 2-jų butų mūr. na
mu. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Gera klientūra. Gazu šild. 
Gage Parke. Tik $26,250. Duokite 
pasiūlymą

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE

Tel. PRospect 8-2233

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

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

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

rūsys. 30 p. sklypas. 
$14,200.

3 moderniški butai (2 po 5 kamb. 
kamb. ir 4 kamb.), ir _ 
tuvė; tinka bet kokiam bizniui. Ar
ti judraus VVestern ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metą. Labai 
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. A. ti Marąuette Parko mokyk
lų. Viskas moderniška. Gražiai 1S- 
dekoruota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

Pilnas 
Gera vieta.

graži krau-

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

3 BUTŲ MED. —
Prie 67-os ir Damen. 

tralinė karšto vandens 
į ma. 2 auto garažas.

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

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

GERIAUSIAS PIRKINYS!
6 metų mūr. ranch namas ant 

36 pėdų sklypo Marąuette Pk. Įreng
tas rūsys. Garažas. Rami vieta. Sa- 

i vininkas perkeltas iš Midway į O’- 
Hare aerodromą. Parduos už $18,500.

pildome income taksas

P. LEONAS
REAL ESTATE

816,500
Nauja 

alyvos

su-

cen- 
šilu-

Mar-

2735 West 71 st Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

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

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

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

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

VAINA REALTY
| 6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTORS

*

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar 
ba dedame naujus._ Stogai atnaujina 
mi (re.coated). 
“Tuckpointing”. 
Nem okamai 
sios kainos 
dara dieną 
niais.

A
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

4259 So. Maplewood Avė.
šitokiu pavadinimu nauja dr.' , . __ .

JUOZO PRUNSKIO knyga nese- Te,et 4 7450 arba YA 7'204G 
niai išėjo iš spaudos. Tai labai Turime pardavimui Įvairiausių 
naudinga dovana ligoniams ir vy- namų bei biznių visur. Be co labai 
resnio amžiaus asmenims. Sergan- tvarkingai, gerai ir greitai pildome 
tiems ir apskritai kenčiantiems ;

SILPNAME KŪNE

‘š 
j Turime pardavimui įvairiausių l

skaitymas šios knygos atneš daug 
paguodos, suraminimo, atskleis 
gilesnę ligos ir kančios prasmę, 
duos nurodymų, kaip laikytis to
kios nelaimės atveju.

---------  —------------------------ „------ . Knyga skaitoma lengvai, joje 
ŽULEVIČlUTfiS) MAŽ.EIKIENSS, duodama daugybė istorinių pavyz- 
ir MARIJOS (GRAŽULEVIČTU-; <įžių iš didžiųjų žmonių gyveni- 
TfiS) BLIUZNEVIČIENE, gyvenu- mo Veikalas turi 133 pusi., kai
siu J. A. Valst. apie Chicagą ar ; nuo ja $1.30, Gaunamas “Drauge”. 
Npw Ynrkf} Prašoma snip inndvi ■

Vitalius Gražulevičius, kilimo iš 
Lazdijų valse., Vestaminu kaimo, 
jieško savo tėvo dviejų seserų 
šiaurės Amerikoje: ONOS (GRA-i

New Yorką. Prašoma apie juodvi 
ir apie jų šeimas pranešti adresu: 
Vitalis Gražulevičius. p-te Guin- 
tana 1269, Adrogue, Bs. Aires, 
Republica Argentina, S. A.

ilIlillItltlUllilHJIJfHllilHHllHMIlIlIlIlIlI,

MEILE IR LAIMĖ

INCOME TAX
lllllllllllilllllllilllllllllllllllllllllllllllllllli
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-3792 

llllllllltllillllllllillllilllllllilllilill!IH!l!l!
I

DĖMESIO I

Alyvc., anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLLTEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

(24 VAL. TARNYBA) 
žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880 

--- —------------------- j
I
’ iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiiiii

________________________________

I

Šitokiu pavadinimu nauja di. 
Juozo Prunskio knyga išėjo iš 
ipaudoa. Joje svarstoma vyro ir 
žmonos darnaus sugyvenimo klau
simai, tėvų ir vaikų santykiai, o 
taipgi — būdo savybės, garantuo
jančios laimę gyvenime. Knyga su 
daugybe pavyzdžių, skaitoma leng 
vai, kaip romanas. Turi 248 pusi 

Kaina . . $2.

t Užsakymus su pinigai* siųskite: 

'DRAUGAS

4545 West 63rd Street

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS
J. Rudis

Tek CLiffside 4-1050

TERRA
3237 W. 63rd St., Chicago 29, Dl. 

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

M O V I NG
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

3415 S. Lituanica Avė.
Tel. FRontier 6-1882

li

CHICAGO 29, ILLINOIS

DIDYSIS NERIMAS

I

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 klausimų išsprendi
mo. Autorius čia gyvenimo pras
mės, religijos, Dievybės klausimus 
sprendžia su filosofišku gilumu, 
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
ma “Drauge”.

| Atlieka planavimo ir staty- y
* bos darbus, gydytojų ofisų, 1 
| gyvenamųjų ir prekybos pa-
| statų. Jūsų pasirinkimui tu- .
* rime virš 300 įvairių stan- B 
| dartinių projektų.
I Ofiso ir namų telefonas: • 

PRospect 8-2013
| 7403 SO. WESTERN AVĖ. |

Chicago 36, Illinois

Dažymas iš lauko 
Pilnai apsidraudę 

apskaičiuojame; žemiau 
Darhas garantuotas. At- 
Ir naktį bei sekmadla

LA 1-6047, RO 2-87 78
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦««♦♦♦♦♦♦

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

Į visus skardos darbus.

išnuomojama — for rent i So. Rockwell Street 
—------ --------------- ------— Tel. GRovehill 6-7875

Išnuomojamas 6 kamb. apšildo- 
mas butas. Atremontuotas.

Tel. 776-9404

I

JUOZAS ŽEMAITIS
LR VIC. SKADE. ST 8-927' 
HEATING CONTRACTORS 
įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air condition rs, ry- 
nos (gutters) Iki 8 metą išs1- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI

2431 8. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illlnoia 

Tel. 277-1442 Res. OT. 4-0413

I 
Į

Išnuom. 5 kamb., dideli ir švie
sūs, be baldų, naujai išdažyta-! 
Karštas tvanduo. šildymas gazo 
pečiais, uždaras porčius, atskiras 
įėjimas, antrame aukšte. 2534 W.; 
45th Place, LA 3-3752.

ĮSIGYKITE DABAR !

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0- 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINO8irPREKY B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 - 8 9 4 9 
2301 W. 69th St, Chicago

I

CONSTRUCTION CO

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

I
Tolimosios Australijos egzotiką ir 

ten įsikūrusių lietuvių vargus pa-, 
žinsi perskaitęs

J. MIKELI0NIO

BENAMIAI
Tai pirmieji tremtinio išgyveni

mai, vargai ir skausmai, išemigra- I 

vus į Australiją, kur ir klimatas j 

skirtingas, ir gamta žmogui nepa-1 

lanki, ir žmonių papročiai svetimi, I 

ir patys žmonės atšiaurūs, ši kny- i 

?ra yra viena tremties iškarpa, iš; 

kurių bus rašoma nuo bolševikų pa

bėgusių lietuvių istorija. Stilius 

lengvas ir paprastas, kalba labai 

aiški.

Knyga turi 215 puslapių, išleista 

Ruenos Aires, Argentina, kaina tik 

$2.00.

UžHakymufl Ir pinigus siųskite.

“DRAUGAS” 
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

Heating Contractor
Greit, sąžiningai ir garantuotai 
įrengia naujus, perstato senus 
įvairių rūšių gazu. alyva ir ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekėjimo 
rinas (gutters) ir kt darbus. 
Nemokamas apskaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 

4444 S. VVestern Avė.,
Chicago 9, III.
Tel. VI 7-3447

Apsimoka skelbtis “DRAUGE
! aes jis plačiausiai skaitomas lietu
l

vių dienraštis. Gi skelbimu kaino
'įsiems prieinamos

• STATYBA • PLANAI į
• PASKOLOS

I Gyvenami namai. Biznio, in- | 
; dustrijos bei ofisų pastatai, j 
(Taip pat įvairūs pastatų re- 
* montai.

| L. STAŠAITIS |
Statybos Kontraktorius

! 6043 SO.. SAUYER AVĖ.
CHICAGO 29, ILUNOIS 
Namų Tel. PR 8-8378 i

t

Remkit dien. “Drauge”

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 C L 7-2094 Chicago, IU.

I| V. ŠIMKUS^
Statybos ir Remonto Darbai
2618 WEST 71st STREETr— - ------- —-------

%
Tel.: I’R 8-4268 ir TE 9-5531 Į|- 4
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Kulinarijos kurseliai studentėms. Nuotraukoj Vilutytė, Danutė. 
Jonikaitė, Stasė Jonikaitė. Regina Rauchaitė, Laimutė Smolen- 
skaite,' Jūra Navickaitė, Vida Vielavičiūtė, Meilė Žukauskienė 
ir A. Duoblienė.

Adelė Budzytė - Duoblienė 
baigusi Aukštadvario namų ruo 
šos ir valgių gaminimo kursus, 
tą darbą pamėgo. Kaip agrono
me - instruktorė važinėjo po 
Lietuvą, ruošdama kursus apsk
ričių miestuose ir kitose dides
nėse vietovėse.

ir

Grybai. Paroda 1958 m. Chicagoj

SUGRĮŽTA VĖL PRIE SAVO 
PAMĖGTO UŽSIĖMIMO

KAIP ŠEKSPYRO TRAGEDIJOJ

Kaip Sovietų Sąjungos raudonasis ponas neleido 
tekėti dukrai už paprasto liaudies vaikino 

P
“Literaturnaja Gazeta” tamsio

mis spalvomis aprašo, kaip Soči 
kurorto policijos viršininkas lau
žė savo dukters Veros romaną su 
paprastu vaikinu Anatolijum Le- 
diajevu: savo dukterį dažnai mu- 

i šė bambukine lazda, o jos mylimą
jį Anatolijų Lediajevą įkalino, bet 
jų meilė buvo stipri, kaip Šekspy- 

į ro Romeo ir Julijos. Policijos še- 
į fas Borisovas jokiu būdu nenorė-
■ jo savo dukters leisti už papras
to liaudies sūnaus, todėl ėmėsi 
tokių biaurių priemonių judviejų

į romanui sulaužyti. Pirmiausia Bo
risovas skaudžiai mušė savo duk-

■ terį, bet kai mušimas nieko ne
padėjo, tuokart jis perėjo prie 
kovos su mylimuoju; sudarė jam 
eilę incidentų, kurie nuvedė jį į 
kalėjimą.

Anatolijus su 
ir kalbasi. Iš 
nepažįstamas 
pasamdytas)

•

Štai vieną dieną 
Vera stovi gatvėje 
kažkur atsiranda 
(matyt jis buvo 
žmogus ir žodžiu užgauna Verą 
tam, kad josios mylimasis šoktų 
jos garbės ginti. *

To telaukė Borisovo tam tiks
lui paskirti 4 milicininkai; jie ap
mušė, apskundė Anatolijų ir nu
tempė į alkoholikų namą, nors jis 
buvo visai blaivas. Po valandos 
jis buvo iš girtuoklių namo paleis
tas, bet vos spėjo jis iš tų namų 
išeiti, kaip jį užpuolė tariami chu
liganai; vėl tučtuojau atsirado 
milicininkai, vėl jį areštavo už

■ “triukšmo kėlimą” ir nuvežė į ka- 
i Įėjimą, kuriame jis išsėdėjo tris 
į mėnesius. Vera kasdien ėjo prie 
i kalėjimo ir ilgai stovėjo prie jo, 
; nors jos tėvas kasdien ją mušė 
I lazda. Kai atėjo Anatolijui teismo

■ diena, Vera paliudijo jo nekaltu- 
| mą ir jis buvo išteisintas ir iš
kalėjimo paleistas, bet tučtuojau 
policija iškėlė jam naują bylą, o 
Vera savo tėvo buvo pasiųsta į | 
psichiatrinę ligoninę, bet jos svei
kata buvo patikrinta, josios ligos j 
nerasta ir ji paleista namo. Grį
žusi ji vėl rengėsi teisme liudyti 
Anatolijaus nekaltybę, bet jos tė-: 
vas išsiuntė ją į tolimąjį Pabaltijį, i 
Verai pavyko rasti kelią į Sočį ir Į 
vėl liudyti, bet milicija pristatė 
naujų įrodymų ir Anatolijus buvo 
nuteistas metams 

į darbo stovyklą.
*

t

A. Duoblienė

j priverstinojo

Tremtyje— Vokietijoje didės 
niuose parengimuose buvo kvie 
čiama paruošti lietuviškus val
gius. Atvykusi j Jungtines Ame 
rikos Valstybes mokėsi komp- 
tometro kursuose ir gavo darbą 
raštinėje. Bet ir čia nepamiršo 
savo mėgiamos srities — kuli
narijos. 1955 metais suruošė 
kursus studentėms; kuriuos 
lankė Vita Vilutytė, Danutė Jo
nikaitė, Stasė Jonikaitė, Regina 
Rauchaitė, Laimutė Smolenskai tortu ir kt skanumynais. 
tė, Jūra Navickaitė ir Vida Vie 
lavičiūtė. Kursai su praktikos 
darbais — virimu — kepimu vy sai pasitraukė iš tarnybos 
ko Jaunimo Centre.

Buvo apeliuota 
vą, bet jis gavo 
draugų pranešimą, kad Anatoli
jaus byloje viskas tvarkoje, bet
gi Vera nenusileido, rado draugų 
ir Anatolijaus byla suinteresavo 
“Literaturnos Gazetos” korespon- 
tentą, kuris visą bylą detaliai ap
rašė ir padarė išvadas, kad teis
mas padaręs aiškiai neteisingą 
sprendimą ir nubaudęs visai ne
kaltą Anatolijų. Minėtas laikraš-! 
tis rašo, kad Veros tėvas dar te- į 
bėra Soči kurorto policijos virši
ninkas ir kiti neteisingus ir ne
teisėtus jo įsakymus vykdą mili
cininkai tebeina savo pareigas, 
bet paprastai, kai laikraštis vie- Į 
šai apkaltina kurį valdininką, tad 
tada jam niekad geruoju nesibai- ‘ 
gia.

Veros tėvas Borisas turi būti

į patį Chrušče- 
iš Veros tėvo

“grybų” kepiniais, beržo šakos

Šiais metais A. Duoblienė

1958 metais su savo gami
niais: Adelė Duoblienė dalyva- 
vo valgių parodoje, kuri buvo 
suruošta McCormick didžiosiose 
patalpose. Čia ji pasižymėjo me 
niškai paruoštais ir skaniais

Į

“Viešpatie, Išklausyk
Suredagavo 

Kun. K. Matulaitis. M.LO 
Išleido 

rietuvių Katalikų Spaudos Draugija 

—O—

vi- 
ir 

drauge su Teodora Serapiniene 
gamins naminius lietuviškus vai šimtaprocentinis komunistas, nes: 
gius naujai įrengtose Ign. ir T. Sonetu diktatorių kurorto polici- 
e. • , , ttt a Ja turi būti ypatingai patikima,Serapinų patalpose, 2543 West tad įdomu> kad toks ko£unistaS; 
69th Str. Iškilmingas tos įmo- kaip Borisov, taip biaurisi papras- 
nės atidarymas įvyks kovo 17 tu liaudies sūnum, paprastu vai- 
d Atsilankiusieii atidarvmo die kinu’ jog jokiu būdu nenori’ kad a. Atsilankiusieji atiaarymo aie | .■neaptašyta3» Anatolijus taptų 
ną galės įsigyti įvairiausių A. jo žentu; jis imasi žiauriausių 
Duoblienės gamintų valgių, bet priemonių savo dukters romanui 
dar gaus prisiminimui ir dova- ’šardyti; jis paperka policiją ir 

teismą- Tai rodo, kad tarybine 
nei§- A. , “darbo inteligentija” jau sudaro

Tai viena iš pilniausių maldaKny 
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos: 11 nevenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmes; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ii 

' aboliucljai; maldos apaštalystes mal- 
A dos; Sv. Valandos maldos; 33 giesm.. 
~ Velykų ir Valinių apeigos: Kryžiaus 

keliai; Sopulingosios Mctinos stoty? 
lr Lt

Si maldaknyge yra ;erlanslas plr 
kinys Amerikoj* Užsisakykite tuo 
jau.

Maldaknyge •’Vi<"Apatle, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at 
spausdinta -ant. balčiaus’'' ir geriau 
šio popierio: tvirtai įrišta su paauk 
gavimu ar be; nemažos raidfis: dau* 
ryškių Iliustracijų.

640 puslapių: 3/ co’lo storumo

Kaina
Paauksuota . . . ..$3.50

Užsakymus su pinigais siųskit* 

“DRAUGAS” 
DRAUGAS, 4545 W. 63 St.

Chicago 29, Illinois

I

PAULINE H. BALTUTIS
(RUDAUSKAFTĖ) 

Gyveno 1458 W. 71st St.
Mirė vas. 27 d., 1962, 11:45 vai. ryto, sulaukus pusės 

amžiaus. Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Constance Hofer. 

žentas Herman ir Angelą Wacker, žentas Earl, 5 anūkai, 2 se
serys: Emily Eudeikis, jos vyras John F. ir šeima ir Ona 
Biežis, jos vyras dr. Stephen ir šeima, brolis Leo Rudy, 2 dė
dės Frank Waitek ir Anthony Waitek, jo žmona Ona, bro
lienė Josophine Ruddy su šeima, kiti gfrninės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Chicagos Liet. Moterų Klubui.
Kūnas bus pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 

S. Hermitage Avė.
Laidotuvės įvyks penktad., kovo 2 d. Iš koplyčios 8:45 

vai. ryto bus atlydėta į Sacred Heart parap. bažnyčią, 70th 
ir May St., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: DUKTERYS, ŽENTAI IR ANŪKAI 
Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis. Tel. YArds 7-17414

! atskirą kastą, sovietinę aristokra-
i tiją, kuri.-nenori sėdėti prie bend- Kudulis, Pr. Kupinskas, 
iro stalo su paprastais žmonėmis.

J. Gs.
----------------- -

į $25 — dr. St. Petrauskas. $20 
i — kun. J. Pragulbickas. Po $10:
I Alb. Stukas ($10.25). kun. VI.
1 Karalevičius, Pr. Šlepetis, P. Pe- 
Į čenkis. J. Tomkus. J. Liubinskas, 
’ J. Švedas ir Ig. Budreckis.

Po 5 dol. — K. Valužis, Pr.
Šešta

kauskas. J. Didžbalis, J. Miežaitis, 
Pr. Domijonaitis, Br. Mališauskas, 
A. Jarmala. Jankūnas, P. Nor
mantas, K. Bartys, Valaitis, J. 
Dirginčius, P. Ragauskas, V. Mi
siūnas. B. Lokys, W. Senkus, Bag
donienė, Bagdonas. Stongvila, 
Kvietkauskas, V. Budnikas, A. 
Bražėnas, St. Balandienė, J. Stri
maitis, B. ir V. Juškys.

MŪS KOLONIJOSE 
Elizabeth, N. J.

AUKOS LIETUVOS 
LAISVINIMUI

Lietuvai Gelbėti komiteto Eliza- 
bethe suruošto 16 vasario minėji
mo proga suaukota: „

I

Po 3 dol. — J. Ramanauskas,

PADĖKA
A. -Į- A.

DOMININKAS ŠULAITIS
Mūsų mylimas brolis ir dėdė mirė 1962 m. sausio mėn. 

19 dieną ir buvo palaidotas sausio mėn. 22 dieną šv. Kazi
miero kapinėse, Chicagoje.

Anomis liūdesio ir skausmo dienomis iš daugelio mes pa
tyrėme daug užuojautos, lietuviško nuoširdumo ir visokerio
pos pagalbos. Negalėdami visiems atskirai išreikšti mūsų dė
kingumą, norime čia padėkoti visiems kartu.

Nuoširdžiai dėkojame gerb. kunigams: kan. P. Juknevi
čiui, kun. J. Gilbertui, kun. šeštokui ir kunigams T. T. Mari
jonams, kurie atlaikė gedulingas pamaldas laidotuvių dienoje 
už velionies sielą, ir kunigams T. T. Jėzuitams už atlaikytas 
šv. mišias jų koplyčioje.

Dėkojame kan. P. Juknevičiui, kun. V. Mykolaičiui, kun. 
B. Sugintui už maldas ir atsilankymą koplyčioje. Taip pat 
kan. P. Juknevičiui ir kun. B. Sugintui už palydėjimą velio
nies į kapines. Dėkojame ir vargonininkui J. Kudirkai už 
giedojimą bažnyčioje.

Dėkojame visiems, kurie aukojo ar užprašė šv. mišias už 
jo sielą, už maldas ir suteiktą jam paskutinį patarnavimą 
atsilankant į koplyčią, dalyvavimą laidotuvėse bei palydėjimą 
velionies į amžino poilsio vietą. Dėkojame dr. A. Maciūnui už 
gydymą ir priežiūrą velionies jo ligos metu.

Ypatingai dėkoju pusbroliui Vladui Šulaičiui ir jo šei
mai už visą rūpestį ir pasiaukojimą dėl velionies sirgimo 
metu, dažnai aplankant jį ligoninėje, bei visokeriopą pagalbą 
mums tose liūdesio dienose.

Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kurie mus suprato ir užjautė.

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui Pet
rui Bieliūnui už rūpestingą ir malonų patarnavimą. Visiems, 
visiems nuoširdus dėkui,

SESUO ANELE IR DUKROS

PADĖKA
A. -j- A.

MARIJONA JAŠMANTIENĖ
Mūsų mylima mamytė mirė vasario mėn. 17 d., 1962 m. 

ir buvo palaidota vas 20 d. 1962 na. šv. Kazimiero kapinėse-
Nesant galimybei visiems atskirai padėkoti, dėkojame 

visiems kartu. Pirmiausiai dėkojame gerb. Cicero Šv. Antano 
parapijos klebonui prel. I. Albavičiui ir kunigams asistentams 
kun. Kardauskui ir kun. Jauniui už gedulingas pamaldas. Kun. 
Vilkaičiui už atkalbėjimą šv. Rožančiaus, pasakytą pamokslą 
ir palydėjimą į kapines. Kun. Naviui, kun. Makarai ir kun. 
Patlabai už šv. Mišias. Dėkojame ir kitiems kunigams — kun. 
Zakarui, kun. Abromavičiui ir kun. Sugintui už maldas ir šv. 
Mišių aukas.

Ačiū visiems už skaitlingą dalyvavimą bažnyčioje ir lai
dotuvėse. Nuoširdžiai dėkojame visiems užprašiusiems šv. 
Mišias. Dėkojame karsto nešėjams. Dėkojame laidotuvių di
rektoriui Vasaičiui-Butkui už malonų patarnavimą.

Dėkingi vaikai — dukra Izabelė, sūnūs Viktoras. Justas,
Bronius, Kazimieras, jų šeimos ir kiti giminės

A. -j- A,
STEPONUI SAMATUI mirus, 

ponią Margaritą, dukteris Margaritą ir Ka
riną ir sūnų Danielių skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Kaminsku šeima

A. -j- A.
STEPONUI SAMATUI 

mirus,
jo žmonai Margaritai, dukrelėms Karinai, 
Margaritai ir sūnui Danieliui su šeima reiš
kiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

M. Z. Peckai ir J. A. Šalkauskai

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

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI
Kazys Binkis: Lyrika, rinktinė ................................................. $2.00
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė ................... .... $2.50
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika ................................ $2.00
Jurgis Šlekaitis: Vardai vandenims ir dienoms...................... $1.50
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Žebrauskas, Stankūnienė. M. Kli- Komitetas visiems reiškia padė- 
mas. Pr. Janavičius, Grigaliūnai, ką. Pinigai pasiųsti Amerikos Lie- 
Kiti aukojo po mažiau. tuvių Tarybai. _ p Rudulis, sekr.

Viso suaukota 365.75 dol. .
i

Į 
į GUŽAUSKU BEVERLY H1LLS GĖLINYČIA

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų

2443 WEST 63rd STREET
Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

I

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 .

F. EUDEIKIS
’ KVDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS 'MODERNIOS KOPLYČIOS
4665-07 South Hermitage Avenue 

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

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

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehiU 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių Direktoriai

■s
<845 SO. WESTERN AVĖ.

TRIO MODERNIUOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

r*
I MAŠINOMS VIETA

r REpubiic 7-8600 REpubHe 7-8601 ]

Tel. YArds 7-3401

Tel. YArds 7-1911

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpubiic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ.

POVILAS J. RIDIKAS
S3.M S. HALSTED STREET

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

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

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

Split by PDF Splitter
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X Žurnalistikos paskaitas Li
tuanistikos institute Chicagoje 
gali lankyti ir laisvieji klausy
tojai, įsiregistravę pas instituto j 
vicedirektorių D. Veličką. Pas
kaitos būna šeštadieniais 11 v. 
10 min. Jaunimo Centre. Nagri
nėjamos šios temos: korespon- i 
dencijų rašymas, interview, re
portažai, apžvalginiai, vedamie
ji poleminiai straipsiai, žymes
nieji lietuviai publicistai, laikra
ščio iliustravimas, ir laužymas, 
feljetonas ir laikraštinė beletri
stika, biografija ir autobiogra
fija, recenzija ir kritika, laik
raštinė poezija. Dabar dėsto 
kun. Juozas Prunskis; į kurso 
pabaigą literatūrines temas dė
stys K. Bradūnas.

X Filatelistų draugijos “Lie- i 
tuva” narių gyvenančių Chica- 
goj ir apylinkėse susirinkimas 
įvyko antradienį, vasario 27 d. j

X Vladas Pocius, gyv. 7724 
S. Troy, po operacijos sveiksta 
Centrai Community ligoninėje, 
dr. S. Budrio priežiūroje. Per 
savaitgalį ligonis susilaukė vi
sos eilės lankytojų. Artimieji ir 
draugai linki jam skubiai susti- 

• prėti ir grįžti namo, pas žmoną 
. ir dukterį.

X Cecilija Kincinaitė, duktė ži- 
i nomų Town of Lake biznierių 
! Jono ir Anelės Kincinų, 4441 S. 
Honore St., vasario 13 d. išvy- 

! ko kelionei aplink pasaulį. Ap
lankys Prancūziją, Italiją, Egip 
tą, Indiją, Thailandą, Hong 
Kongą, Japoniją, Honolulu ir kt. 
Romoje gavo audienciją pas 
Šv. Tėvą. Ten buvo apsistojusi 
ir viešėjo pas prel. L. Tulabą. 
Cecilija Kincinas yra baigusi Šv. 
Kryžiaus parapijos mokyklą, 
taipgi šv. Kazimiero Akademiją 

l ir De Paul universitetą. Ceci- 
" lija Kincinas dirba atsakingą

X Chicagos ateitininkai sen
draugiai šiandien, 7 vai. vak. 
Jaunimo Centre turės susirinki
mą.

X Liet. Skautų s-gos tarybos 
akivaizdinis posėdis įvyko Jau
nimo Centre vasario 24 d. Ja
me buvo svarstomi skautų sta
tuto pakeitimai ir kiti einamieji 
reikalai.

X Dainavos ansamblis savo 
gerai išpildomomis dainomis ne 
priklausomybės minėjime Chi
cagoje Marijos Aukšt. mokyk
los salėje yra sukėlęs gražaus 
entuziazmo ir apie tai girdima 
labai palankių atsiliepimų. Ge
rai, kad šio minėjimo proga 
Chicagos Amer. Liet, taryba bu 
vo užmezgusi gražų’ kontaktą 
su jaunąja karta: minėjimo išva 1 
karėse buvo sudarytos trum- i 
pos iškilmės prie paminklo žu- 
vusiems už Lietuvos laisvę; čia, ■ 
susirinkus Aukšt. Lituanistinės ■ 
mokyklos mokiniams ir moky- j 
tojams, kun. A. Stasys pasakė 
patriotinę kalbą, išryškinda
mas mintį: “Mylėsite Lietuvą iš 
tolo”; tarybos nariai E. Miku- 
žiūtė ir J. Dauparas padėjo vai- j 
niką prie paminklo. Šių metų , 
gražiai pavykusį nepriklauso- ' 
mybės paskelbimo minėjimą 
ruošiant, gražiai pasidarbavo 
Chicagos Amer. Liet, taryba, 
ypač daug iniciatyvos parodant 
jos pirmininkui kun. A. Stasiui.

X Stefa Kisielienė, vyresnio
ji giedrininkė, dr. P. Kisieliaus 
žmona, Giedros korp. paskelbta-

! darbą“-'OHare aerodrome.'Ce 
cilija iš atostogų grįš kovo pa
baigoje. Kincinų šeima yra stam 
būs parapijos ir gerų darbų rė
mėjai, ilgamečiai Draugo, Lai
vo ir Marian skaitytojai ir rė
mėjai.

i X Izidorius Tarutis, po ope
racijos Lorettos ligoninėje, gyd.

1 dr. F. V. Kauno priežiūroje, sėk 
mingai sveiksta. Pavasarėjant 
ruošiasi pagyventi pas dukrą L. 
Vyt. Šlakius, Davenport, Iowa. 

X Jonas Juška (Rochester) 
atsuintė 20 dol. “Palik ašaras 
Maskvoj’’ anglų kalba knygos 
fondo komisijai. Po 5 dol. au
kojo: Aleksandras Petokas, J. 
Punkrys, Zenonas Prūsas ir dr. 
Z. Šimoliūnas. Aukos siunčia
mos: St. Anthony Savings & 
Loan Ass., 1447 So. 49th Court, 
Cicero 50, III., Acc. No. 17506, 
“Palikit ašaras Maskvoje”, ar
ba tiesioginiai finansų vedėjo J. 
Bertašiaus vardu, 2642 W. 15th 
Str., Chicago 9, III.

Chicagos Lietuvių Operos valdyba, apsilankiusi pas Šv. Antano 
Taupymo ir Skolinimo bendrovės vedėją-sekretorių J. F. Gribaus- 
ką. Cicero, apžiūrėjo modernias patalpas ir gavo 400 dol. čekį 
Aidos operos perstatymui paremti. J. Gribauskas remia visus liet, 
kultūrinius reikalus ne tik šimtinėmis, bet ir tūkstantinėmis. 
Nuotraukoje — J. Gribauskas įteikia S. Džiugienei čekį, šalia — 
M. Momkienė. Čekio įteikimą stebi iš kairės į deš.: A. Trinkūnas, 
VI. Stropus ir Vyt. Radžius. (Foto: E. Ulis)

CHICAGOS ŽINIOS

IŠ ARTI IR TOLI
AUSTRALIJOJE

— Zelandijos studentai pa
smerkė sovietų imperializmą 
Pabaltyje. Vasario mėn. pra
džioje, Curious Cove įlankoje menę bus Maironio
užsibaigė Naujosios Zelandijos minėjimas. Nors ir kukliau su-
universitetų studentų kongre- rengtą minėjimą italų laikraš- 
sas, sutraukęs rekordinį skaičių čiai gražiai aprašė. Mišios buvo 
dalyvių ir eilę įžymių kalbėto- šv. Kazimiero kolegijos koply- 
ju> ju tarpe Amerikos ambasa- čioje, kurias atnašavo arkivys- 
dorių Akers. " kūpąs Samore.

Kongreso forumas priėmė

mu jūs minėjote dvidešimties 
metų nepriklausomo gyvenimo 
sukaktį.”

I Baigdamas, arkivysk. Samo- 
rė kvietė Romos lietuvius vi- 

— Vasario 16-ji Romoje šį- suomeĮ pasilikti vertais garbin
gos savo tautos istorijos. Kvie
tė pasitikėti Dievo Apvaizda, 
dirbti ir melstis, kad Visagalis 

1 Dievas greičiau grąžintų Lietu
vai pilną laisvę.

Pabaigoj paskelbė popiežiaus 
Jono XXIII telegramą Italijos 
lietuvių bendruomenei, atsiųstą 
Vatikano sekretoriaus: “Su 

Arkivyskupas Samorė gerai džiaugsmu priimdamas Romos

ITALIJOJE
. ------------- - -

I

met paminėta tik lietuvių tar-
Ipe. Platesnis išėjimas į visuo-

► sukakties

apie 20 (daugiausiai tarptauti- pa2įsta Lietuvą. Lietuvoje jis Lietuvių Bendruomenės pareikš-
nio turinio) rezoliucijų, jų tar
pe ir šią, pateiktą kongrese da
lyvavusio lietuvio studento: “Šis j 
kongresas giliai apgailestauja 
sovietų tebetęsiamą Lietuvos 
Latvijos ir Estijos okupaciją ir 
rusifikaciją, ir kreipiasi į So
vietų Sąjungos vyriausybę, kad i 
atitrauktų savo karines pajėgas . 
ir administracinį aparatą, idant į

• laisvo apsisprendimo teisė ir 
Jungtinių Tautų Chartos prin- i 
cipai galėtų būti pritaikyti lie
tuvių, latvių ir estų žmonėms 
Jungt. Tautų Organizacijos prie 
žiūroje”. Šios rezoliucijos turi-

išgyvenęs šešerius metus, kaip tus sūniškos meilės jausmus,

Aviacijos pulkininko Rapšio sūnus Rimvydas ir prekybininkų 
Dudėnų dukra Vida sukūre dar vieną gražią lietuvišką šeimą.

N AKTINIAIS ŽIŪRONAIS rų (jų tarpe ir lietuvių kitados 
IEŠKOS DŪMŲ įkurtoje “Ramovoje”) dabar ei-

Chicagos oro teršimo inspek- na humoristinis filmas “One, 
toriai, naudodamiesi specialiu Two, Three”, kuriame sėkmin- 
infraraudonu žiūronu — “snoo- gai savo vaidmenis atlieka Ja-! 
perscope”, lengvai galės susek- mes Cagney, Horst Buchholz ir I nys bus pateiktas Sovietų Są- 

; ti, kokios įmonės ir apartamen- kiti. Vaizduojamas amerikietis 
1 tiniai namai nakties metu lei- verslininkas, Coca Cola įmonių 
j džia dūmus, nusikalsdami mies- vedėjas, atvykęs į Berlyną ir 
to taisyklėms. Panašiais žiūro- įpratęs veikti didelės skubos bū 
nais naudojosi kareiviai pareito du, visus komanduodamas viens, 

■ karo metu. Tokie žiūronai kai- du, trys. Vokiečiai tam priside- 
nuoja po $120. ’ fina su karišku paklusnumu. Į

' Berlyną atvyksta Coca Cola fab PARDAVINĖJO DARBUS ..t nkų direktoriaus naivi dukra, 
j Cicero demokratų komiteti- kuri susiuosto su rytų Berlyno 
l ninkas Harold Jaeger, kaltina- komunistu jaunuoliu, jį pamil- 
mas, kad jis už apie $2,000 par- dama. Amerikietis gudrumu pa 
davęs septynis darbus patarnau veikia, kad jį areštuotų rytų 
tojams sanitariniame distrikte, Berlyno policija, atšaldydama 
apskrities ligoninėje, apskrities jo randonumą. Ilgainiui jis, nors 
sekretoriaus bei šerifo raštinėse besiožuojąs, įtraukiamas į va- 
ir vieškelių departamente. Vai- karietišką gyvenimą. Filmas 
stybės prokuroras tirs kaltini- daugiau pramoginis; žiūrovą su 
mus. domina eilė sudarytų linksmų

PAKILS MAISTO KAINA situacijų, kurios vietomis filmą
. . . verčia šaržu.Chicagos gyventojai tuojau 

pajus kainų pakilimą už perka
mą maistą. Už kiekvieną mais
tui praleistą dolerį reiks dar 
pridėti 2-5 centus. Tai bus pa
seka naujai pasirašyto parda
vėjų unijos kontrakto, pagal 
kurį jiems pakeliamos algos 35 
centais į valandą. Anksčiau jie 
uždirbdavo nuo $66.50 iki $113 
kas savaitę.

KUNIGU APSIRENGĘS 
KEITĖ ČEKIUS

Luke Ward, apsirengęs kuni
giškais drabužiais, bandė iškei
sti čekį Community Discount 

. centre, 1111 E. 87 gt. Ten jį 
sučiupo Chicagos policija, kuri 
jo ieškojo jau kelias savaites. 
Per trumpą laiką jis buvo įvai-, 
riose vietose iškeitęs per 
čekių.

i

svarų čekį. S. ir dr. P. Kisielių 
šeima yra visur, kur tik reika
linga darbų lietuviškai kultūrai 
ugdyti.

X Sktn. Florentina Kurgo- 
nienė, JAV vidurio rajono skau 
čių vadeivė, su savo vyru ve- 
ter. dr. A. Kurgonu grįžo iš 
Floridos po dviejų savaičių ato
stogų. Ji ir ten neturėjo ramy
bės dėl darbų ir rūpesčių Kaziu 
ko mugės reikalais. Kaziuko 
mugė bus ateinantį sekm. Jau
nimo Centre.

X Dail. Vytautas O. Virkau, 
dėstąs meno dalykus vienoje 
Chicagos mokykloj, nupiešė gra 
žų trijų spalvų viršelį Verdi ope 
rai “Aidai”, kuri bus pastaty
ta už mėnesio Marijos 
mokyklos salėje.

X Juozas Zakaras, 4511 So. 
Hermitage, šv. Kryžiaus lietu
vių parapijos mokyklos skolų 
sumažinimo fondui paaukojo 
$100, pradėjus vykdyti progra
mą. Kun. Ed. Abromaitis, pir- ! 
masis Šv. Kryžiaus parapijos X Už a. a. Juozo Naujalio 
asistentas, praėjusį sekmadienį vėlę, minint 2-jų metų mirties 
pasakė per visas mišias pa- sukaktį, bus atlaikytos šv. mi- 
mokslus lietuviškai ir angliškai 
apie reikalą mažinti mokyklos 
skolą.

X Ona Andrikis, užsisakė ele 
mentorius, kad galėtų pamoky
ti savo marčios vaikus liet, skai
tyti bei rašyti. Pagarba už tokį 
gražų darbą lietuvybės baruose 
ir kartu gražus pavyzdys ki
tiems mūsų tautiečiams.

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

(Sk.)
X Mamos ir tėvai intensyviai 

talkina skautų-čių rengiamai 
Kaziuko mu^ei, kuri įvyksta' 
kovo 4 d. sekmadienį. Jaunimo 
namuose. Iškilmingas atidary
mas — 11 vai. 30 min. (Pr.)

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

(Sk.)

Aukšt.

i

šios kovo 1 d. 8:30 vai. Gimimo , 
Panelės Švč. parapijos bažny- Į 
čioje, kovo 3 d. mišios su eg- I 
zekvijom 7 vai. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje ir 7 vai. ir 7:30 v. 
Tėvų Marijonų koplyčioje, 6336 
S. Kilbourn Avė. Giminės ir pa
žįstami prašomi prisiminti ve
lionį savo maldose (Sk.)

X Ypatybė yra ta Normende 
vokiškų aparatų, kad jie yra 
geri ir labai nebrangūs. Švie-. 
saus ar tamsaus medžio kabi
netai. Labai stilingi, šių ir kitų 
vokiškų aparatų — pilna Gra- 
dinsko televizijų, radijų, stereo 
instrumentų ir vėsintuvų krau
tuvėje, 2512 W.‘ 47th St. L „ 
6-1998. (Sk.)

x Juozo Kapočiaus vadovauja-

“ŠARVUOCIŲ KOMANDA”
f

Karo ir špionažo įvykius mėg 
stantieji ras sau įdomios me
džiagos dabar Chicagoje rodo
mame filme “Armored Com- 
mand”. Vaizduojamas paskutinis 
II Pasaulinio karo laikotarpis, 
su vokiečių bandymu suorgani
zuoti prasiveržimą. Vokiečiai į 
amerikiečių pusę paleidžia savo 
gudrią, kalbas gerai mokančią 
šnipę, kurią, einančią tarpufron 
tės zona, vokiečiai peršauna, 
tuo jos uždavinį užmaskuoda
mi. Amerikiečiai įsitikina, kad 
tai tikrai nuo vokiečių bėgusi 
moteris ir ją priglaudžia savo 
stovykloje, duodami' kambarį, 

2qq gydydami, net ją įsimylėdami 
į Šnipė per vokiečių šnipų tinklą, 
turintį radijo siųstuvą, perduo
da žinias. Nesėkmingo vokiečių

jungos atstovybei Wellingtone.
Dauguma vietinių studentų 

domėjosi dabartine Lietuvos pa 
dėtimi ir pareiškė solidarumą 
kenčiančiai lietuvių tautai, kiti 
teiravosi kaip jie galėtų prisi- 
dėti prie Lietuvos išlaisvinimo.

— Vasario 16-tos minėjimą 
Aucklande surengė vietinė Lie
tuvių Bendruomenės apylinkės 
valdyba 17-tą vasario Cresta 
kavinėje. Apylinkės pirm. A. 

, Pinkus atidarė minėjimą, toliau 
paskaitą apie dr. Basanavičių 
skaitė agr. Č. Liutikas, išryškin 
damas jo svarią ir plačią įtaką 
lietuvių tautiniame atgimime pa 
sibaigusiam nepriklausomos Lie 
tuvos valstybės atstatimu. Bu
vęs Valstybės teatro akt. Pet
ras Šimkus paskaitė kelis Ais
čio ir Brazdžionio eilėraščius.
(G. P.)

■ Šv. Tėvo Nunciatūros sekreto- šv. Tėvas prašo Dievą naujos 
(rius. Jis labai gerai atjaučia lie
tuvių nuotaikas, šiandien šven
čiant Lietuvos nepriklausomy- mą, į ištvermingą pilną pasiti-
bės šventę. Pats nekartą yra da kėjimo maldą ir visiems broliš- 
lyvavęs Vasario 16-osios minė- kai susirinkusiems prie Dievo 
jimuose 
Lietuvoje.

“Aš dar labai gerai prisime-
■ nu, — kalbėjo arkivysk. Samo
rė, Vasario 16 minėjimą Kaune 
1938 metais. Savo akimis ma-

I čiau, su kokiu dideliu džiaugs-

pagalbos bei paguodos, ragina 
į uolų krikščionišką gyveni-

“VIENS, DU, TRYS...”
Daugelyje Chicagos kino teat puolimo metu ir šnipė griebia

DR. LIPSKIAI AUKOJO TŪKSTANTĮ
Lietuvių Fondui dr. Antanas tai ji yra tos valdybos pirmi- 

jir dr. Alina Lipskiai atsiuntė ninkė. Kaip visiems žinoma, ta 
(tūkstantinę dol. Jie abu džiau- 
įgiasi ir pritaria LF suorganiza
vimui ir linki kuo geriausios 
sėkmės ateityje. Tikisi, kad 
daug lietuvių išties savo dosnią 
ranką šiam kilniam istoriniam 
lietuviškam įvykiui.

Jie gyvena La Grange Park, 
III., augina 2 sūnus, kurie lan
ko Donelaičio lituanistinę mo
kyklą Chicagoje. Jie taip pat 
dalyvauja tos mokyklos tauti
nių šokių grupėje ir vasaros me 

FR i tu važiuoja į lietuviškas sto- 
. vykias.

Alina baigė odontologiją 1944
mai vasarvietei. Osterville Manor, Į m. Vyt. Didž. universitete Kau- 
Inc.. Cape Cod, Mass., vasaros ne. Savo srityje dirbo Dancige, 
laikui yra reikalinga virtuvės šei- 
mininke-vedėja. Kreiptis šiuo ad
resu:
So. Boston 27, Mass.

Kartu pranešame, kad jau pri
imami vasarojimui užsakymai.

.(Sk.).

Stamberge ir Hanau, Vokieti- iirvs,- vvuvja. oiuv .
: J. Kapočius, 265 C Street, j joje. Per paskutiniuosius 4 me- 

I tus labai aktyviai dirbo BĮ. Liet. 
(Gyd. Draug. Moterų Pagelb. 
|Vieneto valdyboj; jau antri me-

valdyba kasmet reguliariai ren
gia vaikučiams Kalėdų eglutę, o 
pelną paskiria lietuviškiems rei
kalams : “Lietuvos laukai” V 
skyr. vadov. gavo 800 dol., “Gin 
taras” VIII skyr. vadov. — 600 
dol. Praeitų metų pelnas paskir 
tas Vasario 16 gimnazijai, Bal
fui ir skautams.

Dr. Antanas 1947 m. baigė 
medicinos mokslus Heidelbergo 
universitete, Vokietijoj, ten pat 
sekančiais metais padarė dokto
ratą. Vėliau dirbo Hanau sto
vyklos ligoninėje. Čia Amerikoj 
dirbo Šv. Antano ligoninėje Chi 
cagoje ir 1952 m. išlaikė III. 
valstyb. egzaminus; kurį laiką 
dirbo su dr. Urbacek Chicagoj, 
o nuo 1959 m. turi savo prakti
ką North River Side, III. Per 
eilę metų jis reguliariai ir didės 
nėmig sumomis finansiškai rė- 

[mė Vasario 16 gimnaziją.

šautuvą ir nutildo amerikiečių 
kulkosvaidį, skinantį vokiečius. 
Amerikiečiai tai pastebi ir šni
pę nukauna. Filmas pasižymi, 
jei ne kuo kitu, tai bent intri-
guojančia įtampa. Rodomas 
Bridgeporto “Ramovoje” ir ki
tur.

dar nepriklausomoje altoriaus nepriklausomybės pa-I
skelbimo metinių proga sutei
kia prašytąjį Dievo malonę ne
šantį Apaštališkąjį 
mą”.

Palaimini-
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PALIK AŠARAS MASKVOJ'
* AUKŠTO KMMotus
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DIDŽ. BRITANIJOJE
— Lietuvių sodybai reikia 

300 vasarotojų, bet jie turi bū
ti lietuviai! Pernai lietuvių va
sarojo 158. Norint Sodybą iš
laikyti, tas skaičius turįs būti 
padvigubintas. Sodyboje liepos 
mėnuo yra laikomas lietuvių va 
sarojimo mėnesiu, tačiau užsa
kymai priimami betkuriam lai
kui.

— Kun. A. Kazlauskas, grį
žęs iš kunigų direktorių suva
žiavimo Vokietijoje, papasako
jęs, kad buvo nutarta kreiptis 
į pop. Joną XXIII kenčiančios 
Bažnyčios atstovavimo reikalu 
visuotinėj santaryboj ir prašyti 

; dažniau kelti balsą prieš komu
nizmą, pagerbti kankinius Lie
tuvos vyskupus.

— Lietuvių Sodyboje sausio 
mėn. įvyko motociklų lenkty
nės. Iš įvairių vietų dalyvavo 
120 motociklistų ir per 3,000 
žiūrovų.

Nors Sodyba iš tokių lenkty
nių didelio pelno ir neturėjo iš
skyrus nuomą, bet tai buvo ge
ra propaganda lietuviams. Įvy
kis 
tos

)

buvo plačiai aprašytas vie- 
spaudoj.

Jonas Kokeckis ligi šiol knygos “Palik ašaras Maskvoje” fondui 
surinko jau apie 650 dol. Jis ir ateityje žada lankyti lietuviškus 
parengimus, prašydamas paramos. Komisija užsibrėžusi nupirkti 
1000 egz. ir išdalyti įtakingiems amerikiečiams.

50,000-INIS KŪDIKIS

MacNeal Memoriai ligoninėj, 
Berwyne, gimė 50,000-inis kū
dikis, mergaitė. Jos tėvai E. 
W. Pa’e’ai džiaugiasi. Ligoni
nė už patarnavimą nieko neims, 
o vietos prekybininkai sudėjo 
naujagimei $1,500 kraitį.
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