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Guber.Kerner ir Daley skelbia Lietuvos dieną
Nepaprastas minėjimas Chicagoj

Chicagos lietuvių minėjime dalyvauja senatorius, 
kongresmanas ir meras

Naujausios Rusk perspėjo raudonuosius

CHICAGO. — Chicagos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas, auk 
štesniojo teismo teisėjas Alfon
sas Wells telefonu mus painfor
mavo, kad Illinois gubernato
rius Otto Kemer skelbia specia
lią proklamaciją, paragindamas, 
kad visi šios valstybės gyven
tojai vasario 17 d. tinkamai pa
minėtų kaip Lietuvos Nepriklau 
somybės paskelbimo akto 45 m. 
sukaktį. Proklamacija skelbia
ma su paties gubernatoriaus pa
rašu ir valstybės antspaudu. To 
kią pat specialią proklamaciją 
skelbia ir Chicagos miesto me
ras Richard Daley, kuris mie- CAPE CANAVERAL, Fla. 
lai priėmęs kvietimą sekantį sek JAV vakar iš Cape Canaveral

Alto biuro informacijomis, a- 
pie dešimt valstybių guberna
torių yra paskelbę Lietuvių die
nos proklamacijas. Be to, va
kar JAV kongrese pravestoj Lie 
tuvos nepriklausomybės progra
moj kalbėję daug senatorių ir 
kongresmanų. Lietuviai dvasiš
kiai atkalbėję prasmingas invo
kacijas senate ir atstovų rūmuo
se.

r
Otto Kemer, Illinois gubernatorius

žinios
— Prezidentas Kennedy va

kar spaudos konferencijoje ra
gino Jungt. Amerikos Valsty
bių kongresą paskirti $100,000, 
000 jaunimo darbo dalinių ir 
taikos dalinių praplėtimui na
mie ir užsienyje. Jis irgi atsa
kinėjo į korespondentų paklau
simus apie mokesčių mažinimą 
ir kitus reikalus.

— Prezidentas Kennedy va
kar pasiuntė Kongresui progra
mą, kaip padidinti namie ir už-

Ragina išvežti karinius dalinius iš Kubos

LOS ANGELES. — Valsty- teigia, kad Prancūzijos pasiprie-
bės sekretorius Dean Rusk už
vakar pareiškė, kad rusų kari
niai daliniai Kuboje “nuodija 
atmosferą ir didina pavojų” ir 
ragino Maskvą iš ten išvesti sa
vo kareivius.

“Pareigūnai Maskvoje ir Ha
vanoje”, — pareiškė Rusk, — 
“privalo pripažinti, kad sovietų 
kariniai elementai Kuboje neuž
tikrina Kubai taikos... Kuo grei
čiau šis nesupratimų šaltinis bus 
pašalintas, juo geriau bus kiek-

šinimas Britanijos įsijungimui į 
Europos Ekonominę Bendruo
menę (Bendrąją Rinką) suda
vęs smūgį Atlanto sąjungai, ta
čiau Rusk pabrėžė, kad dabar 
ši sąjunga yra stiprinama.

TRUMPAI
— Kanada b" Italija vakar 

ragino 17-kos valstybių atstovų 
nusiginklavimo konferenciją Ge 
nevoje kuo greičiausiai pasira-

Richard Daley, Chicagos meras

Vis prieš žydus 
SANTA FE, Argentina — 

Nacionalistų grupės Tacuara na
rių dalis areštuota Santa Fe 
mieste. Pas jų vadą Juan M. 
Collins rasta propagandinės me-

NAUJAS JAV SATELITAS

madienį 2 vai. p. p. atvykti į Ma 
rijos aukštesniosios mokyklos 
auditoriją ir drauge su savo 
vadovaujamo miesto lietuviais 
minėti Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę.

Teisėjas Wells taip pat pri
mena, kad Chicagos centrinio 
šventės minėjimo iškilmėse Ma
rijos mokyklos salėje pagrin
diniu kalbėtoju bus didysis lie
tuvių bičiulis ir uolus Lietuvos 
Nepriklausomybės bylos rėmė-

paleido susisiekimo satelitą 
Syncom. Penkioms valandoms 
praslinkus po paleidimo, nutrū
ko šio satelito radijo susisieki
mas su stotimis žemėje.

Mokslininkai bando vėl už
megzti ryšius su satelitu Syn- 
comu, kad galėtų jį pastumti 
į vakarus nuo virš Madagaska
ro iki Vidurio Atlanto. Šis sa
telitas yra pakilęs į 22,300 my
lių aukštumą, iš kur jis gali te-

siekti trečdalį pasaulio pavir
šiaus. Dar paleidus tokius du 
satelitus bus galima akimirks
niu susisiekti su visu pasauliu.

Kiek Londone mirė 
nuo “smogo”

sieniuos taikos dalinius, ir pap- vienam”
rašė šiam tikslui 100 milijonų Rugk kalbėjo uj.

sienio reikalų politikos konferendolerių. Dabar JAV turi 4,400 
taikos korpuso narių užsieniuo
se. cijoje, suruoštoje Los Angeles 

, Pasaulinių Reikalų tarybos.
7“ Bagdade, Irake, vėl prasi- “Kuba netaps ofenzyvinių ka- 

dejusi kova prieš naują revoliu- Į veįksmų baze prieš kitas 
cinę vyriausybę. Manoma, kad j «o pU8nituUo valstybes,” _ pa- 
kovą atnaujino raudonieji. j brėžg 8ekretoriuSi _ «ir dėl to8

— Irako prezidentas yra A- priežasties nebus leista atlikti 
ref, 42 metų, kuris kartu su nu- šio vaidmens. Ekonominė, psi- 
žudytu premjeru Kassemu sunai chologinė ir politinė izoliacija

syti atominio nusiginklavimo su dragos ir sprogstamosios me- 
tartį. džiagos. Buvo užtikta karinio

— Amerikos Valstybių orga- apmokymo mokykla, kur vyrai
nizacijos (O.A.S.) komisija iš- buvo ruošiami karo veiksmų 
tirti kubiečių reikalams vakar mokslo. Jų instruktorium buvo 
pareiškė, kad Kuba yra tarptau lenkas Kazimieras Visokinski, 
tinio komunizmo centras, iš kur atvykęs į Argentiną 1960 me- 
bandoma perversmais primesti tais. Jis huošė jaunuolius parti- 
Vidurio ir Pietų Amerikoms ko- zaniniam karui. Kaip žinoma, 
munizmą. Tacuara veikla nukreipta prieš

— Romoje kolizėjus ir kiti žydus.
senoviniai paminklai dėl dide-

LONDONAS. Smogas , kino irakiegjų monarchiją 1958 kubiečių režimo ne tik apsaugo jšalčių ėmė irti.
meteis, o vėliau jie išsiskyrė, j kitus nuo užsikrėtimo šaltinio

— Naujas Irako premjeras
tų gruodžio 3 - 7 d.d., pasiėmė 
340 asmenų gyvybių. Tai britų 
pareigūnai pranešė vakar.

komunistų subversijos, — 
bet ir duoda suprasti Kubos tau

jas garbingasis senatorius Paul lef°nu, telegrafu ir radiju pa- 
Dougias. Trumpai susirinkusią 
publiką pasveikins vysk. V. Briz 
gys, kongresmanas William Mur 
phy, meras Daley ir Lietuvos 
gen. konsulas dr. P. Daužvar
dis. Meninę dalį atliks Daina
vos ansamblis, sol. J. Vaznelis 
ir kanklininkės.

Iš Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro biuro pranešama, kad 
sekantį sekmadienį įvyksta ir 
daugelyje kitų miestų tautinės 
šventės minėjimai, rengiami Al
to skyrių ar specialiai sudarytų 
komitetų. Yra rengiamos iškil
mės Detroite, Clevelande, Pitts
burghe, New Yorke, Waterbu- 
ry, Bostone, Worcestery ir ki
tur.

Abdul Razz&k, naujas Irako avia
cijos vadas. Jis buvo Habbaniya 
aviacijos bazės viršininkas ir vie
nas revoliucijos vadų. (UPI)

Formozoje žemė 
drebėjo

TAIPEI, Formoza. — Užva
kar Formozoje žemės drebėji
mas, kokio dar nebuvo per 11 
metų, užmušė mažiausiai 3 as
menis ir vienuolika kitų sužei
dė. Tūkstančiai asmenų pabėgo 
iš sostinės Taipei į užmiesčius.

“Soapy” pažadėjo
Nigerijai 224 mil.

LAGOS, Nigerija. — G. Men- 
nen (Soapy) Williams, Ameri
kos valstybės sekretoriaus pa
galbininkas Afrikos reikalams,

yra brigadicriUB Bakr, o vidaus kad įkio8 ktelUe8 d. 
reikalų ministeris Salih, o už
sienio reikalų ministeris Shabib.
Visi jie yra Arabų i*oeWinio at
gimimo partijos nariai.

Šią partiją Kassem buvo už
daręs savo viešpatavimo metu.

— Lieso karalius Savang 
Vatthana vizituos Jungtines A- 
merikos Valstybes vasario 22 - 
27 d.d.

— Britanija gaminanti slaptą 
raketą, kad užpildytų atsiradu
sią tuštumą, išbraukus JAV iš 
gynybos programos Skybolt.
Britanija turėsianti savo nepri-

nant marksizmo-leninizmo ke 
liu.”

Nors kai kurie komentatoriai

9 amerikiečiai
areštuoti Kuboje

MIAMI, Fla. — Iš Kubos pra
nešta, kad vakar rytinėje jos 
provincijoje areštuoti devyni a- 
merikiečiai, įtarti “šnipais”.

Diktatoriaus Castro slaptosios

Laivas atvežė 746 
kubiečius

PORT EVERGLADES, Fla. 
— Raudonojo Kryžiaus laivas 
atvežė 746 kubiečius pabėgėlius 
—7 daugiausiai jų yra moterys 
ir vaikai — j Jungtines Ame
rikos Valstybes.

Lėktuvais ir laivais atvežti į 
šį kraštą 3,452 pabėgėliai iš Ku
bos iki vakar dienos nuo pra
ėjusių metų gruodžio 27 d.

Užpuolimas
AMMAN, Jordanas. — Saudi 

Arabijos aviacijos ir gynybos 
ministerija užvakar pranešė, 
kad keturi egiptiečių bombone
šiai du kartus puolė Nadjran,

Bulgarijos komunistai įsake 

afrikiečiams studentams išvažiuoti
Kadangi jie drumsčia raudonųjų tvarką

VIENA. — Afrikiečiai stu
dentai, nusivylę komunizmu, su
sikirto antradienį su raudonųjų 
policija Sofijos pagrindinėje gat 
vėje, Bulgarijoje. Tai informuo
ti šaltiniai pranešė užvakar. .

Bulgarų vyriausybė patvirti
no susikirtimą per savo oficialią 
žinių įstaigą BTA. 200 afrikie
čių studentų dalyvavo riaušėse 
ir keliasdešimt jų sužeisti. BTA 
įstaiga pranešė, kad “tik” 40 ar 
50 studentų dalyvavo demons
tracijoje, pridėdama: “keliolika 
demonstrantų buvo areštuota, 
bet paleisti vėliau.”

Afrikiečiai protestavo prieš 
vyriausybės uždraudimą afrikie

KALENDORIUS

Vasario 15 d.: šv. Faustinas 
ir Jovita, Girdenis.

Vasario 16 d.: Lietuvos Ne
priklausomybės šventė, šv. Ju
lija.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 15 laipsnių virš nulio;

čių studentų organizacijoms Bul 
garijoje susirinkti Sofijoje Le
nino bulvare. Bet studentai ne
paisė milicijos perspėjimo, kad 
demonstracija “būsianti netei
sėta ir pažeisianti viešąją tvar
ką”. Studentai afrikiečiai, gin
dami savo teises, susikirto su 
policininkais, — pranešė BTA.

Bulgarų žinių įstaiga prane
šė, kad kai kuriems afrikiečiams 
studentams įsakyta išvykti iš 
Bulgarijos, nes jie drumsčia vie
šąją tvarką (komunistinėje san 
tvarkoje ginti savo teises reiš
kia “drumsti tvarką”). Kiti šal 
tiniai praneša, jog visiems afri
kiečiams studentams įsakyta va 
žiuoti namo, kad būtų užkirstas 
kelias studentų demonstraci
joms kitose sovietų satelitinė
se valstybėse.

Afrikiečiai studentai norėjo 
suorganizuoti sąjungą, kuri gin
tų jų reikalus: parūpinti žmo- 
niškesnius butus ir geresnio 
maisto.

*
Ir kitur afrikiečiai studentai 

nepatenkinti komunistiniu ro
jum, pvz. daugiau kaip 100 af-

rytoj — šilčiau. rikiečių studentų Maskvoje krei-
Saulė teka 6:47, leidžias 5:22. pėsi į JAV ambasadą ir prašė

pareiškė užvakar, jog jo vy- 000 galionų geros rūšies vyno 
riausybė suteiks Nigerijai 224 — geriausias derlius nuo 1935 
milijonus dolerių šešerių metų metU- >
išvystymo ekonominei progra-į _ Q„eenslande, Australijoje, 
mai ir, gal būt, duos daugiau, medžiotojai per 1962 metus nu- 

Tai pareiškė Williams spau šovė daugiau kaip 500,000 ken- 
dos konferencijoje, prieš išvyk- gūrų (kai kurie medžiotojai ūž
damas į Leopoldvillę, Konge, sidirbdavo po 100 australiškų 

_ ___ '____ svarų per savaitę žiemos me
tu).

Carl Rowan (kairėj) iš Minneso- 
„t ! tos ir Edward Korry iš New Yorkpolicijos agentu nepaskelbė su- bus nauji JAV ambasadorlll p|r ... „ , ......

klausomą atomine jėgą per se- ° hk P“ ' «-* »•*><•• i Suomiją, o an- ir apylinke pietinėje Sau
, v. , . , kad jie esą narai. trasia j Etiopiją. I di Arabijoje,kancius dvejus ar trejus metus.

— Prancūzija praėjusiais me
tais pagamino apie 1,616,516, VILNIAUS GYVENTOJAI TAUTYBĖMIS

Raudonieji pagrobė
Venecuelos laivę

CARACAS, Venecuela. - Už Žm°nių 
i vakar ginkluoti komunistai Ka
ribų jūroje pagrobė Venecuelos 
prekinį laivą, plaukusį į Houst
on, Tex. Manoma, kad Venecue
los raudonieji nori su tuo lai
vu patekti į Kubos uostą.

Venecuelos vyriausybė papra 
šė Jungtinių Amerikos Valsty- j 
bių ir Lotynų Amerikos kraštų 
pagelbėti sulaikyti ir atgauti 
krovinių laivą.

— JAV laivyno lėktuvai sura
do pagrobtą Venecuelos preki
nį laivą 200 mylių į pietus nuo 
Domininkonų respublikos.

Rekordinis arbatos eksportas
NEW DELHI. — Arbatos 

eksportas, Indijos didžiausias 
pajamų šaltinis, pakilo iki $29, 
400,000. Tai buvo rekordinės 
pajamos.

pagelbėti, kad jie galėtų per
sikelti į Amerikos mokyklas.

Lenino bulvare Sofijoje stu
dentai buvo sustabdę 15 min. 
susisiekimą, o vėliau prasidėju
si jų kova su policija.

— Iranas vykdo socialines

Vakarų Vokietijos spaudos 
duomenimis, 1962 metais iš So
vietų Sąjungos Vakarų Vokieti
jon repatrijavo apie 900 asme
nų. Vakarus pasiekusieji vokie
čiai pastaraisiais metais gyve
nę Kazachstane arba pavergto
je Lietuvoje, ypač Klaipėdoje. 

Tačiau ši informacija papil-
reformas, norėdamas gerinti dyrina. Vakarų Vokietiją pa 

i siekusių tarpe dalis buvo lietu
vių tautybės žmonės, turėję pro 
gos iš pavergtosios Lietuvos iš
vykti mišrių santuokų pagrin
du. Taip pat pažymėtina, jog 
nors ir iš Lietuvos atvykusių 
iš tiesų didesnė dalis pastaruo
ju metu gyvenę Klaipėdoje bei 
kitose Lietuvos pajūrio vietovė
se, tačiau pasitaikė asmenų, gy
venusių Kaime, Vilniuje, kituose 
Lietuvos miestuose ir net kaimų 
vietovėse.

Su jų kiekvienu susitikti yra 
naudinga. Kiekvienas gali šį tą 
naujo pasakyti. Bet, deja, siste
mingu atvykusių apklausinėji
mu, atrodo, nesirūpina nė vie
na mūsų žinyba. Pasiaiškinimas 
labai paprastas: — lėšų klausi
mas... O tačiau tie patys lėšų 
taupytojai kai kuriais atvejais 
visai lengvapėdiškai išleidžia ga 
na stambias pinigų sumas.

Bet tai jau kita medalio pu
sė.

Grįžkime prie pasikalbėjimo 
su asmenimis, praėjusių metų 
paskutinėmis dienomis iš Vil
niaus atvykusiais į vakarų Vo
kietiją.

Harold Wilson, naujas Britanijos 
darbiečių partijos vadas. (UPI)

— Harold Wilson, 43 metų, 
144 balsais (prieš 103) išrink
tas Britanijos darbininkų parti 
jos vadu. Jis nugalėjo George 
Brown.

SIMAS MIGLUS AS, Vokietija
Jų teigimais, Vilniaus gyven

tojų skaičius siekiąs apie 240, 
000. (Pažymėtina, jog 1959 me
tų sausio 15 surašymo duome- 
nis skelbiant, buvo nurodyta Vii 
niuje buvus 235,000 gyvento
jų).

Senosios Lietuvos sostinės di
džiumą gyventojų, esą, sudarą 
lietuviai. Apie 90,000 lietuvių 
esą 240,000 Vilniaus gyventojų 
skaičiuje.

Antroje vietoje gausiausia 
Vilniaus gyventojų grupė esą 
rusai. Jų galį būti apie 70,000.

Tai daugiausia pokariniais me 
tais į Lietuvą atkeldintieji so
vietiniai pareigūnai ir jų šei
mos.

Kitą Vilniaus gyventojų gru
pę, apie 80,000 žmonių, sudarą 
lenkai, ukrainiečiai, gudai ir ki
tų tautybių.

Tokie Vilniuje pastaraisiais 
metais gyvenusių asmenų teigi
mai Lietuvos sostinės gyven
tojų sudėties klausimu.

Tuos teiginius palyginus su 
prieš kelis metus spaudoje pa
sirodžiusiomis informacijomis 
apie Vilniaus gyventojų sudėtį 
nuošimčiais pagal tautybes, Va
karus pasiekusiųjų pasakojimai 
darosi įtikinami. Antai “New 
York Times” korespondentas S. 
Topping, apsilankęs Vilniuje, 
skelbė šitokią gyventojų sudė
tį tautybėmis: lietuvių 36.6%, 
rusų 29.4%, lenkų 20.0%, žydų 
6.9%, gudų 6.2%.

Vadovaujantis minėtu Vil

niaus gyventojų santykiu, apie 
240,000 žmonių turėtų būti šiaip 
pasiskirstę tautinėmis grupė
mis: lietuvių 87,840, rusų 70, 
560, lenkų 48,000, žydų 16,560, 
gudų 14,880.

Taigi šis palyginimas rodo, 
jog vakarų Vokietiją pasieku
sių teigimai apie pastarojo me
to Vilniaus gyventojų sudėtį 
(lietuvių apie 90,000 ir rusų a- 
pie 70,000) gana artimi anks
čiau skelbtam pasiskirstymui 
tautybėmis.

Baigiant pažymėtina, jog žvel 
giant į Vilniaus gyventojų su
dėtį, susiduriama su ypač prieš
taringais duomenimis, liečian
čiais lenkų tautybės žmones. To 
kiais prieštaravimais taip pat 
pasižymi ir dabartinės Lenkijos 
spauda. Joje vienais atvejais 
nurodomas lenkų skaičius Vil
niuje tarp 20,000 - 30,000 (“Žy
dą. Warszawy” 1959), kitais at
vejais teigiama lenkų Vilniuje 
esant per 35,000 (“Glos Olsz- 
tynski” 1959).

— Arklių medžioklė. Du lėk
tuvai, 3 automobiliai ir 3 moto
ciklai buvo panaudoti lauki
niams arkliams medžioti į vaka
rus nuo Brisbanės, Australijo
je, kur tų arklių yra apie 8,000, 
bet sumedžiota tik apie dvide
šimt jų, nes arkliai gerai pažįs
ta vietos sąlygas.
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MŪSŲ SPORTINĖS VEIKLOS 
PROBLEMOS

DR. ALG. NASVYTIS

Ne visi žmones lygiai išgyve
na tautinius jausmus. Vieni yra 
dideli patriotai .aukoją savo gy
venimą savo tautos labui ir ge
rovei, kiti gi, teturi labai pavir
šutinišką tautinę sąmonę. Kol 
mažiau tautiškai susipratę gy
vena savo tautos aplinkoje, jie 
automatiškai yra normalūs sa
vo tautos nariai. Tačiau patekę 
į kitų tautų aplinką jie labai 
greitai nustoja savo tautinių 
ypatybių — taip sakant ištau- 
tėja —- prisitaiko prie kitos ap
linkos. Deja, reikia pripažinti, 
kad labai nemaža tautiečių da
lis yra linkus į tautinį pasyvu
mą Mes matome, kad gyvenant 
svetimoje aplinkoje, emigracijo
je, tik nedidelė dalis asmenų 
energingai kovoja už savo tau
tinį išlikimą, už savo tradicijas. 
Tai kovai neužtenka giliai išgy
venti tautybę bet taip pat rei
kia turėti gabumų ir intereso 
visuomeninėje veikloje t. y. su
gebėti vadovauti savajai visuo
menei.

Yra trys pagrindiniai meto
dai veikti į plačią visuomenę 
norint ją išlaikyti nuo ištautėji- 
mo. Pirmas: tautinė drausmė, 
visokių rūšių spaudimas į indi
vidą, primenant jam jo tautines 
pareigas. AntrŪs: graudenimai, 
pamokslai, pareigų priminimas 
žodžiu. Trečias: patraukimas. 
Tai yra sudarymas lietuviškos 
aplinkos tomis gyvenimo sri
timis, kuriomis individas natū
raliai interesuojasi, suorganiza
vimas lietuviškų pramogų ge
riau ir aukštesnėje klasėje, 
kaip kad individui teikia esanti 
nelietuviška aplinka ir t t.

Tautinė drausmė
Tautinė drausmė yra būtina. 

Juo didesnės drausmės tautinė 
mažuma gali savo tarpe pasiek
ti gyvendama svetimoje aplin
koje, juo yra tikresnis jos išli
kimas. Deja, emigrantams yra 
labai sunku tai atsiekti. Mes 
lietuviai neturime jokios draus
mės. Tačiau mes esame dideli 
specialistai raginimų, primini
mų įr aimanavimų, bei pamoks
lų sakymų. Aš manau, kad mes 
griebiamės tokių priemonių ne 
tiek tikėdami jų veiksmingumu, 
kiek dėl to, kad mėgstame tokį 
metodą.. Mums yra malonu ai
manuot) ir sakyti pamokslus. 
Pasaulinio visuomeninio gyveni
mo istorija rodo, kad pamoks
lai nei pakeitė nei peauklėjo 
žmonijos, nedaug tepadės jis ir 
lietuvybės išlaikymui.

t Lietuviška aplinka
Pati veiksmingiausia priemo

nė yra bandymas sudaryti lietu

Tommy Litz, Hershey, Pa., laimė
jo Amerikos vyrų figūriniam čiuo
žime pirmą vietą Long Beach, Ca* 
lif. Čia jis galvoja ką vienam ger
bėjui, paprašiusiam autografo, už
rašyti. •

višką aplinką įvairioms intere
sų sritims Ypatingai tai yra 
svarbu čia augančiai jaunuome
nei. Ją mes tesugebėsime tiek 
lietuviškoje dvasioje išauginti 
kiek sugebėsime duoti jų veik
los interesams lietuvišką aplin
ką. Visai kitas uždavinys yra 
išlaikyti gyvą lietuviškumą į 
svetimą kraštą atvykusiam su
augusiam emigrantui, ir kitas 
uždavinys išauklėti lietuviškoje 
dvasioje jaunimą. Žinoma, tam 
pradžią duoda šeima, lietuviš
kos šeimos tradicijos, be to ne
užtenka. Jaunimas turi tapti ir 
visuomeniškai lietuviškas ir tam 
reikalinga visuomeniško brendi
mo aplinka. Be abejo toje srity
je turime dėti kuo didžiausias 
pastangas.

Klaidinga pažiūra
Čia kaip tik yra didelis vaid

muo sportiniam judėjimui. Di
delė dalis jaunimo natūraliai in
teresuojasi sportu ir čia slypi— 
mūsų proga išnaudoti tą intere
są lietuviškiems reikalams. Ži
noma, šalia to nereikia užmirš
ti, kad sportinis išsilavinimas ir 
sportinės idėjos įsisąmoninimas 
turi didelės absoliutinės žmogiš 
kos vertės, nors, gaila pripažin
ti, didelė dalis mūsų lietuviškos 
visuomenės veikėjų ir net kul
tūrininkų nėra linkę su tuo su
tikti Yra kokia tai pasąmoninė 
tendencija dalinti jaunuolius į 
sportininkus ir intelektualus, 
kas yra absoliutiškai klaidinga.

Giliau į gyvenimą žiūri ir tu
ri pakankamai pasiryžimo siek
ti didesnio intelektualinio žino
jimo tik dėl žinojimo, tik labai 
nedidelė visuomenės dalis. Susi
domėjimas sportu neturi nieko 
bendro su intelektualiniu asme
nų rūšiavimu. Sportas intere
suoja visų rūšių žmones, tiek 
primityvesnius tiek aukštesnio 
intelekto. Siekimas aukštesnės 
sporto klasės, nuolatinis siste- 
matingas treiningas, asmeninė 
disciplina, savęs ir aplinkos ste 
bėjimas yra sportinės veiklos 
elementai su analoginiu intelek
tualinės veiklos pagrindiniais 
elementais. Intelektualiniai nu
siteikusiam jaunuoliui sportinė 
veikla sudaro vispusiškesnę pil
nesnę asmenybę, tuo duodama 
progos pasiekti aukštesnio lygio 
bet kurioje srityje. Žinoma, pu
siausvyra yra reikalinga sporte 
kaip ir visose kitose gyvenimo 
srityse. Palygindami lietuvišką 
visuomenę kad ir su mūsų kai
mynų latvių, estų, turime sutik 
ti, kad mūsų dabartinė vado
vaujančioji karta yra daug ma
žiau susidomėjusi sportu, ir ma 
žiau sportavusi jaunystėje. Čia 
kaltos istorinės aplinkybės 

19 šimtmečio gale ir 20 am
žiaus pradžioje įsisiūbavęs spor 
tinis judėjimas pasiekė anks
čiau latvius ir estus dėl jų tam
presnių ryšių su Vakarų Euro
pa per Vokietiją. Mūsų šiandie
ninėj vyresnėj kartoj, turinčioj 
sportinio amžiaus vaikų, buvu
sių sportininkų yra labai ne
daug, todėl mes sportui sūsilau- 
kiame mažiau dėmesio ir ma
žinu paramos.

(■Daugiau kitą saviįtę)

IS APYGARDlNlŲ 
PIRMENYBIŲ

Praėjusiame SA skyriuje bu
vo aprašytas Vidurinių Vakarų 
sporto apygardos krepšinio ir 
stalo teniso pirmenybės, gį kar-

jau turėjo pelnytą 10 taškų per- studentų ir skautų organizaci- 
svarą (37:27). Geriausiai iš Li- jose Urbanoje ir Chicagoje. 
tuanicos pasirodė V. Petrauskas, į _ lsk Aro jaunių krepšinio 
sumedžiojęs 19 taškų ir daug komanda dalyvauja Cicero jau

nių krepšinio lygoje, kur turi 
6 laimėjimus ir vieną pralaimė
jimą. Aro jauniai stovi pirmo
je vietoje.

padėjęs Lituanicai kontroliuoti 
lentas.

Šis Lituanicos laimėjimas yra 
šeštas iš eilės Marąuette parko 
vyrų lygoje. Lentelėje Lituanica 
stovi pirmoje vietoje. Sekančius 
tris sekmadienius Lituanica žais 
su stipriausiom lygos koman
dom. Jeigu pasisektų laimėti, ly- 

| gos meisterio vardas Lituani
cai beveik būtų užtikrintas.

Už Lituanicą žaidė ir taškų 
| pelnė: W. Bosniak 19, S. Kana- 
peckis 8, V. Petrauskas 19, A.

o .. . . . ,. „ Sabeckis 6, K. Germanas 14, R.Pasaulio figūrinio čiuožimo cem- . ’
pione olandė Sou.ika Dikjstra Ven- Dirvoms 7.
grijoj, Budapešte, ketvirtą kartą LSK Aro krepšininkų iškovo-
“ “ o-*"
studentė, 20 m. amžiaus. mus priesimnkus, Savers .

Aras laimėjo 58:39 (28:23). Pir-
.......................................................... mas 10 minučių persvara dažnai

keitėsi ir tik 11-oje min. A. 
tą trumpai apie tinklinio pir- Nausėdo dviem metimais Aras 
menybes kurios buvo pravestos sugebėjo galutinai perimti vy-
tuo pačiu metu. ravimą į savo rankas.

Moterų tinklinio varžyboms Antrame kėlinyje ariečiai iš-
užsiregistravo penkios koman- vystė nemažą tempą ir rungty- 
dos. Tai yra Neries I ir II, Li- nes laimėjo užtikrinta persvara, 
tuanicos, Aro ir žaibo. Reikia Arą atstovavo ir taškų pelnė: 
pastebėti, jog išskyrus Neries ir j A Nausėdas 15) A. Kavaliaus- 
Žaibo šešetukus, mūsų moterų kas 2 A Norkus i3) A Dočkus
tinklinio lygis yra žymiai silp
nesnis negu 1962 metais.

Baigminėse rungtynėse susi
tiko tradiciniai priešai Neris I 
su Žaibu. Abi komandos gana 
lygaus stiprumo. Neris I pa
teko į baigmę nugalėjusi Aro 
šešetuką 15:12, 15:3, ir pralai
mėjus šeštadienį prieš Žaibą 
16:14, 15:5. Žaibietės šeštadienį 
įveikė Lituanicą 15:7, 15:11.

Kadangi turnyras buvo veda
mas dviejų minusų sistemos, ne 
rietės susitiko su Žaibu baigmi
nėse rungtynėse, sekmadienį. 
Neries sekmadieninė komanda, 
sustiprinta O. Blandyte ir D. 
Dambrauskaite, įveikė Žaibą 
15:13 ir 16:14. Pirmenybių lai
mėtojui išaiškinti buvo sužaistas 
dar vienas papildomas setas, 
kurį laimėjo Nėris 18:16.

Puikiai sužaistos Neries—Žai
bo moterų tinklinio rungtynės 
buvo vertos dėmesio ir palan
kaus žodžio. Nors Žaibas atvy
ko į Chicagą nepilname sąstate 
ir be vadovo R. Babicko, nerie- 
tėm kova buvo sunki. Abiejų 
komandų yra padaryta aiškiai 
matoma pažanga.

Kitose moterų tinklinio rung
tynėse susitiko Lituanica su Ne
ries II. Lituanica laimėjo 15:2, 
15:8, Arietės įveikė Nerį II 
15:13, 15:9 ir Lituanicą 15:7 ir 
15:12.

Vyrų tinklinio tebuvo vienos, 
“baigminės” rungtynės ir tos 
pačios silpnos. Neriečiai lengvai 
įveikė naujai suklijuotą ASK 
Lituanicos šešetuką 15:6, 15:7 
ir 18:16.

Pirmenybės pasisekė pusėti
nai. Iš teigiamos pusės pami

7, A. Grigaitis 9, A. Bartkus 8, 
J. Kazlauskas 4.

Lituanica šį sekmadienį žais 
3 vai. p.p. Aras rungtynių ne
turės.

P. Ž.

SPORTO KRONIKA

— L. Rudis, VVestern Auto 
Rebuilders savininkas, antrus 
metus iš eilės parėmė LSK Aro 
krepšininkus stambia pinigine 
suma. 1962 metais L. Rudis 
Aro krepšininkams paaukojo 
100, o šįmet užmokėjo trijų ly
gų registracijos mokestį, būtent 
170 dol. Lietuvių sporto klubų 
fininsinė padėtis yra nepavydė
tina. Toks Amerikos lietuvio L. 
Rudžio mostas yra pagirtinas ir 
vertai statomas pavyzdžiu- ki
tiems.

the worlo-wide daily
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GAILESTINGOSIOS SESERYS 
PARAP. MOKYKLOSE

Apylinkės teismas Norfolke, 
Va., nusprendė, kad valdinių į- 
staigų gailestingosios seserys 
gali teikti mediciniškus patar
navimus ir parapinėse mokyklo
se.

S P. ŠILEIKIS, 0. P
Ortbopedas. Proteztstaa. 

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojomt

(Arch Bupportz) lr tt. 
Vai. D-4 lr 4-8. Šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
2880 W. 63rd St.. Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. a K. AGLINSKAI
gydytojai ir chtrurgat

5480 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą 

D61 valandos skambint! telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 lkl 9 v. p. p 
kasdien. Išskyrus trečiad Ir šeštnd

DR. ANNA BALIUnAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 68rd Street 
Vai.; kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
tlenj uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Res. telef. YVAlbrook 5-5070

Rez HE 0-1070.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6449 So. Pnlask! Rd. (Cratvford 
Medical Building), tel. LTT 5-6446 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia skambint* MT 8-0001

Ofisas: 814S YVi-sl OSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 8241 YVest, OOtb Plaoe 
Tel.: REpnhlie 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 8; treč. 
uždaryta. Antrad. Ir penkt. vakarais 
nuo 7 lkl S.
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• Redakcija dirba kasdien E 
8:30 — 5:30, šeštadieniais E 
8:30 — 12:00.

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

Tol. ofiso PO 7-0000. rez. GA 8-7978

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest 63rd Street
V'al.: kasdien nuo 1—4 p. p. tr 6 
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehill 0-10*5

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marųuette Road 

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. Išskyrus trečiadienius, už
daryta

Tel.: Ofiso 217-0100: Sumų 737-1377

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS

756 YVest 35tb Street
(Kamp. 35-ta iv Halsted) 

Valandos: vak. 6-9. Šeštad. .10.-2 p.p. 
Trečiadieniais susitarus.

Dienos metu telef. CA 5-5010

Ofiso Ir buto tel. OLymplo 9-1381

DR. F. V, KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49tb Court, Cicero
Treč. Ir Seš-Kasdlen 10-12 lr 4-7 

tad tik 10-12.

Tei. REliance 5-1811

OR. WALTER J. KIRSTUK
(-'etų vis gydytojas) 

GYDYTOJAS ,R CHIRURGAS 
3925 VV- tt 59th Street 

Vai.: Pirmad.. antra., ketvirtad Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p.. 6:80-8:80 
vai vak. Šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

— Vidurinių Vakarų sporto 
apygardos prieauglio klasių tin 
klinio ir krešinio pirmenybės 
bus Chicagoje kovo mėn. Galu
tinė data dar nenustatyta.

— LSK Aro visuotinis narių 
susirinkimas bus šį sekmadienį, 
vasario 17 d., 1 v. p. p. Jauni
mo Centre. Visų narių dalyva
vimas yra būtinas.

— LFK Lituanica vasario 10 
d. žaidė su Rams futbolo ko
manda salės futbolo pirmeny
bėse. Rungtynės baigėsi 0:0. 
Lygiom sužaidę varžovai pelnė 
po vieną pirmenybių tašką. Li
tuanica dabar turi 4 taškus.

Paskutinės LRK Lituanicos

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

9801 YV. OSrd Street 
Kumpu. 63-člos lr California 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.
flešt. 2—4 vai.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 
Ofiso telef. 476-4049

Res. YVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0538 Elgin 
425 No. Liberty Street, 

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-3394

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Tel ofiso Ir buto OLymplo 2-415S

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

498> YV 15th Street, Cicero 
Kasdien .—8 vai. Ir 6—8 vaL vak. 

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

°ri»° telef. LAfayette 3-8210, jei 
neatsiliepia, šaukti K Edzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

nėtinas ASK Lituanicos ausido- salės (utbolo ės bus ŠĮ
mėj.raa. vyry bukhnio organ.-. kmadieni rieš ik O1
žavimu, krepšinio veteranų j- . . . •,. - itraukimas 1 sekmadienio progra-1 P'“- Pras'd“ 1
mą ir gražus dalyvių bei žiūrovų
skaičius.

Iš neigiamos pusės, gaila, 
tenka paminėti stambų rengėjų

P- P-
— Jonas Žukauskas, LFK Li 

tuanicos futbolininkas, žaidęs 
visą laiką LFK Lituanica ir H-

vėlavimąsį pradedant šeštadie- dnois U. futbolo pirmose ko-
nio programą, per dažnai pasi
kartojantis LSK Neries krepši
ninkų nepareigingumas ir V.V. 
apygardos komiteto siaurą gal
vojimą vyrų tinklinio varžybų 
atžvilgiu. Grynai dėl formalumų 
buvo išjungta viena vyrų tinkli
nio komanda išdalyvavimo. Ypač 
skurdžiam stovyje esamam vyrų 
tinkliniui, naujos komandos gi
mimas yra svarbus ir techniškas 
tos komandos diskvalifikavimas

mandose, išvyko atlikti karinės 
tarnybos. Lituanicos valdyba ir 
sportininkai J. Žukauskui suren 
gė kuklias išleistuves. Jonas Žu 
kauskas buvo aktyvus veikėjas

PADĖKA

ALIAS-o Bostono skyriaus dipl. 
inž. J. Mikalauskas, pirmas ir iki 
šiol vienintelis Lietuvių Profeso
rių Draugijos narys rėmėjas, vėl 
įnešė Profesbrių Savišalpos fondan 
šimtinę dolerių.

Tardamas LPDA valdybos var
du kolegai J. Mikalauskui gilios pa
dėkos AČIŪ, drįstu priminti mūsų 
visuomenei jos kiek pamirštą opų 

.. . , . , riekalą ir toliau šelpti mūsų 16-oste parko vyrų krepšinio lygoje. vasario (lienos aUto katarą, ve- 
iRungtynės buvo praeitą sekma- icniną ir Invalidą, didžiai mūsų 
dienį, vasario 10 d., Marąuette tautai pasidarbavusį ir dar dirban- 
aafėje. U Prof 5t- Ka!r!- Jam šelpti komi-

ASK LitiianicnH nenketukasi teto lzdan paskutinioji auka 20 do , penkevukasį ]erių buvQ įplaukugi 1962.xn.l7 iš
.laimėjo sestas rungtynes iš ei- pljaS-o Toronto skyriaus, vado- 
lės,, įveikdami silpną “Un- vaujamo dipl. susis. inž. Jokūbo 
knowns” komandą net 71:47. Sližiaus. Aukas 'malonėkite siųsti

t; (geriausiai čekiais) adresu: Prof.Nuo pat pirmųjų minučių Li- s Dirmantas> 4241 s> Maplewood 
tuąnica vede ir puslaikio metu a ve., Chięągo 3,2, m.

yra sunkiai pateisinamas.
P. Ž.

UTUANICA ARAS LAIMI

Abi lietuvių krepšinio koman
dos pelnė po laimėjimą Marąuet

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3995

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 YVest 51st Street 
(Bendra praktike Ir Alergija) 

Valandos, pirm., antr., ketvirt. 8-9 
vai., penkt 10 v. r. lkl 9 ▼. v.; 
šeštad. 10 v. r. lkl 1 p. p. Ligonius
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 347-1002, Namą PR 8-6*60

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU TR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenae 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0879

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

6182 So. Kedzie Avė.. wa 0-ZS/ii 
Valandos pagal susitarimą Jei a* 
atsiliepia skambinti MI 8-0*01 

Ofiso HE 4-1414. Res. RE 7-4867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė akušerija lr moterų ilgos 
2454 YVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.; kasdien 1—1 lr 6—8 vai. vak 

šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. 6ARUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus lr vaiką Ilgos 
2737 YVest 7 Ist Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
šeštad. nuo 10 Iki 12 valandos. 

Ligonius priima pagal susitarimą
Tel orimo |r rez. WA 5.9017

Ofiso tel. PR 8-2220
Namą — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63rd Street
Vai.: Pirmad. Ir ketv. nuo 3 lkl 

6: antrad. lr penktad. nuo 4 lkl 8: 
Šešt.. nuo i lkl 4 vai.

DR. IRENA KURAS
gyDYTOjA ir chirurge 

KCDTK1U IR VAIKU
LIGŲ

SPECIA1J8TB 
MEDTCAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p ir nuo 
6 v — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

vai. ryto lkl 8 vai. p pT 
Ofiso tel. RE 7-1168

___ Rez. tel. 239-2*1*

ITmarija linas
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 YVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIUKAS
CHIRURGAS 
2858 YVest 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. p.
■Antrad ir penktad 6-8 v. v 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ll<os 
2454 YVest 71it Street 

(71-os lr Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 ▼. y.
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

______ Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

VIDAU8 LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, IU. 

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

Pričm. vai.: kasdien 6-8 v. y., šešt. 
1 -4 v^ p. p., trečiadienį -— uždaryta

Tel. ofisą RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 YV. 59th Street 

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
šeštadieniais 10-12 valandos 

Trečiadieniais uždaryta.
Ofiso telefonas — CL 4-3411

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sc. Kedzie Avenae 
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAL kasdien nuo f lkl S vai. vak.
. Tr«č. I»_ sekmad. tik. asaltaf s x

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINftS LIGOS 

2745 YVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligonine. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ii 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REuubllo 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Ont
Tikrina akis ir pritaiko aktnina. 

keičia stiklus ir rėmui!
4455 S. California Avė., YA 7-7881 
VAL.: 10 ryto lkl 8 vak.. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. Iki 8 p. o 

Rezid. Tel. PR 9-6730

DR. L. SEIBUTIS
Inkštą, pūslės lr šlapumo Piką 

eliiriirglja
Ofisui: 79,-,8 s„ w estern Avė o-lS ‘ A#,
HI., tel. EDison 3-4383; 30 N. Ml- 
clilgnn Avė Suite 808. tel. CE 6-7764 
_____ v u landos pagal, susitarimą

DR, ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
644* So. Pulaski Rd. Tel. LU 3-5775 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, IU.

Telef. FU 5-2020.
V.a,l?.nd?,, Pftkal susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE B-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas tr chirurge
Adresas 4255 YV. 63rd Stree 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rcr. te|. GRovehiU 6-0617

Valandos: '(Į-8 p. m. |r 6-8 p 
Penkt. tik 1—8 p. n. 9

Trečiad. Ir Šeštad pagal suta

DR. SELMA E. SODEIKA
optometristb 
KSl&le Ave- PR B_2<

,r Pataiko akinioPit/'u’i T?li.n,n« — Contact Lėtu 
Pirmad., ketv. 10:20 v r — 7 n 
antrad.. penkt. 10:80 v r __ s n

šešt. 10:80 y. r. — B p. n. 
Treč. uždaryta.

Ofiso telef. CLiffside 4-28*1
Rezid. telef. IVAlbrook 5-30*

DR. P. STRIMAITIS
gydytojas ir chirųrg

4644 So. Ashland A ven n 
Bendra praktika Ir specialia

„ . chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 __ ,
’ vak. Trečiadieniais Ir
madieniais Uždaryta, priimama 
v* lk’U6ltyrl v*' ®eStad,enlaIs n<

DR. VVT. TAURAS
TR CHIRURGE 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTI
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 YV 59th ! 
TeJ. PRospect 8-1223 ar PR 6-1 
Of,8° va,-: Pirm., antr., treč. 
penkt. nuo 2 lkl 4 Ir nuo 6 D
nūirT, Seit 7- POf’et Irlaiku — pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONI
chirurgas

2454 YVest 7 Ist Street 
Valandos pagal susitarimą 
Priiminčja ligonis tik susttar

nuo 1 Iki 9 v. v. pirm., antr.. 
lr penkt. Susitarimui skambinti 

va*a"l°mi8 lr nuo t ,
HE 4-2123, neatsiliepus GI 8

acat~ lr ‘
Telefonas — GRovehill 6-28!

DR. A. VALIS LABOKj
gydytojas IR chirurg

_____ 12,124 West 69th Street
BpecIalyM: AKUŠERIJA ir MOH

■ LIGOS
VALANDOS: 1 lkl 4 lr 8 1 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai 
T*P©čla^i©niaifl uždaryta,.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAšKEVIčII

(V'AŠK A6!l
GYDYTOJA ir CHIRURG 
6248 South Kedzie Aveni;X I.0/1”0 vtfI- kasdien: 2-4; 6- 

šeštad. nuo 2 lkl 4. Treč. Ir i 
tik skubiais atvejais ir, susitart

Tel. ofiso PR 6-6446, ras. HE 4-j

DR. F. C. WINSKUNA!
GYDYTOJAS IR CHĮRURGl 

2420 YVest Marųue.tte Road
Vai nuo 2 lkl 4 v. v. Ir 7 lkl 8 

Treč. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORI
gydytojas ir chirurg

1821 South Halsted 
Tel. ofiso CA 6 <>357 . ras PR s

Rer RAIMI so. Art*slat> Ave 
Vai 11 V ryto lkl 8 v p.p., 6

DR. STASYS ŽMUIDzil
gydytojas ir chirurc 

Staigiai susirgus arba susii 
(Emergency). šaukite telefoi 
434-6967 nuo 2 valandos po 
ligi 5 valandos ryto .kąsdiej



Tautos gyvybe k

SAVOS KALBOS IŠLAIKYMAS

Vyskupui Merkeliui Giedrai
čiui mirus 1609 m., Žemaičių 
vyskupiją, kol ją turėjo perim
ti naujasis vyskupas Mikalojus 
Pacas, valdė kan. Mikalojus 
Daukša. Bet kapitula jo kan
didatu į vyskupus nepristatė. 
O Mikalojus Daukša lietuvių 
tautai yra viena iš didžiausių 
istorinių asmenybių. Tai žmo
gus, kuris padarė tautoje mū
sų kultūrai visai naujų ir es
minį posūkį. Iki Daukšos lie
tuviai matė save skirtingus 
nuo lenkų skirtingoje geneolo- 
gijoje. Mikalojus Daukša pir
masis iškėlė lietuvių skirtin
gumą ir gimtojoje kalboje. <

Jis išvertė iš lenkų kalbos 
į lietuvių katekizmą, kaip ant
raštėje sakoma, kiekvienam 
krikščoiniui privalomą mokslą. 
1599 m. išspausdino lenkiškos 
Postilės lietuvišką vertimą. Sa
ko, kad tai buvęs kruopštus 
15 metų darbas. Lietuviškosios 
kultūros sampratą jis paskelbė 
tos Postilės įžangoje. “Ne že
mės derlingumu, ne drabužių 
įvairumu, ne šalies malonumu, 
ne miestų bei pilių stiprumu 
gyvuoja tauta, bet labiausiai 
išlaikymu ir vartojimu savo 
kalbos, kuri didina ir laiko vi
suomenę, jos santaiką ir bro
lišką meilę.”

Anais laikais buvo tai nau
ja ir didinga deklaracija, kuri, 
gal būt, nebuvo populiari aukš 
tuosiuose sluoksniuose.

*
Mikalojus Daukša yra pir

masis žinomas Didžiosios Lie
tuvos lietuvių rašytojas. Po 
trijų šimtų metų istorinėje per 
spektyvoje Daukšos darbai ir 
visa jo asmenybė matomi di
džiausių tautinių vertybių bran 
gurne. Iš lietuvių kilo daug 
didžių žmonių. Buvo labai pa
tyrusių valstybininkų, gabių 
politikų, kultūrininkų. Bet jie 
daugumoje nuėjo krauti kultū
rinių lobių kitoms tautams. 
Jie dingo Lietuvai be garso ir 
be lietuviško žodžio.

Skaitydami istorijos lapus 
apie didžiųjų kunigaikščių Al
girdo ir Kęstučio žygius, išgy
vename su pasididžiavimu grau 
du nusivylimą. Vytautas Di
dysis savo viešpatavimo me
tais stebino visą Europą. Tai 
buvo laimėjimai politikoje, ka 
ruošė, žygiuose į tolimus kraš 
tus, naujų žemių užkariavime.

O šiandien mums atrodo, 
kad garbingojo karžygio ir vai 
dovo darbai, siekę nuo Balti
jos jūros iki Juodųjų, nėra 
didesni už darbus tų, kurie sa
vo gyvenimą aukojo lietuviš
kai knygai ir lietuviško žodžio 
išla’kymui bei jo išplėtimui sa
voje tautoje. Gal didesnę ir gi
lesnę vagą Vytautas Didysis

būtų įrašęs į Lietuvos istoriją, 
įsteigdamas lietuvišką univer
sitetą. kaip savo žirgą girdy- 
dfirrtas Juodųjų marių vande- 
nytv.

Praėjo šimtai metų, didžių 
darbų garsas nuskambėjo į ne
pasiekiamus tolius, o jų aidas 
atsiliepia tuose, kurie žino ir 
brangina lietuvių kalbą. Šian
dieną mes esame tiek dideli ir 
galingi, kiek daug yra kalban
čiųjų mūsų kalba, šitai supra
to Mikalojus Daukša daugiau 
kaij) prieš 350 metų, kai jis 
rašė Postilės įžangoje lietuviš
kosios kultūros deklaraciją.

Atbudimas laisvam ir nepri
klausomam taūtos gyvenimui 
atėjo iš savosios kalbos meilės, 
iš pažinimo savosios buities, 
kuri lietuviuose yra visiškai 
skirtinga nuo kitų tautybių. 
Šiuo pagrindu reiškiasi tautų 
apsisprendimo teisė. Prieš 45 
metus šitai buvo paskelbta Ne
priklausomybės paskelbimo ak
tu.

*
Šiemet Vasario 16-oji yra 

ypatingai minėtina diena. Tą 
dieną mirė Mikalojus Daukša, 
ir šiemet sueina nuo jo mir
ties 350 metų. Lemtingu suta
pimu lietuviškojo rašyto žo
džio pradininkas, jei neskaity
sime Prūsijoje veikusio Maž
vydo .mirė tą dieną, kurią po 
trijų šimtų metų turėjo būti 
paskelbta laisvė lietuviškajai 
kalbai ir visam lietuviškajam 
gyvenimui.

Mikalojų Daukšą rytoj pri- 
rimins visos lituanistinės mo
kyklos drauge su Nepriklau
somybės šventės minėjimu. 
Pedagoginis Lituanistikos In
stitutas Chicagoje ta proga 
ruošia ypatingą minėjimą. Mi
nėjimas yra tuo originalus, kad 
visą programą atlieka to insti
tuto studentai. Tai jau naujoji 
kr rta, kuri iš mažens šiame 
krašte išmoko mylėti savo kal
bą. Lituanistinių mokyklų ir 
Pedagoginio Lituanistikos In- 
f titulo vaga mūsų lietuviško
jo gyvenimo kultūroje rėžiama 
tokia gili, kad šiandien mes 
dar nepajėgiame jos vertinti 
dėl gyvenimo vertybių nesu- 
der.. 'mo. Tos mokyklos pra
dėjo lietuviškąją kultūrą nuo 
jauno žmogaus. Kultūra glūdi 
pirmiausia ne gražiuose na- 
mu< se ir ne paminkluose, o pa
čiame žmoguje, kaip pasaky
tų Mikalojus Daukša, “ne mies 
tų bei pilių štiprinimu gyvuo
ja tauta.”

Pedagoginis Lituanistikos In
stitutas ir visos lituanistinės 
mokyklos šiandien kovoja už 
lietuviškąją kultūrą — jos ko
voja už lietuvišką sielą ir jos 
apraiškas. V. Rim.

Pedagoginis Lituanistikos Institutas ruošiasi Chicagoje Lietuvos Nepriklausomybės šventei ir Mika
lojaus Daukšos jubiliejiniam 350 m. minėjimui. Instituto studentai, vadovaujami dail. Adolfo Va- 
leškos (kairėje), piešia scenai dekoracijas. Iš k. į d. Danguolė šukelytė, Asta Veliėkaite, Jūratė 
Juozevičiūtė (viduryje), Margis Matulionis, Mykolas Drunga, Vacys Šaulys, stovi viduryje Zita . 
Acelinaitė.

Ko negali padaryti pavergtasis, ta turi atlikti 
laisvasis lietuvis
D R. S. BAČKIS, Washington, D. C.

Visi žmonės turi teisę į “gy
venimo laisvę ir laimę” skelbia 
JAV nepriklausomybės dekla
racija. Visos tautos nori būti 
laisvos ir ta kryptimi eina pa
saulio istorijos raida. Tai rodo 
Azijos, Afrikos valstybių ne
priklausomybės įgijimas. Pa
vergtieji Europos kraštai ir Lie 
tuvių tauta tenori tokių pat tei 
šių ir laisvių, kurias turi kitos 
nepriklausomos tautos.

Laisvasis pasaulis, atrodo, 
daugiau susirūpinęs tuo, kas 
dar gali nuo priespaudos įsiga
lėjimo pasaulyje apsaugoti. Vie
šoji pasaulio opinija nedaug kai 
ba apie Lietuvių tautos ir kitų 
pavergtųjų tautų dvasinį ir fizi
nį naikinimą, tikėjimo persekio
jimą, laisvės nebuvimą, Lietu
vos istorijos klastojimą, tauti
nės kultūros niokojimą. Dauge
liui maža žinoma, kad Lietuva 
ir kiti Pabaltijo kraštai yra izo
liuoti nuo pasaulio, kad Lietu
voje apgyvendinami kolonistai

dovauti. Be to, įsteigta d.qr 12 zo
ninių partinių komitetų pramonės 
gamybai vadovauti; tai pramonei, 
kuri yra išmėtyta po kaimų vieto
ves.”

Tais naujais pertvarkymais sie
kiama visas gamybos priemones 
atiduoti j grynai komunistų ran
kas. Partijos kultas Sovietuose iš
plečiamas iki absoliutinės partie
čių diktatūros ne tik politinėje, 
bet ir ekonominėje, o taipgi ir kul
tūros srityje.

J. Žvilbutis

rusai ir bendrai Lietuva rusina
ma. Lietuvos istorija nebedės- 
toma atskirai ir nemaža paskai 
tų universitete laikomos rusų 
kalba. Sekant 1962 metų įvy
kius, matome, kad okupuotoje 
Lietuvoje režimas pagriežtėjo. 
Laikraščių žiniomis, net šv. Ka
zimiero paveikslai įsakyta iš
mesti iš bažnyčių.

Naivūs samprotavimai
Tuo tarpu daugelis laisvaja

me pasaulyje mano, jog taiku
sis sambūvis yra įmanomas ir 
kad Sovietų Sąjungoje vėjai 
pučia. Derybos esą reikalingos 
ir įmanomos su komunistiniu 
pasauliu. Sovietai turėsią su
prasti jiems gręsiantį pavojų iš 
Kinijos ir jų interesas būsiąs 
susitarti su Vakarais. Jie priei
sią vieną dieną išvados, jog 
kaip jie pasitraukė iš Austrijos, 
taip turėsią pasitraukti ir iš ki
tų Europos pavergtų kraštų. 
Kolonializmas palaipsniui nyks
tąs ir jis po kelių ar keliolikos 
metų turėsiąs išnykti ir Sovietų 
Sąjungoje. Jie turėsią įsitikinti, 
jog komunizmas negalės pasau
lyje įsitvirtinti; ekonominiai jie 
nepajėgs pavyti bei pralenkti 
Vakarus, o pavergtuose kraš
tuose rezistencijos dvasia prieš 
rusus stiprėsianti. Tuo būdu vi
sos pavergtos tautos galėsian
čios vėl laisvę ir nepriklausomy
bę atgauti.

Tokių mintijimų akivaizdoje

rutuliuojasi viešosios opinijos 
formavimasis, o viešoji opinija 
yra gana svari jėga. Jau A. 
Lineolnas yra pasakęs — “su 
viešąja nuomone galima viską 
nuveikti”.

Kova gali būti ilga
Tokioje tarptautinių nuomo

nę sąrangoje savaime mums 
kyla mintis, kaip taikiojo sam
būvio metu turime Lietuvos lais 
vinimo kovą pakreipti. Reikalas 
sudėtingas ir rimtas. Vieningi, 
apdairūs turime būti ir ieškoti, 
ką, realus, pozityvaus galime 
padaryti žengiant į gerai apgal
votą žūtbūtinę kovą.

Mes suvokiame, kad mums 
tenka sunkūs uždaviniai spręs
ti, nes mes dalinai esame atsa
kingi už Lietuvos likimą. Mūsų 
dauguma yra JAV piliečiai. 
Tat, šia proga prisiminkime 
JAV prezidento žodžius, pasa
kytus perimant pareigas. Tada 
jis pabrėžė: “JAV žmonės vi
suomet daro tai, kad nesunyktų 
žmogaus teisės”. “Paremsime 
bet kurį draugą, ar pasiprie
šinsime bet kuriam nedraugui, 
kad patikrintumėme laisvės iš
likimą ir jos klestėjimą”. “Nie
kad nebus deramasi iš baimės, 
bet tegul niekad nebus bijomasi 
derėtis”. Tai dera prisiminti 
mūsų susiorientavimui. Toje 
kalboje prezidentas minėjo ir 
apie ginklų kontrolės ir inspek-
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Anglija ieško kelio

Londonas vis dar nežino, kurį kelią pasirinkti

GEDIMINĄ S GALVA

Anglija — klastingas Albio
nas pergyvena sutemas. Nepa
siruošusį kraštą užgulė ūkinės, 
politinės ir klimatinės negero
vės Pernai, tik didelSm's pas
tangomis skatinant užsienio pre 
kybo. suvedė mokėjimų balan
są. Ryšium su ryžtu įstoti Eu
ropos ūkihėn bendruomenėm JA 
Valstybių kapitalas turėjo po
lėkių skatinti Anglijos pramo
nė. šiuo metu susilaikoma An
glijoje kapitalą įdėti, neš ne
žinia, kur bus galima gami
niams rasti užsienio rinką. Ari-' 
glijos pasididžiavimui — teksti
lės pramonei pagerinti būtini 
kapitalo įdėjimai. Net gerai vei
kianti chemijos ir metalo pra
monė pergyvena netikrumą. 
Nors Anglijoj nedarbas, lyginti 
pvz. su esančiu JAV-ėse, yra j 
nežymus, bet, turint galvoje j 
krašto ūkinį pajėgumą, jau su
daro rimtų rūpesčių. Visos vii-' 
tyš buvo dėtos į Europos ūki
nę bendruomenę. Ir Anglijos 
ministeris pirmininkas Macmil
lan įsitikino, kad jo viltys ne
pasiteisino. Jis per vėlai, pas
katinus JAV, pradėjo žygius 
istoti į ją. nes Prancūzija jau 
buvo užsimojusi naujam žaidi
mui, kuriame Anglijai vis dar I 
nesurasta vieta.

Žemės ūkis

Žemės ūkio politika iš esmės 
skiriasi nuo esančios Europos 
ūkinėje bendruomenėje. Angli
jos žemės ūkis, buvęs posūnio 
vaidmenyje, ganėtinai našus, 
bet tegali verstis tik gavęs, vals
tybės paramos. Jo gamybos kaš 
tai didėja. Šių metų šalčiai ne 
tik sustabdė geležinkelių eis
mą, susprogdirio daugelį van- 
dent’ekio vamzdžių, bet ir že
mės ūkiui pakenkė. Jo gamy
ba sumažėjo, ūkininko piniginė J 
susitraukė, 6 Valstybė nenoro- Į 
mis turės įsivežti žemės ūkio1 
gaminiu iš užsienio ir už juos 
mokėti svetima valiuta.

Anglijos vyriausybė stengėsi 
išlaikyti žemas žemės ūkio ga
minių kainas ir tiesiog remti 
ūkininkus. Šiais metais išmoka
mos sumos trirės padidėti. Eu
ropos ūkinė bendruomenė vado
vaujasi .kitu žemės ūkio politi
kos pradu, nes jog kraštai lei
džia maisto gaminius parduoti 
aukštesnėmis kainomis, o ūkiriln 
kams tiesioginiai jokių premijų 
nemoka. Žemės ūkio politikos 
klausimas derybų metu liko ne
išspręstu, nors anglai, siekda
mi derybas pratęsti, darė kai 
kurių nuolaidų.

Kuriuo keliu?
Anglija neturi nė vieno pri

imtino kelio nūdieniams klausi
mams išspręsti.

Pirmas kelias toliau dalyvau
ti Europos laisvosios prekybos 
bendrijoje, kurią sudarė Angli
ja, Austrija, Danija, Norvegi
ja, Portugalija, Švedija ir Švei
carija. ši septynių valstybių ben 
drija nepatenkino anglų. Jie ga
lėtų ten daugiau prekių parduo
ti, peržiūrėję nūdienius santy
kius ir sumažinę bent 50% mui
tų rinkliavas. Šis klausimas ne
lengvai sprendžiamas, nes lais
vos1 os prekybos bendrija nesu
daro jokios ūkinės ar politikės 
sąjungos. Pagaliau ji jau ima 
byrėti, nes Prancūzija pravėrė 
duris Skandinavijos valstybėitts 
stoti į ūkirtę bendruomenę. Da
nija ir Norvegija rimtai svarsto 
įsijurigti į ūkinę bendruomenę, 
nelaukiant Anglijos klausimo 
išsprendimo. Loridonas, prekiaU 
damas tik su “nešališkais” kraš 
tais ir slogutį pergyvėnančia 
Portugalija, negalės išspręsti es 
minių ūkinių klausimų.

Anglijos bendruomenė
Antrasis kelias Anglijai dėti 

pastangas atgaivinti ryšius su 
Anglijos bendruomenės nariais 
taip pat neteikia pagrįstų vil
čių. Tiesa, Anglijos bendruome
nės suvažiavime, įvykusiame pra 
ėjusį rudenį Londone, kai kurie 
nariai labai nepalankiai vertino 
Anglijos nusistatymą stoti į Eu
ropos ūkinę bendruomenę ir no
tą nusigręžti nuo glaudesnio 
bendravimo su istorine anglų 
politine bendruomene. ‘ Macmil
lan pagrįstai ranka numojo į An 
glijos bendruomenę, nes preky
biniai santykiai kasmet vis siau 
rėja. Anglijos bendruomenės na
riai deda didelių pastangų savo 
pramonę ugdyti ir mažiau ga
minių įsivežti. Anglija, prekiau
dama su savo bendruomenės na 
riais, praėjusiais metais negalė* 
jo užsienio prekybos balanso 
suvesti, nes daugiau prekių iš 
jų įsivežė, kaip į jas išvežė.

Paskutinis kelias Londonui 
pasukti į Washingtoną — mig
lotas ir neteikia rimto pagrindo 
išspręsti ūkinius negalavimus. 
Telieka šiuo metu skolintis, pa
sitikėti savimi ir neprarasti vil
ties, kad anglams kai kada bus 
pravertos durys į Europos ūki
nę bendruomenę.

LOWESTOFT, Anglija. — 
Mrs. Ada Roe gavo užvakar 
pasveikinimo telegramą iš Bu- 
ckinghamo rūmų jos 105 metų 
gimtadienio proga. Ji dar te
bedirba pieninėje.

Spaudoje ir gyvenime

PARTIJA PERIMA VISUS KRAŠTO 
TURTUS

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Sovietuose, o taipgi, ir okupuo
toje Lietuvoje, pra vesdami nauji 
3tambūs pakeitimai: krašto turtą, 
gamybos kontrolę perima kompar
tija. gj naują komunistų smurtą 
vaizdžiai aprašo ekonomistas Juo
zas Audėnas “Nepriklausomos Lie
tuvos” Nr. 4 (1963. I. 23). Straips
nyje “Rusų kompartija grobia Lie 
tuvos turtus” jis rašo;

“Nors ir ligi šiolei, kaip krašto 
visagalis viešpats, komunistų par
tija Sovietijoje tvarkė visus rei
kalus, bet pradedant šiais metais, 
ji, komunistų partija, visus kraš
to turtus paėmėt tiesiog į savo ran
kas. Komunistų partija, kaip Mi
lovan Džilas savo knygoje “ Nau
joji klasė” rašo, tapo visų turtų 
savininkė:

Ligi šiolei ir rajonų, ir miestų, 
r kitokiuose komitetuose būdavo 
r ne komunistų, jų terminu ta
pant. “nepartinių bolševikų”, net 
r kitokių Bet dabar tie viri ne 
somunistai iš bet kurio kolektyvi
no turte valdymo išjungti. Viską 
jerėme gryni partiečiai. Juk jie gi 
/ra “Herren Volk” —- sovietiniai 
jonai.

šitą naują, daug reiškiančią ir 
oli siekiančią linkmę nustatė 1962 
netų lapkričio 19 -26 d. Maskvoje 
vykęa Sovietų Sąjungos Konm- 
ūatų partijos centro komiteto vi

suotinis suvtežiavimas. Jis savo 
centre įsteigė biurą pramonės ga
mybai vadovauti ir biurą žemės 
ūkio gamybai vadovauti”.

Iki šiol dar buvo kai koks para
lelizmas — administracija ir par
tija; dabar tą paralelizmą norima 
likviduoti. Tai vykdoma ir Lietu
voje. Cituodamas okupuotos Lietu
vos spaudą, J. Audėnas rašo:

“Dabar, pildydamas Kremliaus 
įsakymus, Lietuvoje veikiančios 
komunistų partijos centro komi
tetas nutarė “Vieton partijos kai
miškųjų rajonų sudaryti gamybi
nių kolūkių ir tarybinių ūkių val
dybų partinius komitetus vadovau 
ti kolūkių, tarybinių ūkių, įmonių, 
perdirbančiųjų žemės ūkio žalia
vą, o taip pat kitų įstaigų ir orga
nizacijų, aptarnaujančių žemės ūkį, 
pirmiems partinėms organizaci
joms”. (V. Sr. Nr. 148. 1962)...

“Vykdant šiuos nutarimus, ai- 
1 mįškųjų rajonų skaičius iš 56 su- 

mažintau iki 41. Kauno tniestaa pa
dalintas į tris miestiškus rajonus. 
Vilniuje jau nuo seniau yra 4 ra
jonai.

Tiek kaimų, tiek miestų rajo
nuose sudaromi tų rajonų parti
niai komitetai: miestuose parti
niai komitetai pramonės gamybai 
vadovauti, kaimuose — partiniai 
komitetai žemėsūkio gamybai va-

Ir išgalvodami kiekvienas, kas jam atėjo į galvą, 
bet eidami prieš srovę ankstybesnėm paskalom, paleido 
po miestelį sklisti naujus epizodus iš donjos Barboros 
gyvenimo, beveik visus pamokomus. Nieko kito nebu
vo kalbama per visą popietę: moterys savo namuose, 
vyrai — kavinėse, o vakare gatvė, kur ji buvo susto
jusi viešbutyje, knibždėjo žmonėmis.

Tas viešbutis turėjo verandą, išeinančią į gatvę 
priešais vieną miestelio aikštę. Donja Barbora ilsėjo
si supamoje kėdėje, kokių šimto metrų atstu nuo vieš
bučio, pučiant vėsiam vėjeliui iš upės, viena, atlošusi 
galvą į kėdės atramą, užsisvajojusi ir su išraiška 
abejingumo visam tam, kas buvo aplink ją.

O aplink ją sukiojosi miestiečių smalsumas. Prie
šais viešbučio šaligatvį sustojo miestiečiai paspoksoti 
į ją. Jų jau buvo prisirinkęs didelis, tylus būrys. Po 
viešbučio balkonais ir palei kaimynines krautuves, ku
rios nusitęsė ligi Apurės kranto, kiekvienu metu pra
eidavo būreliai panelių ir jaunų ponių, išėjusių iš savo 
namų tik jos pamatyti. Mergaitės, žvilgterėjusios į 
ją savo doromis akimis, parausdavo, bijodamos, kad 
ten arti esą vyrai jas pagaus tenkinant savo smalsu
mą. Moterys tyrė ją kiek tinkamos ir keitėsi savo 
įspūdžiais, piktai besišypsodamos.

Ji vilkėjo balta palaidinuke, papuošta mezgi
niais, leidusią matyti jos pečius ir gražias apvalias 
rankas. Ir, kadangi jos niekad nebuvo matę tokioje

moteriškoje išvaizdoje, netgi pačios griežčiausios tu
rėjo sutikti sakydamos.

— Ji vis dar tebėra labai patraukli. .
Kitos, nuoširdesnės, sušukdavo:
— Ji nepaprasta! Kokios jos akys!
Kai kuri pridurdavo:
— Sako, ji esanti ligi ausų įsimylėjusi į dakta

rą Luzardą.
Ir nestigdavo apvilto padorumo kartumo, jeigu 

kita pastebėdavo:
— Ji ištekės liž jo. Tokios moterys pasiekia visko, 

ko panori, nes vyrai yra idiotai.
Pagaliau pavargo grožėtis ir šnekėti, ir gatvė iš

tuštėjo.
Mėnulis silpnai nušvietė aikštės medžių viršūnes, 

nupraustas tik ką praėjusios liūties, ir atsispindėjo 
gatvės balose. Protarpiais vėjelio pūstelėjimas suju
dindavo šakas ir atvėsindavo orą. VaikščiOtojai jau 
parėjo namo ir kaimynai, besivėsinę palei savuosius, 
užstatė šaligatvį kėdėmis, lėtais balsais pradėjo at
sisveikinti su kitais:

— Tad ligi rytdienos. Jau baigėsi diena, laikas 
miegučio!

Ir visą miestelį npėmusioje tyloje tie paprasti 
žodžiai, tas tingus kvietimas miegoti turėjo ramią rim
tį dramos liūdnų miestelių, kurios ėjimas gulti yra 
kažkoks iškilmingas aktas, pabaigus tuščiai praleistą 
dieną, kuri buvo viena diena mažiau, besiviliant ki
tos:

— Ryt kita diena.
Panašiai galvojo donja Barbora. Jau buvo atsiža

dėjusi darbų, kurie jai pastojo kelią, ir dabar jį mątė 
esant laisvą. Svajojo kaip jaunuolė, pirmą kąrtą įsi
mylėjusi, puoselėdama iliuziją, užgimusi naujam ir

kitokiam gyvenimui, užmiršusi praeitį, lyg ši būtų 
išnykusi kartu su nelemtuoju jos tarnu lr su grubios 
meilės meilužiu, kurios rankos buvo suteptos krauju. 
Kokie bus jos jausmai su ryt diena? Jiems ruošėsi, 
kaip kokiam stebuklingam spėktakliui: savo pačios 
spektakliui, einant skirtingu nuo to, kuriuo ligi šiol 
buvo ėjusi, keliu, atvira širdimi nepatirtiems pojū- 

: čiams. Ir tas laukimas jau buvo kaip šviesa tamsumo
je jos sielos, kuri pradėjo atsiskleisti ir per kurią 
bėgo ramūs šešėliai sulaužytos mėilės mergaitės, Ąs- 
drubalio žodžiuose įžvelgusios pasaulį kitokių jausmų, 
negu tie, kurie Viešpatavo upės piratų eldijoje.

Bet, štai, taip jai užsisvajojus, baimingai pra
smunka idėja, įspūdis, gal iš vieno žodžio nesąmonin
gai pagautas, tarsi koks svetimas daiktelis mašinos 
mechanizme, staiga pakeičia jos veikimą ir ją sustab
do. Iš kur atėjo tas ūmus kartelis, ją privertęs prieš 
norą suraukti antakius, tas žinomas užmiršto kerštin
gumo skonis? Kodėl ją apniko nelaiku atsiradęs at
siminimas paukščio, kuris pakilęs krinta staiga užge
sus laužo ugnims? Panašiai ir jos širdis, šviesių iliu
zijų apakinta, staiga paliko akla svajonių skridimui. 
Vadinasi, nepakako atsisakyti savo darbų.

Minios susibūrime ant šaligatvio ji jautė nuoširdų 
i susižavėjimą ir piktą smalsumą, miestą, norėjusį pri
minti jos praeitį jai, kurią stengėsi užmiršti. Jai at
rodė. lyg jis būtų jai į ausį sušnibždėjęs: ‘'Kad bū- 

Ittim uiylima tokio žmogaus, kaip žabtas, reikia ne- 
' turėti praeities”.

Ir jos pačios praeitis jai atėjo į galvą, kaip 
visada iš jos išeities taško: “Ji svajojo esanti eldi
joje, beplaukiančioje kaučuko girios didžiomis upė
mis...”

(Bus daugiau!
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Alvydas Vasaitis - simfoninio 
koncerto solistas

VLADAS JAKUBĖNAS
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šeštadienį, vasario mėn. 2 
d. Chicagos priemiestyje Ber- 
wyn, Morton High school salėje 
įvyko dėmesio vertas parengi
mas: simfoninio orkestro kon
certas. Chicagos apylinkėje Mor 
ton mokykla yra žinoma savo 
geru simfoniniu orkestru. Pati 
mokykla ir visa apylinkė yra 
dominuojama čekų tautinės 
grupės. Mums lietuviams šis 
koncertas buvo reikšmingas, 
kadangi vienas iš solistų buvo 
lietuvis - pianistas Alvydas Va^- 
saitis.

Visų pirma pora žodžių dėl 
paties koncerto. Mokyklos or
kestro sąstatą, spausdintos pro
gramos duomenimis, sudaro net 
123 nariai. Suprantama, kad 
šiame reprezentaciniame kon
certe dalyvavo tik rinktinės jė
gos. Tačiau ir šiuo atveju buvo 
daugiau kaip 70 orkestrantų. 
Orkestro skambesys tikrai nu
stebino. Jo sąstatas — išskyrus 
bene tik arfą — mokyklinis jau
nimas. Groja ritmiškai, into
nuotai, klauso dirigento mosto. 
Smulkių ritminių netikslumų 
pasitaiko, ypač styginiuose, ta
čiau ir ši pusė visumoje pilnai 
patenkinama. Įdomu, kad stip
rūs ne tik pučiamieji (jų Ame
rikoje gausu su gera technika 
net ir mėgėjų tarpe), bet ir sty
giniai ypač smuikai. Kiek silp
nesni čello ir kontrabasai. Kont- 
rabasų sąraše pažymėta 11; 
koncerte dalyvavo 7; negroiu- 
sių tarpe figūruoja ir Alvydas 
Vasaitis, turėjęs įsirašydinti į 
privalomas orkestro pamokas. 
Pučiamųjų sąstate buvo girdėti 
gerų solistų, kaip pvz. pirmoji 
oboistė, taipgi ir fleitos. Varinių 
grupėje sąskambis švarus, in
tonuotas. Programa apėmė Ber- 
liozo “Romos Karnavalo” over- 
tiūrą, vieną dalį iš Mozarto 
smuiko koncerto, kurią gražiai 
lygiai pagrojo solistas Cary 
Koubek, dvi dalis iš J. Brahm- 
so II simfonijos, pirmą dalį iš 
Čaikovskio fortepijono koncer
to (solistas Alvydas Vasaitis) 
ir Musorgskio simf. vaizdelį 
“Naktis Raganų kalne”. Galime 
tarti, kad visa programa buvo 
atlikta sklandžiai ir įspūdingai; 
daugelyje vietų skambesys ga
lėjo prilygti mažesnio Vokieti
jos miesto simf. orkestro skam
besiui. Palyginus su Lietuva — 
orkestro skambesys buvo ge
resnis, negu mūsų Radiofono 
orkestro apie 1935 m., tik ką jį 
sukomplektavus iš konservato
rijos studentų, vadovauajnt B. 
Dvarionim, bet blogesnis už to 
paties orkestro skambesį, šiam 
sambūriui subrendus, apie 1939 
m., vadovaujant J. Kačinskui. 
Užgirdus Morton Mokyklos or
kestro skambesį, teko pakarto
tinai nustebti dėl šios šalies 
keistenybių ir prieštaravimų, 
kur menas nėra valdžios remia
mas, kur simf. orkestrai ir ope
ros teatrai dažnai stovi ant se
zono iškritimo ribos dėl didelių 
muzikų unijos reikalavimų, o 
mažesnių ansamblių pasirody
mai negali būti tinkamai sure
petuoti dėl tos pačios priežas
ties, o kur, antra vertus, bend
ro lavinimo aukštesnės mokyk
los muzikos skyriuje gali būti 
pasiekiami tokie rezultatai, kaip 
teko girdėti šiame simfoniniame 
koncerte.

Orkestrą dirigavo pakaitomis 
du dirigentai, geri savo daly
ko žinovai, abu aiškiai tautiš
komis čekų pavardėmis: Theo- 
dore Radek ir Robert Dvorak. 
Salė buvo pilna čekiškos išvaiz
dos, koncerto rimtai besiklau
sančios publikos.

Alvydas Vasaitis savo pasi
rodymą laimėjo per Morton 
High school muzikos departa
mento skelbtą konkursą, kur 
jis buvo atrinktas, kaip vienas 
iš penkių varžovų. Koncerto 
programoje jis buvo pažymė

tas, kaip aktyvus molįyklos 
Lietuvių Klubo dalyvis.

Alvydą Vasaitį teko girdėti 
piųmą kart visai svetimoje, 

j neutralioje aplinkumoje. Įspū- 
i dis buvo itin stiprus. Buvo tai 
I neabejotinai jo stipriausias 
iki šiol girdėtas pasirodymas. 
Čaikovskio koncerto pirmoji 
dalis buvo Vasaičio visiškai ap
valdyta su aiškia, neskubota, 
preciziška, pilnai kontroliuoja- 
ma techniška puse. Lyriniai epi
zodai praėjo plačiu, ekspresy
viu tonu, dinaminėse vietose 
fortepijonas pilnai atsilaikė 
prieš didžiulį orkestrą. Pažymė
tina taip pat ritminė disciplina 
ir ansamblio pojūtis. Alvydo 
Vasaičio asmenyje turime rei
kalo su ryškiu koncertinio pia
nisto talentu. Kaip atrodo, jo 
gabumai daugiau linkę prie 
stambių klasiškai romantiškų 
veikalų; jo stiprus užgavimas 
ir jau dabar jaučiamas sugebė
jimas pagauti klausytojų minią 
tinka daugiau didelėmis koncer
to salėms, negu intimiai ka
merinei nuotaikai. Paskutiniuo
ju laiku A. Vasaitis sėkmingai 
eina Chicagos Lietuvių operos 
akompanijatoriaus pareigas, o 
taip pat reiškiasi, kaip solistų 
dainininkų palydovas koncertuo-

Alvydas Vasaitis

se. Nepaisant jo pasisekimo 
šioje srityje, atrodo, kad jo tik
roji paskirtis yra koncertinėse 

, estradose, kaip solisto.
A. Vasaičio dabartinis reper

tuaras apima keletą žymių kla- 
{ siškų bei romantiškų veikalų, 
kuriuose jis gali lengvai nugalė- 
1 Įdėlius techniškus sunkumus 
ir pasiekti gan individualaus iš- Į 
pildymo. Tačiau to toli gražu 
neužtenka. Stoti į koncertinio 
pianisto pretendentų eilę reika
linga dar daug studijų, tiek re
pertuaro, tiek ir bendro muzi- 
kin'o išsilavinimo srityje. Šitai 
pasiekti galima tik pilnai ir 
išimtinai pasišventus muzikos 
studijoms. >

A. Vasaitis šįmet baigia Mor
ton mokyklą. Pernai rudenį lai
mėjęs stipendiją, jis ima for
tepijono pamokas pas vieną žy
mesnių Roosevelt University 
muzikos mokyklos profesorių 
Saul Dorfmann, kartu toliau 
naudodamasis pagalba bendrų 
muzikinių žinių srityje (pagal 
re kalą taipgi fortepijono) ir 
savo ligšiolinio mokytojo kom
pozitoriaus Vlado Jakubėno. Ki
tais metais A. Vasaičiui teks 
apsispręsti dėl savo tolimesnio 
gyvenimo kelio. Jo stambaus 
pianistinio talento išvystymas 
yra galimas tik pilnai pasišven
tus muzikai. Atrodo, kad visas 
jo likimas jį stumia muzikos 
pusėn. A. Vasaičio gabumai ne
turėtų būti vien tik jo tėvų rū
pestis. Šio straipsnio autoriui 
teko stebėti jo išsivystymą iš 
talentingo, bet daugiau iš prie
vartos sunkius fortepijono kū
rinius išmokstančio vaiko į pa
reigingą, nepaprastai rimtai į 
muzikos meną žiūrintį jaunuolį, 
sugebantį savarankiškai dirbti,

Dainininkas Bjng Crosfcy išeina iš ligoninės Santa Monica, Cal., 
kur jis itėmus iš inkstų akmenis, išgulėjo 10 dienų. Išeidamas pa
sirašo vienai iš slaugių autografą.

TURI ATLIKTI LAISVASIS LIETUVIS
(Atkelta Iš 3 psl.)

cijos reikalą absoliutinėje visų 
tautų žinioje. Taip pat prisimin
kime ką JAV prezidentas yra 
pasakęs praėjusių metų gruo
džio 17 d. per televiziją, kada 
atsakinėjo žurnalistams. Jis ta
da priminė ,kad net “JAV ga
lia, kurią jos gali turėti spren
dimams surasti, turi ribas.” Be 
to, jis pridūrė, kad “praeis kai 
kuris laikas, kol mums bus ga
lima atsiekti tikrą susitarimą 
su p. Chruščiovu.” Jis pažymė
jo taip pat, kad “Sovietai yra 
manifestavę ne taikųjį, bet ko
munistinį pasaulį sukurti, kas 
ir yra realus pavojus”. “P. 
Chruščiovo veikimo būdai yra 
griauti ir jis tiki, kad taikusis 
sambūvis ir išsilaisvinimo karų, 
mažų karų palaikymas prives 
prie mūsų pralaimėjimo.” Tai 
laisvojo pasaulio lyderio žo
džiai, kuris gerai padėtį ir fak
tus žino. Mums tie pareiškimai 
yra įspėjimas, kad mūsų kova 
gali būti ilga, kad ji reikalinga 
apdairumo, patvarumo, ryžtin
gumo ir pasiaukojimo. Kiekvie
nam reikia dirbti už du, nes 
mūsų broliai yra varžtuose.

Lietuva pasauly šiandien
Vasario 16-tąją, mes, galvo

dami apie savo tėvynę, peržiū
rime mūsų senąją veiklą ir ją 
planuojame ateičiai. Negalime 
pamiršti, kad šiemet sukanka 
100 metų nuo 1863 metų suki
limo prieš rusus, 80 metų nuo 
Aušros pasirodymo, 40 metų 
nuo Klaipėdos atvadavimo. Mū
sų vaizduotėje atsikuria gra
žūs, iniciatyvos kupini lietuvių 
žygiai, kovos dėl spaudos lais
vės ir nepriklausomybės, 1941 
metų sukilimas ir partizanų ko
vos 1944—1952 m.

Senųjų kovų metais mes vei
kėjų vadų maža teturėjome. 
Viena kita knyga, straipsnis 
pasirodydavo užsienyje apie Lie 
tuvą, o šiandieną šimtais. Anų

parodant taipgi sveiką savikri
tiką.

Įdomu pažymėti, kad Morton 
Mokyklos simfoniniame koncer
te lietuviškąją visuomenę (be 
jaunojo solistų tėvų), kaip at
rodo, atstovavo tik šie asmenys: 
vargonininkas A. Giedraitis su 
ponia (mūsų operos soliste) ir 
kompozitorius VI. Jakubėnas su 
ponia. Tiesa, Berwyno priemies
tis yra gan toli; tą vakarą bu
vo šalta, taipgi miesto centre 
vyko dainininkės V. Kojelienės 
koncertas, sutraukęs didelį mu
zikos mėgėjų būrį. Vis dėlto bri- 
lijantiškas mūsų jauno pianisto 
pasirodymas su simfoniniu or
kestru (pirmas jo gyvenime) 
buvo vertas platesnio dėmesio. 
Atsilankiusiems Čaikovskio kon
certas praskambėjo šventiškai; 
jie galėjo įsijungti į čekiškos 
publikos jaunam pianistui su
keltas audringas ovacijas. Al
vydui Vasaičiui linkėkime pasi
ryžimo ir ištvermės toliau eiti 
jam skirtu keliu, ryžtingu dar
bu, siekiant koncertinio pianiz- 
mo viršūnių.

kovų laikotarpiu didžiųjų vals-' 
tybių vairuotojai mažai težino
jo apie Lietuvą, šiandien toms 
valstybėms vadovauja asmenys, 
kurie gerai žino mūsų aspiraci
jas ir jie prieinami mums. Jei 
iš vienos pusės Lietuvos oku
pantas dabar yra žiaurfesnis, 
klastingesnis ir galingesnis, tai 
iš kitos pusės, mūsų kovotojų 
eilės, mūsų kovos galimumai, 
ryšiai yra geresni, įtakingesni. 
Be to, mūsų pusėje teisė ir tei
singumas.

Bendras laisvės idealas
Mūsų rimties ir susikaupimo 

valandą, mums tenka ryžtis vi
sas lietuvių jėgas sutelkti vie
ningam darbui. Kiekvienas lie
tuvis yra reikalingas mūsų ko
voje. Kiekviena gera iniciatyva, 
darbas ar kūrinys turi susilauk
ti mūsų pagarbos ir paramos. 
Tik griežta kova galėsime ką 
laimėti, atmesdami tuos, kurie 
mums provokuojančiai kalba 
apie tėvynės meilę, ilgesį Mas
kvos diktuojami ir kontroliuo
jami. Lietuvių tautos kovos už 
nepriklausomybę amžių eigoje 
ir šiame šimtmetyje testiprina 
mūsų prisirišimą prie tėvynės. 
Jos turi žadinti tikrąją tėvynės 
meilę ir rezistencijos dvasią. Ko 
negali padaryti pavergtasis lie
tuvis, tą turi atlikti laisvasis. 
Lietuviai, būdami lojalūs kraš
tams kur gyvena, kovą už Lie
tuvos laisvę turi jungti į ben
drąją kovą už laisvės idealą, 
kur lietuvių tautos aspiracijos 
realizuotųsi. Mus jungia viltis, 
mus jungia mūsų meilė tėvynei 
ir lietuvio meilė lietuviui, kaip 
J. Tumas Vaižgantas yra pasa
kęs: “Vyžota, lopyta mano Lie
tuvėlė, bet mano! Lininiai, 
arielkiniai, mėšluočiai, dažnai 
padlecai tie lietuviai, bet mano 
— broliai.”

Tat, atiduodami pagarbą žu- 
vusiems už Lietuvos laisvę, pa
gerbdami už ją kovojusius ir 

j kovojančius, visi petys petin 
neškime po plytelę Lietuvai at
statyti, kad ji vėl gyvuotų, kaip 

-laisva ir nepriklausoma valsty
bė tarptautinėje bendruomenė
je.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. Žiema kainos papigintos

Tel. CLiffside 4-1050

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

0312 So. YVestem GR 0-0502
Atdara 11-4 Ir 0-8

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki pen. 
tadienio 10 Iki 11 vai. ryto. šeštad,e 
nlals Ir sekmadieniais nuo 8:30 Ik, 
9:80 vai. ryto. Vakaiuškos pirmad 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS Iš W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

Tel. HEmiock 4-2413 
7150 So. Maplevrood Avė.

Clilcago 20. 111.

CHICAGOS LIETUVIŲ JŪRŲ SKAUTUOS TRADICINIS VAKARAS

Puota Jūros Dugne
4 M. Ao. » A ■ V _ V ■ B * b s a ™

1963 m. vasario 23 d., šeštadienį, Pradžia 8 vai, vakaro 
WESTERN BALLROOM SALEJE. 3504 So. Western Avenue.

Specialiai jūriniais motyvais dekoruota salė, puikus pramoginis orkestras, turtingas valgių ir 
gėrimų bufetas. Atskiri staliukai užsakomi telef. LA 3-5499. Užsakymai priimami kasdien iki 10 v.v.

Visi kviečiami atsilankyti ir nuotaikingai praleisti vakarą. RENGĖJAI

PAGRINDINE GYVENIMO IŠMINTIS mums vadovauja kai yra reika
las... Aš meldžiu Dievą, kad bū-

Hinsdale švietimo tarybos pre- 22 skyrių Jėzus pasakė: “Mylė- čiau tvirtai pastovus savo die- 
zidentas advokatas Keith I. si viešpatį Dievą visa širdimi, votume, kaip tas senelis kuris 
Parsonas, vasario 10 d. kalbė- visa siela, visu protu”. Tai di- per šimtmetį gyvendamas šioje 
damas Orchestra Hali, Chica- džiausiąs įsakymas. Tai pirma- planetoje- nesvyruodamas Dievą 
goję, pažymėjo: j sis. Antras gi — “Mylėsi savo

— Mes nerasime laimės savi- artimą kaip pats save”, 
meiliškame veikime. Mano di- j Aš tikiu, kad mūsų krikščio- 
džiausias profesinis pasitenki- niškasis tikėjimas yra stipri-
nimas yra kai aš jaučiuosi pa
daręs naudingą patarnavimą, 
kuris kam nors daro gyvenimą 
geresnį. Jei mes leidžiame, kad 
mums vadovautų krikščioniškas j 
mintijimas, mes pasirenkame ke 
lią, kuris naudingas ir kitiems.1 
Aš tikiu, kad mes turime nuo- [ 
lat vadovautis tvirtu ir kritiš-l 
ku nusistatymu ieškoti tiesos. |

Tais metais, kai aš įstojau į 
Chicagos universitetą kaip pra
dedantis studentas, pažinau vie
ną senuką, kuris padėjo man su 
sidaryti principus, pagal ku
riuos stengiuosi gyventi... Jis 
naudojo savo nuostabią energi
ją vesti aktyvų, konstruktyvų 
gyvenimą. Dabar jis turi 100 
metų amžiaus. Tai Amos Alon- 
zo Stagg. Kas jį darė skirtin
gą nuo kitų, tai kad jis tikėji
mą į Dievą darė savo kasdienio 
gyvenimo dalimi. Pagal Mato

nančioji jėga gyvenimo filosofi
joje. Ji duoda mums jėgos ir

10%, 30%. 30% pigiau inokColtc 
už apdraudę nuo ugnies ir auto 
mobilio pas
F K A N K ZAPOLIS

8208 H VVest 05th Street 
Chicago 42, Illinois 

Tel. GA 1-8054 ir GR 6-438#

I’ajieškojimas
Jieškomas Z. JURGELEVIČIUS, 

anksčiau gyvenęs 15 Franklin 
Avė., Harrison, New Jersey. Jieš
ko Marija Karpičienė, 272 Lowell 
St., Manchester, New Hampshire.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, III.

4# KABINS KAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 VV. 47th St., FR 6-1998
TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 

Parduodam • Taisom •
Sekm. uždaryta

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituaniea Avė.
Tel. FRontier 6-1882

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU IR SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

Kazimieras Kareckas, R. Ph., vais 
tinės savininkas ir C. Ugianskis, 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistinė)

5000 West I6th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

statė pirmon vieton.

Klaidingoji meilė nėra nemari 
kaip ^tikroji; jos liepsna užgęsta, 
kai tik užgęsta geismas.

Segu r

METINĖ AUKA LIETUVOS 

LAISVINIMUI

Giliai atjausdamas skaudžią Lietuvos padėtį, griežtai 

stovėdamas už jos išlaisvinimą ir, atnaujindamas savo 

ryžtą aktyviai dalyvauti išlaisvinimo pastangose, de

duos prie to ir savo auka. Neturėdamas galimybės 
dalyvauti Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėji

me, savo auką $ ............ siunčiu tiesiai į Amerikos
Lietuvių Tarybos centrą —

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL, Ine.
6818 So. Western Avė.,
Chicago 36, Illinois

Vardas, pavardė ...............................................................................

Adresas ..................................................................................................
■

EARN MORE with a BONUS ACCOUNT
New Bonus Plan is available in multiples of $1,000

4-1 fr/ 4- IA C7 4 YEAR bonus plan 
I / /2 (Anticipated Dividends

O ' -U 1 Ol^ 8 YEAR BONUS PLAN
(Anticipated Dividends)

SEND FOR COMPLETE DETAILS Account must be
SUCCESS SAVINGS 

& LOAN ASSOCIATION
919 W. 55tli St., LaGrange, 111.

Kept intact to 
eam Bonus

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

Chicago 29, III.
Tfll. HEmiock 4-7434

KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ REPINIUS 
PRIIMA tortų ir kt. gaminių užsakymas {vairiems parengi
mams. KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, 
dešros, kumpiai ir šviežios lietuviškos dešros.

Atdarė nuo 8 6 v. v.. Uždara sekm. ir pirm.
Sav ANTANAS KAZILIONIS

4i% 5%
ourrent dividend on tnvestment bonna

4K% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Ui 4 metų Inveatmento bonus mokame 4 įi % dividendų kas pusmeti ir 

dar Išmokėsime po K % ui kiekvienus metus, 4 metams prafijus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 82, IUEINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. Ir Sefitad. 9 v. r. —- 4:10 p. p 

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 0 v. r. — 8 p. p.

TOMO ŽIŪRAIČIO, O.P.,

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei - tautinei rimčiai

"Gražiai, sugestyviai, įdomiai parašyta knyga” (Bern. Brazdžio
nis). “T. Žiūraičio knyga yra nauja teologija, ųaujas žodis mo
derniam žmogui” (Dr. A. Baltinis). “Mums krenta į akis auto
riaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetiškumas: dai
niaus, išminčiaus ir karžygio . . . Linkėtina, kad Žodis ir Gyve
nimas būtų išverstas į anglų kalbą” (Prof. Dr. A. Ramūnas) 
“Vikriai parašyta knyga” (A. Rimydis). “Daugiau panašios ver
tės knyga!” (D. Penikas).

Knygai ivadą parašė Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis dail. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama "DRAUGO" Administracijoje: 4545 
W. 63rd St., Chicago 29, Illinois. Kaina tik $2.75.



g®

Vysk. M. Valančiaus lit. mokyklos tautinių šokių šokėjos Carter viešbuty stovyklautojų konvenci
jos užbaigimo iškilmėse. Nuotr. V. Pliodzinsko

vėl atsistos naujoje šviesoje. Se
nosios ir naujosios valdybos at
stovai lankėsi pas šv. Jurgio 
parapijos kleb. kun. B. Ivanaus
ką, padėkojo už jo parodytą pa
lankumą jaunučių veiklai, įteik-

ibjDflinn ELECTROniCS€-1 TMiii i 1».t i »t O
TV-RAOIOAI -OUOST. REKOROI 

STEREO FONOORAFAI-PLOKŠTE
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPl 
EL.VIRT. PRIETAISAI -LAIKRODI , 

Ff.fc.m i.mf.u.lo. k.lnoi Ir garantu*

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES 

ATKŪRIMO MINĖJIMAS

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 45 metų sukakties 
minėjimas pradedamas pamal
domis už žuvusius ir kovojan
čius dėl Lietuvos laisvės. 10:30 
vai. šv. mišios Šv. Jurgio liet. 
parapijos bažnyčioje. Liet. nau
josios parapijos bažnyčioje šv. 
mišios 10 vai.

Iškilmingas minėjimas 4 vai 
p. p. liet. naujosios parapijos 
salėje. Pagrindines kalbas pa
sakys Lietuvos žemės ūkio mi- 
n; ste ris Juozas Audėnas ir kon
gresmanas Charlis A. Vanik. Pa 
kviesti atstovai ir kitų paverg
tų tautų dalyvauti minėjime. 
Ohio gubernatorius ir Clevelan
do miesto meras vasario 16 d. 
skelbia L’etuvių diena. Tuoj po 
oficialiosios dalies seks meninė 
dalis. Ją išpildys Chicagos Vy
čių choras, dir. muz. F. Strolios.

Aukos renkamos vokeliais, ku 
r’e dalinami įeinant į salę. Au
kotojai ant vokelio užrašo savo 
pavardę ir aukojamą sumą, o į 
vokelį įdeda skirtą auką.

Aukotojų pavardės ir auko
tos sumos bus dar pagarsinta 
spaudoje. Skyriaus valdyba ti
ki/ kad Clevelando liet. visuo
menė bus duosni.

— Ta pat dieną 1 vai. d. tele
vizijoj, tinklas 5, kalbės adv. 
Julius Smetona ir meninę dalį 
išpildys Čiurlionio ansamblis 
dir. muz. Alfonso Mikulskio.

Šeimininkės paruoš skanių už 
kandžių, kavutės ir kitų gaivi
nančių gėrimų. Rengėjai prašo 
nesivėlinti ateiti į minėjimą, nes 
norima pradėti punktualiai vyk
dyti programą.

Į minėjimą turime suplaukti 
visi be skirtumo amžiaus, spe
cialybių ir kitokių skirtumų.

L. Žvirkalnis

nėję salėje, todėl balius vyko 
viršutinėje lietuvių salėje, kur 
per 200 clevelandiečių tikrai jau 
kiai, linksmai ir kultūringai pra 
leido kelias valandas su lietu
viškuoju budžių jaunimu.

Programą pradedant trumpą 
žodį tarė lietuvių budžių vadovo 
adj. Algis Rutkauskas, pabrėž
damas, kad šių metų Užgavėnių 
balius sutampa su brangia lie
tuviams Vasario 10-tąja, todėl 
ir baliaus programai parinkta 
rimta ir patriotinė Balio Sruo
gos legenda “Giesmė apie Ge
diminą”. Visa padaryta jų pa
čių jėgomis, padedant vyres
niems budžių bičiuliams. Tokie 

• veikalų pastatymai jaunimą vi- 
' sokeriopai lavina: stiprina lietu- 
1 vių kalboje, tobulina vaidyboje, 
i drąsiną viešame pasirodyme.

Prie gražių dail. K. Žilinsko 
dekoracijų, puošniais ano meto 
rūbais pasipuošę Gediminas 
(Mindaugas Pautienis), Verkelis 
— karo vadas (Bronius Rut
kauskas), Jūragis — kunigaikš 
čio patarėjas (Arūnas Nakelis), 
Lizdeika - krivė (Algis Rutkaus 
kas) ir kariai Leonas Balys ir| 
Valdas Šarkauskas vykusiai per 
davė legendą apie Vilniaus mies 
to įkūrimą. Rež. Z. PeckSus reži
sūra ir grimas, J. Kalvaičio ap
švietimas, garsų efektai bei mu
zika, mūsų žymiojo dramatur
go legendą padarė gyvą ir vien
tisą vaidybinį kūrinį.

Prologo pasakotojai: Danguo
lė Tamulionytė, Teresė Idzely- 
tė ir Arūnas Nakelis eilėmis į-

vedė publiką į šios legendos tu
rinį ir mintį.

Prie gausiai puikių šeiminin
kių pagamintų vaišių stalų sve
čiai sotinosi ir prie smagios mu
zikos šoko. Visų svečių nuotai
ka buvo pakili ir šventiška.

Lietuvių budžių rengiami tra 
diciniai baliai vis kasmet daro
si populiaresni ir svečiai į juos 
atsilankę visada išeina patenkin 
ti.

Ir šiemet lietuviai budžiai iš
leido special ų baliaus progra
mą. Ji skyrėsi nuo kitų Cleve
lande įprastų parengimų pro
gramų tuo, kad jos apipavidali
nimas, piešiniai ir atspausdini
mas buvo atliktas budžių pa
ties vadovo inž. A. Pautienio.

Šį blynų balių rengė lietu
viams budž’ams remti valdyba, 
kurią sudarė: pirm. V. Rutkaus 
kas, vicepirm. dr. K. Pautienis 
ir nariai E. Šarkauskienė, Stan
kevičius, I. Visockas, J. Kalvai
tis ir Paškonis.

Šis balius judriam lietuvių 
budžių vienetui davė ir gražios 
piniginės paramos.

NAUJA ATEITIES KLUBO 
VALDYBA

Pereitame sekmadienį įvyku-!

šiame Ateities klubo susirinki
me išrinkta nauja valdyba iš 
Aloyzo Aidžio, Sofijos Akelai- 
tienės, Vidos Kasperavičiūtės, 
Juozo Miksnio ir Kazės Vaiče- 
liūnienės Kandidatai A. Gailiu- 
šis ir Statkevičius. Kontrolės 
komisijon išrinkti: P. Balčiūnas, 
P. Skardis ir Pr. Razgaitis.

Šiame susirinkime išrinkti iri 
atstovai į nepaprastą Ateitinin
kų konferenciją, kuri įvyks ge

gužės mėn. pabaigoje New Yor
ke. Clevelando Ateities klubą at- j 
stovaus A. Aidis, V. Kasperavi
čiūtė, Pr. Razgaitis ir J. Staniš- ' 
kis.

Susirinkime perbėgta pereitų į 
metų veikla. Plačiausiai susto
ta ties jaunučių veikla, kuri 
nebuvo pakankamai gyva ir ne
buvo surasti būdai jai pagyvin
ti. Su naujais planais ir užsimo
jimais atrodo, kad šis reikalas

NAUJASIS VYSKUPAS 
ŠV. JURGIO PARAPIJOJE

Antras’s Clevelando vysku
pas - pagelbininkas Clarence E. 
Elwell pereitą penktadienį vizi
tavo Šv. Jurgio parapiją ir su
teikė Sutvirtinimo sakramentą 
kelioms dešimtims jaunuolių. 
Naująjį vyskupą pasitiko para
pijos klebonas kun. B Ivanaus
kas su aštuoniais kunigais sve
čiais, gražiomis giesmėmis ir 
gausiu būriu tikinčiųjų.

Naujai konsekruotasis vysku
pas buvo Clevelando diecezijos 
katalikiškųjų ,mokyklų superin
tendentas, yra suredagavęs skai 
tymo, rašymo, religijos ir arit
metikos vadovėlius visoms pra
džios kokyklos klasėms. Vysk. 
Elwell yra autorius ir religijos 
kurso aukštesniosioms mokyk
loms. Tas vadovėlis yra naudo
jamas 75% visų aukštesniųjų 
katalikų mokyklų Amerikoje.

Šv. Jurgio parapijos vizitavi
mas yra pirmasis naujojo vys
kupo vizitas didelėje Clevelan
do diecezijoje.

GIESME APIE GEDIMINĄ

Jau kelinti metai iš eilės lie
tuviai budžiai rengia savo tra
dicinį balių — Užgavėnių bly
nus. Kas metai jų blynų baliai 
sutraukia vis daugiau Clevelan
do lietuvių. Šiemet nebebuvo 
galima svečių sutalpinti mažes-

Vysk. Clarence E. Elwell šv. Jurgio bažnyčioje ,po sutvirtinimo sa
kramento suteikimo. Nuotr. V. Pliodzinsko

DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

AUTOMOBILIU PAS LIETUVIUS 

PREKYBININKUS!

Apsirūpinkite nebrangiai garantuotais automobiliais 
prieš didžiuosius šalčius.

Jei jūsų autoinctoilis “šlubuoja”, iškeiskite į mūsų garantuotą.

Dedame keletą pavyzdžių:
’59 FORD ............................................................ $750.00 Full pr.
’GO PONT. Conv..................................... ................ 350.00 0own
’61 OLDS. 98, Full power 500.00
’57 MERCURY, 4 dr. II. T. ■■■<■ 450.00 Full pr.
’59 mercedes-Benz ???
’61 PONT, Conv. Bonn.......................................... 1800.00 Full pr.

3321 S, Halsted St. -CŲFFSCEi-Sgeą

(Nukelta į 6 psl.) SKELBKITES “DRAUGE”

SKIP’S^rlvf,ce 
Liųuor Store

5515 S0. DAMEN AVE. ALL PHONES WA 5-8202
FEBRUARY — VASARIO 14, 15, 16 D. D.

FifthLITE OR GOLD

PREFONTAINES FRENCH RED or 
VVHITE WINE Fifth

MOHAWK ROCK & RYE or KUMMEL Quart $2.98

HIGHLAND MIST IMPORTED 
SCOTCH WHISKEY Fifth 39

TAVERN PALE BEER 
Case of 24—12 oz. Bottles

BARON VON KLUEG V.S.O.P. GERMAN
BRANDY Fifth $3-69

ST. ANNE FINE CALIFORNIA
BRANDY Fifth $2-98

SOUTHERN COMFORT LIQUEUR
100 proof Fifth $3.89

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P. Fifth $4.89

TOWN TAVERN STRAIGHT BOURBON
WHISKEY Quart $3.39

RON MERITO PUERTO RICAN RUM

’61 CHRYSLER
’61 FALCON

1200.00
300.00 down

’57 OLDS. 88, Full power ............................. .. 595.00 Full pr.
’62 VOLKSWAGEN ........................................... 300.00 domi
’61 VOLKSVVAGEN Sun roof ......................... 1395.00 Full pr.
’GO CHEVY Imp.
’GO FORD “500 Fl.”

350.00 down
350.00

Pasirinksite iš 90 kitų automobilių abejose vietose

Vacys Motor Sales, Ine.
6516 S. Western Ave. Tel. WA 5-5121 
4011 S. Archer Ave. Tel. BI 7-7460

Chicago 36, Illinois

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 Iki 8 po piet
Antrad. „ 9 „ 4 „ „
Trečiad. uždaryta visą dieną.. 
Ketvirtad. nuo 9 Iki 8 po piet 

•» 0 »» 8 ,,
9 11:10

penktad. 
Meš tad.

anticipated divldead 
on investment aceounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

padidinta įstaiga su dviem kie
mais automob liams 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.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Chicago 36, Illinois6245 South Western Ave.

Member of Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois
GRovehili 6-7575

f - t ..... .
Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURĖ CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro ir Bekmadieniais nuo 

2 iki 5 vai. atidaryta tik 0211 S. IVestern Ave. krautuvė.-................ • „ J

Remkite tuos. kuriu skelbimus matot “Drauge”
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► ♦ ♦ ♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4

PASKOLOS► ♦ ♦♦♦ ♦ ♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦ ♦ ♦ ♦♦ 4
MISCELLANEOUS

Įvairūs

Paskolos, perkant namus, įtarumi,- Ilgiems terminams 

ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl Infermaeijų, kreipkitės j

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, III. VIrginia 7-7747

I TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 

' taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą — $10 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

L M I G L I N A S
2549 VV. 69th St. 11 a., PK 6-1063

CLASSIFIED GUIDE

CLEVELANDO ŽINIOS

(Atkelta iš 5 psl.) 
ta parapijai 50 dol. auka ir su
sitarta dėl salės naudojimo jau
nučių reikalams.

Pereitų metų Ateities valdy
bai uoliai vadovavo Povilas 
Skardis, talkinamas valdybos na 
rių V. Akelaičio, O. Grigonytės,
M. Palūno ir J. Vyšnionio.

LIETUVIAI 
PAS AMERIKIEČIUS

Vysk. M. Valančiaus lit. mo
kyklos tautinių šokėjų grupės 
dalyvavo Amerikiečių stovyk
lautojų trečiojo regijono kon
vencijos užbaigimo programo
je. Per 30 jaunųjų lietuvaičių, 
vadovaujant Ingridai Stasaitei, 
akordeonu palydint A. Balio
nui, pašoko tris lietuviškus šo
kius, kuriuos konvencijos daly
viai šiltai priėmė.

Be lietuvių, Carter viešbuty 
programoje dalyvavo jaunuolės 
išpildydamos graikų, žydų ir 
makedoniečių šokius. Amerikos 
indėnų šokius atliko viena in
dėnų šeima. Amerikos negrų dai 
nas ir šokius išpildė Karamų 
teatro aktoriai,
PAGERBIMO - SUSIPAŽINIMO 

PIETŪS
Nuo sausio mėn. pradžios Ne- 

paliauj. Pagalbos Šv. Mergelės

MOŠŲ KOLONIJOSE
East Chicago, Ind.

VASARIO 16-JI EAST 
CHICAGO, IND.

Šioje lietuvių kolonijoje Va
sario 16-tosios dienos minėji
mas įvyksta vasario 17 d. 6 v. 
p. p. 1390 West. 15 av., Gary, 
Ind., Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos salėje. Tą pačią dieną 
10 vai. r. bus atnašaujamos šv. 
mišios už Lietuvą, šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos bažny
čioje, East Chicago, Ind., ir Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje Gary, Ind.

Pagrindiniu kalbėtoju bus 
mokytoja, kuri yra šiomis die
nomis atvykusi iš Lietuvos. Ji 
papasakos apie dabartinį gyve
nimą tėvynėje. Taip pat yra pa 
kviestas ir sutiko dalyvauti 
kongresmenas Ray Madden.

Minėjimą ruošia Lake apskr. 
Alto skyrius su programa ir 
vaišėmis. Bilietai suaugusiems

Teisingumo sekret. Robe.i l Kenne
dy ilsisi pėsčias atlikęs 50 mylių 
kelionę Camp David, Md. Jis ke
liavo prisiminus prc2. Tcddy Roo- 
seyelt 1908 m. reikalavimą savo 
tarnautojamsi per tris dienas pe
riodiškai nukeliauti 50 mylių. Dau
giau tokio pageidavimo nebėra , bet 
daugelis tai bando. Kennedy nu
keliavo per 17 valandų, bet ketu
ri teisingumo sekretoriato tarnau
tojai pakelėje turėjo kapituliuoti,

j parapijon vikaru iš Naujosios 
, Anglijos atkeltas kun. Jonas 
Grigonis, kuriam pagerbti A.L. 

j R.K. Moterų sąjungos 36 kp. 
vasario 24 d. 2 vai. naujosios 
parapijos salėje rengia pietus. 
Auka 2 dol. asmeniui.

Pietų metu programą išpil
dys populiarusis Clevelando vy
rų oktetas, vadovaujamas Ry
to Babicko, sol. Julius Kazė
nas, akomp. varg. R. Brazaitie- 
nei ir Ingrida Stasaitė. Rengė
jos nuoširdžiai kviečia lietuvius 
pietuose dalyvauti.

NAUJA DIREKCIJA

Lietuvių salės b-vės ir Ameri
kos lietuvių piliečių klubo iš
rinktoji direkcija - valdyba pa
reigomis pasiskirstė: Zenonas 
Dučmanas — pirm., Ignas Ga- 
tautis — vicepirm. ir sekreto
rius salės reikalams, Stasys Ha- 
laburda — vicepirm. klubo rei
kalams, Bronius Bernotas — 
sekretorius klubo reikalams, Jo
nas Apanavičius, finansų sekre
torius - buhalteris, Povilas Šu
kys — reikalų vedėjas ir ižd. 
Direktoriai — valdybos nariai: 
A. Banys, St. Mačys, Em. Ša
mas. Kontrolės komisija: Jonas 
Virbalis, Juozas Gražulis, Zig
mas Peckus. V. R.

po 2.50 dol., o vaikams po 1 
dol.

Yra gautas Indiana guberna
toriaus Matthews E. Welsh raš
tas, kuriame Vasario 16 d. pro
ga sveikina lietuvius ir kviečia • 
šio krašto gyventojus bendrai 
su lietuvių kilmės žmonėmis pri 
siminti laisvę ir kovoti prieš 
klastingąjį komunizmą. Taip 
pat yra gauti raštai iš Gary, i 
Ind., ir East Chicago, Ind., mie
stų merų, kuriuose Vasario 16 
d. skelbia Lietuvų diena.

J. Ervydis

Racine, Wis.

Vasario 16 d. minėjimas
Racine Vasario 16 d. minėji-^ 

mas įvyks vasario 17 d., sek-i 
madienį, 3 vai. Šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje, 815 Park 
Avė., Racine.

Su paskaita iš Chicagos at
vyksta A. L. Tarybos centro 
valdybos narys J. Talalas. Po 
oficialios dalies meninė progra
ma dalyvaujant vietinėms meni
nėms pajėgoms ir mūsų jauni
mui.

Miesto meras yra paskelbęs 
Vasario 16 — lietuvių diena ir 
taip pat valstybės gubernatorius 
yra pažadėjęs išleisti proklama
ciją, skelbiančią Lietuvos ne
priklausomybės 45 metų paskel 
bimo sukakties šventę — lietu-! | 
vių diena Wisconsino valstybė-1 , 
je-

Pamaldos už žuvusius dėl 'Lie 
tuvos laisvės bus atnašaujamos 
sekmadienį, 9:30 vai. r. Šv. Ka
zimiero bažnyčioje. Laukiame 
mūsų gerųjų kaimynų aplan
kant mus šioje šventėje.

Rengėjai

Katedros sukalt tis
Šiemet Prancūzija mini Pary

žiaus katedros Notre Dame 800 
m. sukaktį. Mat ši visame pa
saulyje garsioji katedra buvo 
pradėta statyti 1163 metais, 
karaliaus Liudviko VU laikais. 
Baig ta 1845 — 1864 metais.

SIUNTINIAI J LIETUVA
Ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5980

MOVING
R. SERfiNAS perkrausto bldus j 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 1 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

lllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 

AUKŠTOS RrSIES FOTOGRAFIJOS 
»irsy SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
4008 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

EDUARDAS ULIS, sav.
(Incorporated)

Gražių vizitinių kortelių
reikia

b R A U G A t 
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS 
Skambinkit LUdlow 5-9500

■OPPORTUNITIES 
Progos■a»o«a»ii4an»<x

Parduodama taverna ir namas 
4139 S. Kedzie Avė.

Tel. VI 7-8261.

HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI

TU R N STYLE 
FAMILY CENTER

DIVISION OF JEWEL TEA CO.,_ Ine. 

opening in SKOKIE
Offer retailing opportunity position now available for 
Offer retailing opportunity positions now available for

•MEN and WOMEN
FULL 0R PART TIME

Experience not necessary — in following area.

COSMETICIANS — HEALTH AND BEAUTY AIDS 
DRUGS

Metfs, VVoinen’s and chUdren’s Ready-To-Wear. 
Domestics
Camera and Soprting Goods
Hardtvare and Automotive
Yard and Piece Goods

Apply at
9449 SKOKIE BOULEVARD, SKOKIE, ILL. 

Phone: 679-2218

HOURS: Monday Thru Friday 9:00 — 4:00 P. M.

PASINAUDOKITE 
DRAUGO” SPAUSTUVES 

PATARNAVIMU
Dienr as tis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje -spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus 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 
ritus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL. — TEL. I.U 5-9500

u

__ REAL ESTATE______

Arti Marąuette Pk. pajamų na
mas, 4 ir 41/2 kamb. Modern. įreng
tas. Gazu šild. Apatinis butas tuš
čias, viršutinis išnuom., $100 mėn. 
Tik $17,500. LU 1-0400.

Bergenas! Prie Nabisco mūr. 7Į/2 
kamb. IV2 vonios, įrengtas rūsy3, 
centr. gazu šild. ir vėsinimas. Ga
lima tuojau užimti. 581-0401.

Vienos šeimos namą su 3 ar 4 
mieg,. pagal užsakymą pastatysi
me Marąuette Parke.

•VACYS CONSTRUCTION CO. 
HE 4-7482 arba 435 5151

Marąuette Pke., arti VVestern ir 
67-tos išnuom. jaukus, šviesus 
kamb. su atskiru įėjimu. Tel. PR
8-2858.

MISCELLANEOUS
Įvairūs

Reikalinga Transportacija

Reikalinga transportacija auto
mobiliu, 5 vai. ryto, nuo 60-os ir 
Kilpatrick Avė. iki 44-os ir Pulas
ki. Atsiliepti Tel. LUdlow 1-6625.

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENT

Išnuom. naujame name šviesus 
kambarys. Galima naudotis virtu
ve. Tel. po 6 v.v. RE 7-7142.

Išnuom. didelis šviesus kamba
rys su baldais, atskiru įėjimu, nau 
jame name. Vedusių porai, poniai 
ar ponui. Kaina $10 sav. Yra ir 
garažas. 6954 S. Bell Avė. Teirau
tis po 5 v. v.

Išnuom. 5 kamb. butas. Naujai 
dekoruotas, gazu apšild. Tel. HE 
4-3506, po 6 v. v.

Išnuom. 2% kamb. butas su bal
dais Brighton Parke.

Skambinti VI 7-0351.

Išnuom. 6 kamb. butas. Tik su
augusiems. 6422 So. Maplevvood 
Avė. GRovehill 6-5985.

CONTRACTORS 
Namų statyba ir remontai

KERELIS BROS
CONSTRUCTION CO.

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS >rPREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSlį PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7*8949
2301 VV. 69th St„ CbJcajto

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013 

2741 VVEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

STOGAI — KAMINAI — RINOS 
I NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI

Dedame naujas “copper-alloy” ri. 
nas. Jų nereikia dažyti; garantuo
tos visam laikui. Kaina ta pati kaip 
ir už galvanizuotas. Taip pat taiso
me senas rinas, ISsmaliname ir da
žome. Darbas garantuotas.

Visokius stogus talsom, atnauji
name arba naujai dengiame. Varto
jam fiber-asphalt. Garantuota, kad 
vanduo nepereis.

Kaminai — Mūrinaml. valomi ir 
taisomi. Taip pat įdedame vamz
džius j originalius kaminus; tinka 
gazo, alyvos, ir anglies apšildymams. 
Sulaiko drėgmę.

Dažom iš lauko ir cementuojame.
— Pilnai apsidraudė. — Nemokami 
apskaičiavimai. — Žemiausios kai
nos.

Atdara dieną lr naktj bei sekma
dieniais.
Da 1-8047 arba RO 2-8778 

DIRBAMA ŽIEMOS METU

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
kitokį pastataiI

2501 VVest 69 Street 
4-7482 436 - 5151

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR Iš LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINI 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dlkinlui 

GA 0-8807

HEATING CONTRACTOR
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vienintėlai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23. Illinois 
Oriso tel. 277-1 112

Juozas Žemaitis OL 0-0412 
Victor Skade ST 8-9272

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr alr condltlonlng Į nau
jus Ir senus namus. Stogų rinas 
(gutters), vandens Sūdymui boi
lerius. Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit Ir sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-S447 
4444 8. Western. Chicago S. DI.

REAL ESTATE

2-jų miegamų mūr. namas su 
pastoge; galima įrengti dar 3 
kamb.), uždaras porčius užpakaly, 
plytelėm klotas rūsys su poilsio 
kamb. Apyl. 67-os ir Pulaski. Sa
vininkas. Apžiūrėti susitarus tel. 
LU 5-2128.

$7,990 už 2-jų butų namą. Ne
brangus. 2 po 4 kamb. Rūsys. Pa
stogė. Gazu apšild. Mokesčiai tik 
$96. Apylinkėje 24-os ir S. Whip- 
plc. $1.500. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LA 1-7038.

ATKREIPKIT DEMESJl
2-jų butų medinis, po 6 Itamh., 

plius beveik užbaigtas 4 kamb. bu
tas skiepe, plius mūr. namas su 
daktaro ofisu. Už viską tik $26,500.

OLympic 6-2233

Renikit dien. “Drauge”

REAL ESTATE
*REAL ESTATE FOR SALE 

Namai lr žemė pardavimui

10 mėty. i kamb mūras. Aukšta 
pastoge Gazu štldymas. Alum lan
gai. geležine tvora, garažas, lis.500.

Apkaltas medinis. Alum. langai, 
gazu šildymas. Platus lotas. Arti 
parko. $12,650.

4 butu niūras. Keramikos vonios, 
alum. langai. garažas. Prie parko. 
$43.000.

8 kamb. mūras. Įrengtas rūsys, 
vonia ir ekstra patogumai. $17.460. 

i I kamb. namas. Gazu šildymas,
vonia Ir dar prausykla. $14.200.

$8.000 pajamų, be Išlaidu Šildy
mui — visai naujas 6 butų mūras. 
Dideli butai, modern. vonios, virtu
ves. balkonai, atskirt gazu Šildymai. 
Atgausite pilna kainą per 8 H me
tus. Įmokėti apie $20,000.

Gražus mūras bizniui — 4 kamb. 
butas tr garažas. Centr. šildymas. 
D61 ligos parduoda už $15.600.

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 Wesl 69th Street. Tel. RE 7-7200 er RE 7-8534

Mėgstate crd’ial gyventi? štai 12 
metų, 7% kamb. mūr., 2 vonios, cen
trai. vėsinimas, alum. langai, Įreng
tas rūsys, M. p-ke. Tik $23,000.

Išsikelia iš Chicagos ir parduoda 
su nuostoliu 5*4 kamb., 2-jų metų 
mūrinuką. Kilimai, alum. langai, pil
na apsauga nuo potvynio. Netoli 
mūsų Įstaigos. Pamatykite Ir bus 
jūsų.

7 butų gerai sutvarkytas mūras. 
Atskiri šildymai gazu, pilnas rūsys, 
2 a. mūro garažas. Tik $35,000.

5 metų, 2x5 kamb. mūras. Atskiri 
šildymai gazu, alum. langai. Šoninis 
įvažiavimas. Apsauga nuo potvynio. 
Nebrangus už $39,000.

(i kamb., 3 mieg., mūr. Plytelių 
virt. ir vonia. šiluma gazu, 30 p. 
sklypas, Gagę p-ke, už $16,760.

5 ir (1 kamb. 2 aukštų mūr. $110 
nuomos už 5 kamb., 6 kamb. butas 
savininkui. Gage p-ke. Tik $18,600.

2 namai. Vienas mūr. 6 kamb ir 
kitas gražus 4 kamb. apkaltas med. 
Pilnas rūsys, šiluma gazu. Netoli 
mūsų Įstaigos. Tik $19,200.

Mūr. 2 butai ir taverna, šalia tuš
čias sklypas. 2 a. mūr. garažas. 
Gražūs butai. Dabar išnuomota už 
$375. mėn. Gage p-ke. $33,900.

NERIS REAL
6924 S. Westem Avenue Telef. 471-0321

Mūr. 4 butai, 2 krautuvės lr graži | Med. 2 po 4; centr. Sūdymas, ga
ražas, Brighton Parke.

Mūr. 1 J4 aukšto: 6 puikūs kamb. 
sav. Ir 3 kamb. butas išnuomavimui. 
Centr. Sūdymas, garažas. Mozart & 
62. st.

Mūr. bung. 6—2 mieg., poilsio 
kamb. skiepe, 37 p. sklypas, 2 auto 
garažas, namas kaip pasaka.

taverna, 66 lr Westcrn, 50 p. sklp. 
centr. šild., geras investavimas ir 
biznis.

Mūr. 4x4 kamb. Brighton Parke, 
kiekv. butas atskirai apšild.; 35 p. 
sklypas, garažas, tik $25,000.

4 butai po 4 mūr. su sklypu. 2,400 
pajamų Į metus, tik $15.000.

ŠIMAITIS REALTY, Inconw Tai, 2737 W. 43 St. CL4-2390
Mūr. 7 metų, 3 mieg., garažas, 

platus lotas, daug priedų. $20,500.
Mūr. 3 butai, arti mūsų Įstaigos, 

naujas šildymas. $29,800.
Ix>tn.s 2-jų šeimų namui, 67 lr 

Mozart, 30x125 p. $10,600.

KAIRYS, 2501 W. 69th St., HE 6-5151 ar HE 6-2096
134 aukšt. mūr. 4% kamb. Ir 3 

kamb. viršuj, 7 m. senumo. Pilnas 
rūsys, alyva šildymas, kabinetinės 
virtuvės, keramikos plytelių von. 
Arti 59-os ir Kostner. $26,900.

4 butų mūr. .(originalus) po 6 
kamb. Alyva radljatorlais šildymas, 
alum. langai, Brighton p-ke. $38,600.

2 butų mūr. po 6 kamb. alyva- 
karštu vand. šildymas. Gage p-ke. 
$26,750.

Draudimo Agentūra Patarnauja Vigais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE • INSURANCE • INCOME TAX

VAL.; kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir Bekm. 9 v. r. iki 5 v. p.p
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8*2233

ŠIMKUS
REALTY — NOTARY PUBLIC
4259 So. Maplewood Avė.
Telef. 254 -7450 arba 927 - 2040

Visokiausių nuosavybių pirktmas- 
pardavimas, dokumentacija, nuoma- 
vinn»8. sutaj-tys, paltūdljimal, Įvairūs 
leidimai, garantijos, afldavital lr ki
tokį teisiniai patarnavimai. Be to 
tikslus, tvarkingas lr greitas — 
INCOME TAX užpildymas.

Namai, lotai, 
bizniai.

BUDRECKAS
2742 W. 48rd St. 

LA 3-3884
Sklypai, visi patogumai, po $1,600.

Statybai po 1 akrą ąžuolyno.
9 akrai tarp 2-ji; gerų kelių tin

ka. bet kokiam bizniui.
25 akrai ąžuolyno su namais, kai

na $7,000. Įmokėti $1,000.
P. ABROMAITIS REALTY

1006 Porter, Leinont, III., OL 7-0075

Marąuette Parke. Taverna lr 2 bu
tai. Geri Įrengimai. $35,000.

Gage Parke. Mūr. 6 lr 3 kamb.
Garažas. $19,600.

Marąuette Parke. 2 atskiri butai 
po 4 kamb. $18,500.

Marąuette Parke. Mūr. rezidencija 
8 kamb., 10 metų senumo. $22,000.

VAINA REALTY
2617 VV. 71st St. RE 7-9515

<( kamb. mūr. M. P. Gazu šildo
mas. Garažus. $19,000.

3-Jų apari. 5. 4 ir 3 kamb. Atski
ri šildymai. $33.000.

12 apart. Met. pajamos virš 
$13.000. Už geriausią pasiūlymą.

INGOME TAX

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

Pirkite JAV Apsaugos 
B o o u i I

4 butu med. Atskiri gazu Šildymai. 
I $220 nuom mėn. Arti Margučio.J $1 7.950.

2-Jų butu mūras, 2 po 6 kamb. At
skiri gazu šildymai. Brighton Parke.
$1 9.300.

8-JU butu mūras. Naujas gazu Sū
dymas. Alum. langai. Naujas gara
žas. $26.000.

8-Jų butu med. lr Salia kitas lo
tas. Atsklr Sūdymai. $18,600.

Brighton Parke. 8-jų butu mūr. 
Modern. butai, platus sklypas lr mū
ro garažas, $30,600.

4 butų mūras. Tvirtas namas, at
skirt Sūdymai. Alum. langai Pigus 
— $22.81*0

A kamb. mūras. Arti Marąuette p- 
ko mokyklų. Garažas. Gazu Sūdy
mas. # I 8,46a

0 butų mūras, Brighton Parke. Apie 
$6,000 nuomos. Atskiri gazu Sūdy
mai. $36.600.

»U
5 kamb. mūr. šilima gazu. plyte- 
, virt. ir vonia, pilnas rūsys, 1 % a.Slt/ VII U. 11 puutvo a t* o J o, n,

garažas, 60 ir Kedzie apyl. Tik
$16.000.

n kamb. mūras, 30 p. sklypas, ši
luma gazu, plytelių vonia, 1 % gara
žas, prie Roselando liet. naujos baž. 
$18,900.

Liuksus 0 kamb. mūro rezid. Pil
nas valgom., 1 % vonios, kilimai, pui
kiai Įrengtas poilsio rūsys, alum. 
langai, 2 a. garažas. Dvigubas skly
pas. Evergreen Parke. $36,600.

7 kamb., 4 mieg., valgom., beveik 
naujas. 2 pilnos plytelių vonios, šūd. 
gazu, 2 a. garažas. Gražioje vietoje 
M p-ke. Už $27,600.

0 kamb. mūr. rezidencija. Karštu 
vand. šildymas gazu, 1 % vonios, 2 
a. mūro garažas. Guge p. Pigu. už 
$20,900.

2x5 Jmiiili. Tik kelių metu. $150 
mėn. už butą. Pirksite už $34.400.

Naujus 4 mieg. mūras, 2 pilnos 
vonios, alum. langai, karštu vand. 
šildymas gazu. Netoli mūsų, už 
$22.400.

Tik kelių metų, 6*4 kamb. mūras, 
kilimai, šildymas gazu, gražiai Į- 
rengtas poilsiui rūsys, 30 p. sklypas, 
2 a. garažas. Galima užimti tuojau. 
$19.600.

Lotas 2-Jų Seimų namui, 62 ir 
Campbell. 30x1 26 p. $10,800.

Mūr. 5 apačioj. 8 viršuj. Garažas. 
30 p. lotas. M. p. $16,400.

Mūr. S kamb. 80 p. lotas. Gara
žas. 67 Ir Artesian. Tik $16,800.

8 butų mūr. 634—6%—4 34 kamb., 
6 metų senumo. 42x1 25 p. sklypas. 
Alyva "basebord” šiluma. Aukštos 
pajamos. Arti 60-os lr Kedzie. Nu- 
rtiažlnta kaina. $41,900.

Modernus 0 kamb. mūrinis. Varnl- 
Suotas medis. Gazu Sūdymas. Alum. 
langai. Garažas. Arti 60-os lr Sacra- 
mento. $18,900.

0 butų mūr. po 6 kamb., 60 p. 
tklypas, mūr. garažas, alumln. lan
gai. Marąuette pk. rajone. Nužemin
ta kaina. $60.900.

*12.500 — medinis. 4 lr 2 kamb. 
Rūsys, pastogė, garaž. Gazo šiluma.

$16,500 — 3 butai: 6. 4 ir 4 lr 
krautuvės patalpa. Geras pirkinys 
nagingam žmogui:

18,500— 4 butai, 2 — 4 — 4 — 3 
kamb. $226 pajamų per mėti.

ŠATAS REALTY
4986 W. 15 SL, Cicero 

Tel: OL 0-2238į OL H-S0OT
INCOME TAX SERVICE

0 originalių butų mūrinis, arti 
tVestern. Atskirt šildymai lr karėtas 
vanduo. Tik $36,000.

A. Norkus Real Estate
KNCOME TAX SERVICE 

2405 VV. 51st St. VVA 5-5030
SU MAŽU JMOKfiJIMU

10 metų mūr. 4 kamb. namas. 87 
pėdų sklypaa 1H masinos garažas. 
Tik $16,900.

2x5)4 VISAI NAUJAS MTR.
Marąuette Pk. Ąžuolo medis. Ke

ramikos plytelės. Dvi atskiros gazo- 
karšto vandens Sūdymo sistemos. 
Apsauga nuo potvynio. Plytelėm 1S 
dėtas rūsys. 4 vonios. Galima iš
nuomoti 2 kamb. su voniom atskirai. 
Apžiūrėkite!

SAVININKAS IŠSIKELIA U 
CHICAGOS

6 mėtų 6*4 kamb. mūr. namas ant 
86 pėdų sklypo. Ąžuolo medis. Gazo 
šildymas. 1*4 mašinos garažas. Me
talinė tvora. Gera progai $18,900.

5 KAM. MČR. REZIDENCIJA
Marąuette Pk. Gazo šiluma. 2 

auto garažas. 40 pėdų sklypas. 
$ I 9.000.

RVIFZ'IAMF, APAlCRfiJIMUI
Ijubai geroje Marąuetto Pk. vie

toje. 1 šį aukšto 2 butų (2x4) med. 
namas. 2 magmų garažas. Žemos 
taksos. Kaina, nebrangi.

PILDOME INCOME TAKSAt,

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71 et Street
Tel. VVAlbrook 6-6015

4



Nusiginklavimo konferencijoj Genevoj kalbasi JAV delegatas Wil- 
liaim Foster (dešinėje) sovietų atstovas Kuznetcov ir Meksikos 
atstovas Nervo (vidnry). Derybų pradžią apsunkino tuoj pat 
sovietų atstovo reikalavimas, kad JAV panaikintų savo užjūrio 
bazes.

Chieagoj ir
KVIETIMAS f CHORUS

Sunku suprasti kodėl mūsų 
parapijų chorai nėra taip gau
sūs kaip kiti chorai, nors ir 
parapiečių ir jaunimo yra daug.

Malonu yra grožėtis bažny
čioje jos architektūra ir pamal
dų iškilmingumu, bet dar ma
loniau girdėti sielą aukštyn ke- 
lantį giedojimą. Nėra malones
nio ir vertingesnio išsireiškimo 
kaip giesmė, todėl sunku su-

lių sąjungos įkūrėjo Vlado Pūt- 
vio gyvenimą ir darbus. Mat, 
yra jau sudaryta komisija jo 
raštams išleisti. Pageidaujama, 
kad pažinusieji velionį ar turė

tų amžiaus ir gavęs iš šios or
ganizacijos centro dovaną, ra-

I. F. KIIIFIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605*07 South Hermitage Avenu R Tel. YA 7 1741-2
-SImL . 4330-34 South California Avenu

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-985

“Nuoširdžiai dėkoju LRKSA 
centro valdybai — pirmininkui

DARBAI LAUKIA TALKOS
A. -j- A.

JUOZAS GUDAITIS
Bendruomenės vykdomi uždą 

viniai apima nuo lituanistinio 
švietimo organizavimo, vadovė
lių ir mokslo veikalų ruošimo ir 
leidimo iki informacijos ameri
kiečių visuomenei apie Lietuvą 
ir lietuvių tautos padėtį ir pa
stangas laisvei atgauti. Tai vyk 
doma įvairiais būdais, o bend
ruomenės apylinkių tinklas su
daro sąlygas ne tik tautiniam 
judėjimui palaikyti, bet ir in
formacijai išplėsti.

Lietuvių Bendruomenės cent
rinės institucijos, o taip pat 
apylinkių ir apygardų valdybos 
atlieka didelius ir reikšmingus 
darbus, bet dar daugiau būti
nai reikalingų darbų reikia ir 
reikės atlikti., Pradėdama savo 
pareigas centro valdyba nusi
statė aiškią liniją — atlikti 
tuos darbus, kurie reikalingi 
mūsų tautinės gyvybės išlaiky
mui ar Lietuvos laisvės atgavi
mui, bet nesiveržti į kitų vyk
domus uždavinius. Ir šį nusista 
tymą centro valdyba vykdo. 
Nors ne visa mūsų visuomenė 
šį centro valdybos nš«l4t5atymą 
vienodai — sąmoningai ir ne
sąmoningai — supranta ir įver
tina. Dažnai centro valdyba 
gauna barti už tai, kad dirba, 
nors niąkas kitas to darbo at
likti negalėjo ar nesirūpino jo 
atlikimu.

Turėdama prieš akis reikia
mų uždavinių svarbą, bet ne vi-
SOOOOOOC'OOŪOOOOOOOO-OOOO-OOC

sus galėdama juos įvykdyti dėl 
lėšų stokos, centro valdyba pa 
skelbė finansinį vajų, nenorėda
ma kam nors kliudyti, bet pa
grindu laikydama patį aukoji
mo principą.

Ne paslaptis, kad ne vienas 
buvęs dosnus aukotojas nebeau 
kodamas teisinasi: veiksniai su
skilę, tai nenoriu ir aukoti. Vie
nam negera bendruomenė, o ki
tas žada aukoti tik bendruome
nei. Centro valdyba ragina vi
sus lietuvius aukoti. Kam auko
tojas savo auką paskirs, tam ji 
ir bus įteikta.

Centro valdyba visas aukas 
prašo siųsti CV iždininkui: Zig
mas Dailidka, 5921 S. Fairfield 
av., Chicago 29, UI.

Centro valdybos mintis ir no
ras yra, kad būtų sutelktomis 
jėgomis pravestas vienas aukų 
vajus. CV atstovai gražiame ir 
nuoširdžiame pasitarime su Al
to atstovais siūlė sujungti jė
gas finansinio vajaus pravedi
mui, bet jų siūlymas atgarsio kalingos išvados, 
nerado. Bendruomenės kelias— Ižd. K. Žilėnas
bendros talkos, bendradarbia- kaitą iš paskuti: 
vimo ir taikos kelias. Ir troški- to pobūvio su s 
mas, kad šią mintį ne vien tik vais. Visi pasidž 
centro valdyba stengtųsi įgy- būvio nauda ir r 
vendinti. VI. Išganaiti

Todėl prisimindami žuvusius dovas, buvo pa< 
už Lietuvos laisvę, kenčiančią mą pasitraukti i 
ir kovojančią savo tautą ir už- gų. Tačiau CV 
davinius, kuriuos turi atlikti atsiimti atgal ir 
laisvėje gyveną lietuviai, skir- vo pareigas, 
kime savo auką. Šaulė Kodatiei

—Kostas Januška terų Trimito r<

Gyveno 4406 S. Artesian Avenue. -S
Mirė vas. 14 d., 1963, 4:30 vai. ryto. sulaukęs 55 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš šakių apskr., Slavikų parapijos Juškių 

kaimo. Amerikoje išgyveno 13 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žniona Pranė (Aleksiūnaitė), 5 

broliai; Amerikoje Pranas ir Jonas su šeimomis: Kanadoje Simonas 
su šeima, Stasys ir Antanas, sesuo Marcelė Benetis, su šeima, Ka
nadoje, kiti giminės, draugai ii- pažįstami.

Lietuvoje liko 2 seserys Anastazija Teresevičius su 
Onutė Bindokas.

Priklausė Lietuvos Paštininkų sų-jungai.
Kūnas pašarvotas ixickąwiez koplyčioje, 24 24 W 69th 
laidotuvės įvyks šešt., vas. 16. d„ iš koplyčios 8:15 

bus atlydėtas į švenč. P. M. Nekalto Prasidėjimo parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, broliui, seserys ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Stepas Lackawicz. Tel. RE 7-1213.

šeima • ir

TĖVAS IR SONUS 
MARŲUETTE FUNERAL HOME '

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero. TOvvnhall 3-2108-0 1

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

ŠAULIŲ CV POSĖDIS

A.+A. MARIJONA W AITRUS
(K AMARŠKA IT E)

Gyveno 5703 S. Bishop Street.

Mirė vas. 13 d., 1963. sulaukus senatvės. Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 55 m. «
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Sophie ir Helen Mit- 

chell, žentas Malcolm. sūnus Authony, marti Anne, 5 anūkai, pus
seserė Ona Shuftis, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Petronėlės Dr-jai, Chicagos Lietuvių Dr-jai ir 
ILoyal Nelghbors of America.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 S. tVestern 
Avenue. z

Laidotuvės įvyks šešt.. vas. 16 d., iš koplyčios 8:15 vai. ryto
bus atlydėta į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kuzųnlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ii- pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE,

TRYS MODERNI8KO9 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOSNuliūdę: Dukterys, sūnus, žentas, marti ir anūkai. 

Laidotuvių dirdkt. Mažeika - fevans. RE 7-8600
MAŠINOMS VIETA

REpublic T-8601REpublic 7-8600

Liet. Paštininkų S-gos C.V. iždininkui 

A. t A. JUOZUI GUDAIČIUI 

reiškiame gilių užuojautų jo žmonai

Pranutei, broliams, seserims ir giminėms

Centro Valdyba ir Paštininkai

mirus LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET 
2814 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1218 
Tel. Virginia 7-6672

Minia mūsų mylimam. vyrui ir tėvui

A. f A.
VACLOVUI GOŠTAUTUI

PERNAI 45,000 ŽUVO ĮVAI
RIOSE NELAIMĖSE 

National Safety taryba, turin
ti raštinę Chieagoje, skelbia, 
kad pernai namų nelaimėse žu
vo 28,000. Viešose įstaigose ir 
vietovėse žuvo 17,000. Namų 
nelaimėse 40% buvo puolimuo
se, 20% gaisruose. Lėktuvų ne
laimėse žuvo 12,000. Iš to skai
čiaus 70% žuvo privatiniuose 
(ne komerciniuose) lėktuvuose. 

VASARIO 26 D. RINKIMAI
Chicago basuotojams žinoti

na, kad vasario 26 d. įvyksta 
mero, miesto raštininko ir iždi
ninko pirminiai rinkimai. Čia 
kiekvienas balsutojas turi pasi
sakyti savo partiją. Bet tą pa
čią dieną vyksta tikri alderma- 
nų rinkimai, kuriuose nereikia 
pasisakyti partijos.

ŽUVO SUNKVEŽIMIŲ ne
laimėje

Keturi sunkvežimiai ir du au
tomobiliai susidūrė naujame 
Dan Ryan greitkelyje prie 28- 
tos gt. Nęląįmėje ęuvo vienas 
vairuotojas, du sužeisti. Eismas 
■kelioms valandoms buvo nu
kreiptas į kitas gatves.

ĮSAKĖ NESKELBTI APIE 
SAVO DUONA

Federalinė prekybos komisija 
iš Washingtono įsakė Chicagos 
National Bąkeriefe įstaigai nesi- 
skelbti laikraščiuose, kad jų 
gaminama “Hollywood” duona 
turinti mažiau kolorijų, negu ki 
tų kepykių kepamaThicnTar

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 3-3572

Tragiškai žuvusReišlkiaine nuoširdžių padėkų prel. J. Raškauskui už palan
kumų parodytų ruošiant laidotuvių apeigas, kun. prof. P. Damb
rauskui, tėvui marijonui Kardauskul ir kun. Sugintu! už šv. Mi
šias ir palydėjimų į kapines: kanauninkui Zakarauskui, kun. dr. 
Prunskiui lr tėvams marijonams: Bagdana.vičiui, Garšvai ir Ci- 
bulskiui už maldas koplyčioje, tėvui Tarcisiui. O.F.M. iš Mont- 
rcal tr kun. Pijui Brazauskui iš Eugene, Oregon už šv. mišių au
kų.

Dėkojam Lietuvos respublikos atstovui p. Rajeckui. gener. 
konsului p. Budriui, pre!. M. Krupavičiui ir visiems pareišku- 
siems mums užuojautų laiškais,, spaudoje ir asmeniškai.

Dėkojame laikraščiams: Draugas. Darbininkas, Laisvoji 
Lietuva, Naujienos ir Dirva redakcijoms už nuoširdų paminėji
mų; Lietuvos Dukterų dr-jai. Kunigaikštienės Birutės dr-jai ir 
klubui Krivūlė už moralę ir materlu-lę paramų.

Dėkojame visiems aukojusiems šv. mišioms, atsilankiusiems 
į koplyčių, dalyvavusiems gedulingose pamaldose ir laidotuvėse.

Dėkojame gerb. karsto nešėjams.
Nuoširdžiai dėkojame architektui Mulokui ir jo šeimai už pa

galbų pirmuose skausmo valandose, p. Talalai su ponia, p. Di- 
minskienei ir p. Charžausklenei už jų rūpestingumą.

Ypatingai dėkojam asmeniškiems a. a. Vaclovo prieteliams: 
Povilui Tyruliui, Broniui Draugeliui, Valerijonui Šimkui, Vincui 
Žemaičiui ir Adolfui Kriaučeliflnui.

Dėkojam laidotuvių direktoriui p. Evans.
Nuliūdę: ŽMONA ir SONUS

A. -Į- A.
VINCUI ŠVARCUI 3307 LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

nuoširdžiai dėkojame Clevelando Šv. Jurgio bažnyčios gerb. 
Kunigams už gedulingas pamaldas bažnyčioje ir religines apei
gas kapinėse ir muz. Alf. Mikulskiui už grojimą violenčele 
pamaldų metu.

Taip pat gili mūsų padėka priklauso giminėms, draugams 
ir pažįstamiems, aukojusiems Šv. Mišiotmsi už velionies sielą, 
papuošusiems karstą gėlėmis pareiškusiems žodžiu ar raštu 
užuojautą ir palydejusiems velionį į amžiną poilsio vietą.

Žmona Regina Švarcienė, sūnus ir duktė, motina, 
brolis Jonas Švarcas ir sesuo Antanina Gelažienė ir 
jų šeimos.

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

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

3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139

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

JOHN W. PACHANKIS (Patch)
Member Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois

MONUMENTS
CHESTER VITKAUSKAS (Vitkus)

District Manager

6819-21 S. Western Ave., GRovehill 6-3745

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

ir kitų papuošimų 
2448 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0838 PB 8-0834

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. -J- A.

ANTANAS RINKUN
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atsky

rė iš mūšų tarpo mylimą brolį
Netekome savo mylimo 1962 m., vasario mėn. 16 d.
Nuliūdę liko: Sesuo — Kazimiera Palonis; 4 pussese

rės — Anna Praninskas, Modesta Davis, Karolina Pranins- 
kas ir Ksavera Mitchell; 4 pusbroliai — Adomas Rinkū- 
nas, Antanas KUevičius, Pranciškus Žilvitis ir Stasys Ki- 
levičius.

Nors laikas tęsiasi, bet aš jo niekados negalėsiu už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą aš užprašiau gedulingas šv. Mišias su eg
zekvijomis vasario men 16 dieną 8 vai. ryto. Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiu visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu pasimelsti 
už a. a. Antano Rinkun sielą.

Nuliūdus: Sesuo Kazimiera Palonia.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienai) blokas nno kapinių

PCTRRITfS

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMAS
Atdara kasdien ir sekmadieniais iki 5 valandos.

apylinkėse
kuriam laikui turi išvykti, to
dėl jai pavad. paskr. red. žurn. 
Emilija Petrauskaitė.

Buvo projektuota sušaukti 
tarnybinė konferencija, bet ji 
kuriam laikui nutarta atidėti. 
Buvo svarstyta ir šaulių pada
linių įjungimo klausimas į LB. 
Patariama jungtis pavieniai.

Nutarta pavesti š. A. Gintne- 
riui paieškoti medžiagos Pašau 
lio Lietuvių archyve apie šau

kusieji su juo bendrą darbą, pa
rašytų savo atsiminimus. Pro
jektuojama išleisti trys knygos.

1 Pabaigai buvo svarstytas pa
šalpos klausimas, kuomet ats
kiri šauliai yra reikalingi me
džiaginės pagalbos. Juos reikia 
laiku pamatyti, sušelpti ir pa
gydyti. Tam reikalui nutarta 
pasirinkti vienetuose specialių 
aukų. Antanas Gintneris.

i _ " ;
VETERANO VEIKĖJO ŽODIS

Senas LRKSA veikėjas Juo
zas Jusevičius, sulaukęs 86 me-

DRA.UGAS, penktadienis, .1963 m. vasario mėn. 15 7

L. šimučiui, sekretoriui Vincui 
Kvetkui ir iždininkui Petrui Ka 
rašauskui už paskyrimą man 
dovanos — $10. Prie šios gar
bingos organizacijos priklausau 
nuo 1911 m. birželio mėn., va
dinas, jau 52 metus. Susivieniji
mui esu daug dirbęs. Jo kuopo
se esu pirmininkavęs, raštinin
kavęs ir kitas pareigas ėjęs per 
40 metų. Per daug metų pri
klausau LRKSA 160 kuopai,

Brighton parke, Chieagoje. Vi
siems organizacijos nariams lin
kiu sulaukti ilgo amžiaus ir bū
ti veikliais”.

Šis veteranas lietuvis veikė
jas taip pat yra senas ir nuola
tinis dienraščio “Draugo” rėmė 
jas .ir skaitytojas. Šį savo pa
dėkos laiškelį atveždamas į re
dakciją, ir vėl užsimokėjo už 
dienraščio prenumeratą visiems 

1 metams.



DRAUGAS, penktadienis, 1963 m. vasario mėn. 158

X Tėvų marijonų veiklos A- 
merikoje 50-ties metų sukaktis 
bus atžymėta didele vakariene 
Sherman viešbučio salėje š. m. 
lapkričio 10 d., sekmadienį. Va
karienės rengimu rūpinasi tėvų 
marijonų vadovybė ir jų ben
dradarbiai.

X Vasario 16 d. minėjime, 
įvykstančiam šį sekmadienį Ma
rijos Aukšt. mok. salėje, Dalia 
Verbickaitė dekoruoja sceną 
šviesos efektais ir visa scena 
bus matoma kaip vienas didelis

X Laureatų ir mecenatų pa
gerbimo vakarienė bus po Drau 
go romano ir poezijos premijų 
įteikimo kovo 24 d., sekmadie
nį, 6:30 vai. v. Jaunimo Cen
tre. Vakarienė daroma, kad ga
lėtume pabendrauti ir susipažin 
ti su pereitų metų literatūros 
laimėtojais. Premijos įteikimo 
koncertas įvyks tą pačią dieną 
3 vai. Marijos Aukšt. mokyklos 
salėje.

X Dariaus - Girėno lituanis
tinė mokykla mini Vasario 16- 
ją šį šeštadienį Gage parko pa
talpose. Mokiniai renkasi (pasi
puošę tautiniais drabužiais, ku
rie turi) 10 v., o pats minėji
mas prasideda 1:30 v. Maloniai 
kviečiami tėvai ir visuomenė į 
minėjimą atsilankyti. Invokaci
ją sukalbės kun. prof. F. Gu- 
reckas, kalbės aukštas Chica-spalvotas paveikslas.

X Jonas Jasaitis, JAV LB gos miesto pareigūnas Aleksan
Centro valdybos pirmininkas, 
šį šeštadienį,, 8:30 vai. ryto Va
sario 16 d. proga kalbės per 
Sophia Barčus šeimos radijo 
programą.

X JAV Lietuvių Bendruome
nės Kultūros Fondui aukojo M. 'tuanistikos mokykloje įvyksta Įėję ir ta proga pasakys kalbą, teisėjas Wells.

dras Kumskis, dalyvaus Gage nomas savo palankumu lietu- į ansamblis, solistas Jonas Vaz- fui 100 dl.

Rėklaitis $25, LB Philadelphi- . šį šeštadienį 1 vai. Marąuette I minėjimą atvyksta ir kongre- 
jos apylinkės valdyba $50, Mar'parko Fieldhouse. Numatyta pu so atstovas Wm. Murphy.
quette Parko apylinkės valdyba 
$50, dr. L. A. Dirda $5 ir kun. 
A. Sušinskas $7 Gimtajai Kal
bai.

Kultūros Fondo iždininko ad
resas: Otonas Bertašius, 2642 
W. 15th St., Chicago 8, III. LB 
Centro Valdybos iždininko ad
resas: Zigmas Dailidka, 5921 S. 
Fairfield av., Chicago 29, III.

X Inž. Algimantas Cerekas, 
1835 W. 66 st., šiomis dienomis 
baigė mokslą Marąuette univer 
sitete Milwaukėj bakalauro lai
psniu ir tuoj gavo darbą savo 
profesijoje International Har- 
vester įmonėje Chicagoje. Pažy 
mėtina, kad jisai yra V. ir Edv.
Tolčiauskų žentas, vedęs jų svinimo pastangas ir viltis. Gen. 
dukterį Danutę. Abudu yra konsulas dr. P. Daužvardis pa-
sportininkai. Danutė priklauso skatino dalyvius aukotis ir au<g& laigyinimo reikalams
operos chorui ir kitoms organi
zacijoms.

X Sol. Genovaitė Peškienė, 
kuri dažnai lietuviams girdima 
įvairių programų metu bei ra
dijo valandų transliavimuose, 
dainuos “Cavallerijos Rustica- 
nos” operoje.

X Vaikų teatras per S. Bar
čus radiją turės pasirodymą 
kovo 4 d., šv. Kazimiero šven
tėje. Užrašymas vaikų šiam 
transliavimui bus kovo 3 d. 
Vaikų teatro studijoje, Gage 
Parko patalpose.

X A. a. architekto Vlado Ado
mavičiaus 2-jų metų mirties su
kaktį minint, šv. Mišios bus at
laikytos Tėvų Jėzuitų koplyčio
je, Čikagoje, vasario 18 d. 7:30 
vai. ryte. Kviečiami giminės, 
draugai ir pažįstami atsilanky
ti į pamaldas bei pasimelsti.

lomas. Tėvai ir visuomenė kvie 
Čiami į minėjimą atsilankyti. 
Vaikai, kurių tėvai negalės 
šventėje dalyvauti ,į salę bus 
pergabenti mokyklos pastan
gomis. Tėvai yra prašomi atsi
imti vaikus 2:30 vai. p. p. Mar
ąuette Parko Fieldhouse (kam
pas Marąuette Rd. ir Kedzie).

X Vysk. V. Brizgys pasakė 
pagrindinę kalbą Chicagos Lie
tuvių Prekybos rūmų susirinki
me, paskirtame Lietuvos nepri
klausomybės sukakčiai pami
nėti. Kalbėjo apie tautos išsilai

pasirodymas ir filmas iš Lietu-

dalyvavimas.

nyčioje sekmadienį, vasario 17 
d., 10:45 vai. — liet. sumos me
tu pasakys specialų pamokslą

Įėję. Jam pirmininkavo dr. J. 
Jerome, rūmų pirmininkas, sve
čius pristatė vicepirm. A. Baliū

T _ .... visuotinį - metinį susirinkimąJerome, rūmų pirmininkas, sve- Ho,lywoo(i 2419 w 43

nas. Prekyb. J. Karvelis buvo St. šiame susirinkime bus pa
teiktas metinis veiklos balan-

koti nepriklausomybės atkovo- įaauk„jo 50 dol. Šiuo metu Su- x A- «• Gudaitis, gyv.
juno reikalams Alto putu. L. v>]|t turtM siekla 4406 S. Artesian avė., po sun-
Šimutis kviete dalyvauti centn- 7 u doJ J kios ir ilgos ligos mirė vasario
niame šventės minėjime. Šis su- ’ x (,|licaKOS LietuVjų Meške- 14 d- 6v- Kryžiaus ligoninėje.
sirinkimas įvyko praėjusį tre- . . . ... T'~x----- T ---------- -X1— ’—. . ~ . notom - Medžioto,iii klubas va-čiadieni Dariaus ir Girėno sa- . „ » , •4 sano 16 d. 6 v. v. šaukia savo

repe
tuoja zuikio teismą iš Balio 
Sruogos “Aitvaro Teisėjo” — 
juos pamatysime vaikų kaukių

nariai ir visi tautiečiai besido-

X A. a. Vinco Ačo penkeriųbaliuje už savaitės Jaunimo
Centre, sekmadienį, II. 24, 2, ... t .
vai (Pr ) metų mirties sukaktį minint, uz

L O ’ .............. j° aielą Šv. Mišios bus atlaiky-X Seserų Kazimieriečių Re- D....... . , . tos vasano 20 ir 22 d. d., 8 v.niejų tradicine vajaus vakane- ^.. ..... . «4 , , ryto Švc. P. Marijos Gimimo(Pr i nė Įvyks vasano 24 d., sekma- , . .. . . . . .....................' •' j. • e , v. bažnyčioje. Šeima kviečia gimi-
X Dr. VI. Šimaitis jau 10 ,*«■!. = / v. Manjos Aukat pažisĮamus pasimelsti.

metų padeda lietuviams apskai- m°k. patalpose. Šįmet pasikvie- (Pr)
čiuoti income tax. Darbo vai.: sti seserų tėveliai, gyveną Chi- Pr.mevu ™
9:30 — 3:30 ir 6__8 kasdien. cagoj ir apylinkėse. Jie bus pa-* 'r dovaus programai Tėvų Man-
2737 W. 43 St.CL 4-2390. (Sk.) vakarienes metu. Taip Bendradarbių bankiete

X Juozas Bacevičius pildo Pat bus atžymėti nariai .sbuvę sek*adi vasarfo „ gy 
Tax’« blankas, dr-joj M ir 25 metus. Be ska_- Erid_

mos vakanenes bus ir menine . f. , . . ~_ . _ _ .. geporte. Po vakanenes St. Pie-programa. Sesers .r Rėmėjų redakto_
draugai, nuoširdžiai kviečia se-1 • ,, . . I nūs, papasakos savo įspūdžiusserų darbams pntanancius, . ... .... . a „ i ir parodys filmą įs visuotinogausiai atsilankyti. (Pr.) .. ... o... Bažnyčios suvažiavimo Romoj.X Užgavėnių blynų vakaras,

įvairias Income 
Nereikia laukti, palikite žinias, 
blankos prisiunčiamos. Įstaiga 
veikia kasdien nuo 9 iki 9 vai. 
Bell Realty, 6455 So. Kedzie 
Ave., PR 8-2233. (Sk.)

X Mečys Šimkus, 4259 So. 
Maplewood, tel. CL 4-7450 ar
ba YA 7-2046, kaip ir kasmet, 
tvarkingai, tiksliai ir greitai 
pildo įvairius INCOME TAX. 
įsitikinkite. (Sk >

X Skubiai parduotlamas ar iš
nuom. 5 kamb. (2 did. mieg.) mūr. 
Georgian stiliaus namas Marąuette 
Pke., netoli Nabisco. 42x125 p. 
sklypas, li/2 maš. garažas. Apsau
ga nuo potvynio, įrengtas rūsys, 
gazo šilima ir kilimai. $16,900. Sa
vininkas. GR 6-1725. (sk.)

Kazys Bukauskas, Šatas Realty 
įstaigoje pildo Income Tax, 
4936 W. 15th St., Cicero, tel. 
OL 6-2233. (Sk.)
(dfe

ruošiamas Chicagos Aukšt. Mo
kyklos Motinų klubo, įvyks va
sario 23 d. Jaunimo Centre. 
Pradžia 7 v. v. Įėjimas jauni
mui tik 50 c.

Kviečiame jaunimą ir jų tė
velius į šį parengimą, čia tik
rai galėsime užgavėniškai nusi
teikti ir Motinų klubo gamin
tais skanėstais: blynais, cepe- ’ 
linais, žagarėliais ir kugeliu 
pasivaišinti.

Paremkime Chicagos Aukšt. 
Lit. Mokyklos Motinų klubo ge
rus norus bei užsimojimus, nes 
jie yra daromi minėtos mokyk
los labui. (Pr.)

(Pr.)

X švč. Panelės Marijos Gi- X Auroros LB apylinkė ren- 
mhno parapija iškilmingai mi- gia Lietuvos nepriklausomybės 
nės Lietuvos nepriklausomybės 45 m. minėjimą vasario 17 d. 3 
45 metų, sukaktį, 10:45 v. šv. vai. p. p. 70 So. Chestnut st., 
mišių metu giedos sol. Jonas Aurora, III. Piogramoje daJy- 
Vaznelis, Alice Stephens daini-1 vau ja dr. Krasauskaitė, akto- 
ninkės ir didysis parapijos cho- rė E. Rukuižienė ir kiti. Auro
ras. Vargonais pritars varg. ros apylinkės LB valdyba ma-

i Antanas Giedraitis. Visi para- loniai kviečia visus apylinkės 
| piečiai ir Chicagos lietuvių vi- lietuvius šiame minėjimu daly- 

1 suomenė kviečiama pamaldose vauti.
gausiai dalyvauti. X Cicero ateitininkai sen-

X Amerikos Balso ((Voice of draugiai įteikė savo piniginę au 
America) atstovai specialiai at- ką Vasario 16 proga Altui per 
vyksta iš Washingtono į Chica- Chicagos at-kų sendraugių val
gą, kad įrašytų į juostas Lietu- dybą. Aukojo: prel. M. Krupa- 
vos nepriklausomybės minėji- vičius, kun. A. Vilkaitis, kun. : v 
mo iškilmes, kurios bus sekma- A. Jaunius, inž. P. Cinkus, V. j
dienį, vasario 17 d., 2 v. p. p. ir K. Kleivai, L. Krumplis, V. /* I ■ • ■ • I ■ I •

Stasy. Pieža, Chicago American Mariją aukSteanioeioa mokyk- Kuprys. J ir P. Maldo,kiai, B. į L Ii I C 9 Q 0 I 6 IT 9PVIII1K6S6 
redaktorius, šį sekmadienį įvyks- 03 auditorijoj. Pagrindinis kai- ir K. Pabedinskai, B. Paliulis, , J ■ ■
tančioj Tėvų Marijonų Bendradar'- j bėtojas bus šen. Paul Douglas. J. švedas. į U'TIIVOS NEPRIKLAUSO-
aitėi'’aSe"Žfilmus«r6^nyčS',raiP P“ 'T“" X ‘"P0"1“- MYBfcS SUKAKTUS MINE-
suvažiavimo Romoje. ' Murphy ir gen. konsulas dr. P. Prekybos namų vedėjas, Vasa- JIMAS

Daužvardis. Meninę programos rio 16 d. proga paaukojo Altui
X Šen. Paul. H. Douglas, ai- dalį išpildys didysis Dainavos 50 dol., Vlikui 50 dol.’ ir Bal- 1. šeštadienį, vasario 16 d., 

12 vai. dienos: Žuvusiųjų už

Nite”. Be to, žaidimų ir kitokių! II. Sekmadienį, vasario 17 d.: 
X Marija Pėteraitienė laiške pramogų. Du laimingi galės 10 vai. ryto — Šv. Kryžiaus 

pažymi, kad Draugo dienraštis gauti kelionę nemokamai į Las ir Evangelikų Reformatų baž- 
yra ypač svarbus lietuviškos Vegas arba $250. Parengimo nyčiose iškilmingos pamaldos

ties minėjimą vasario 24 d. 2 j “Draugas kalba skaitytojams”, 
vai. p. p. Wrtobel Ballroom sa-, atsiuntė 2 dol. auką.
Įėję, Archer ir 135 St. sankry- x čiurlionio galerijoje bus 
žoje. Programoje bus G. Galvos galima pamatyti visus iki šiol 
kalba, Lemonto Lit. .mokyklos joje sutelktus kūrinius, kurių

parko administratorius J. Dėt-- viams, šį sekmadienį, vasario nelis ir kiti. Programai vado- k Marijos Aukštesnės mokyk- Lietuvos laisvę karių, partiza-__ _  ____________ ___ __ .
loffas, o meninę programą at- 17 d., 2 vai. p. p. dalyvaus Lie- vaus aukštesniojo teismo teisė- los tėvų klubas vasario 23 d. nų ir kankinių pagerbimas Pa’! už Lietuvos išlaisvinimą
liks patys mokiniai. tuvos nepriklausomybės atsta- jas Alfonsas F. Wells. Minėji- 7:30 vai. vai. mokyklos salėje, dedant vainiką prie jiems skir- ___________

X Tradicinis Vasario 16 d. tymo minėjime, kuris įvyks mą rengia Chicagos Lietuvių 6727 S. California avė., turės to paminklo Jaunimo Centro so
minėjimas Krist. Donelaičio Li- Marijos Aukšt. mokyklos sa- Taryba, kuriai pirmininkauja įdomų parengimą: Las Vegas dalyje. IŠARTI IR TOLI

santros valandos programa. Mo x L B Lemonto apylinkė
kyklos mokiniams dalyvavimas 45 metų Lietuvos nepri-, _ ..
šioje tautos šventėje yra priva- klausomybės atstatymo sukak- siskaičiusi Drauge pranešimą vų klubo stipendijų fondui. 2 v. p. p. — Minėjimas Marijos Tech kolegijos salėje. Kalbėto-

spaudos išlaikyme ir todėl pa- pelnas skiriamas mokyklos tė- už žuvusius dėl Lietuvos laisvės, madienį, vasario 17 d. Central

yra pilnas šimtas. Oficialus per
vos gyvenimo. Laukiamas visų tvarkytaa galerijos atidarymas

bus šeštadienį, vasario 16 d.,
x Kan. Vaclovas Zakaraus- punktualiai 6 v. v. 

kas Švč. Marijos Gimimo baž- Meninę programą atliks soli-
stė Stasė Klimaitė, akompanuo 
jant pianistui Manigirdui Mote- 
kaičiui. Galerijos direktorius

(Pr.) Aukšt. mok. salėje: 1. Minėji-

Kun. Jonas Jutkevičius (kairėje), svečias iš Athol, Mass., po 
Liet. Vyčių jubiliejinių iškilmių Chicagoje lankėsi Draugo patal
pose, lydimas kun. dr. V. Andriuškos. Susipažino su lietuviškosios 
spaudos klausimais ir rūpesčiais.

PRANCŪZIJOJ
tavoje Kaune tarnavo pašte, MoferlJ klubo šokių vakaras Šimas — tvarko Dariaus-Girėno, T ^vos pasiuntinybės pa 
buvo buhalteriu. A. a. Juozas įyykg &į šeštadienį( vasario 16 ir Don Varnas postų komandie- ‘a,*JOPr° :

Lietuvos nepriklausomybės at- <jail. J. Mieliulis laikys paskai- 
gavimo sukakties proga. tą “Grožis mene”. Svečiai bus

X Chi<“agos Lietuvių Suval- pavaišinti tradicine kavute. At- 
kiečių dr-ja Vasario 16 d. pro- skirų kvietimų nebus.

Pašarvotas Lechavičiaus koply 
čioje, 69 ir Artesian g.; laido
jamas šeštadienį. Velionis Lie

Gudaitis fcuvo Lietuvių Pasti-
• v i 7 J • , • • i vtimvo i ^d., T V. V. V VVfcHllVjV, , a v jr a.*a*aaa«/aa^xaa aa
išstatęs parodai lietuvių muzi- sas renkama nauja klubo val.įninku dr-jos Centro valdybos _ g Talman ave Bug >gka. PetriUa 3 Invokacija _ kun. 
kos ir dainų plokšteles. Po iškil, dyb&> dJrektoriai ir kontrolės iždininkas, todėl buv. paštinin- nįų ggrimų ir gra- Edvardas Abromaitis. 4. JAV
mingo posėdžio vaisių metu jos komigija Be tQ apsVarstyti atei kai kviečiami velioniui atiduoti doyanų ,Gros gerag orkest.|ir Lietuvos himnai - solo gle
bu™ grojamos. tieg yeiklos klubo paskutinę pagarbą ir dalyvau-, Vigas lnag skiriamas Ne- ! da Genovaitė Peškienė. 5. Pir-

------- lAiuuLuvese. kalto pragidgjimo par naujos mimnko, aukst. teismo teisėjo
bažnyčios statybos fondui. Ko- Alfonso F. Wells žodis. 6. Lie- 
misija ir valdyba kviečia visas, tuvos gen. konsulo dr. P. Dauž- 
nares ir svečius atsilankyti vardžio sveikinimas.

mį meškeriojimo - medžiojimo X O. ir .J. Gradinskai, 
sportu prašomi dalyvauti. Po kurie puikiai įsikūrė Brighton 
susirinkimo vaišės. Parko apylinkėje. 2512 W. 47 

St., ir kurie patarnauja plačiai 
Chicagos lietuvių visuomenei, 
padėdami įsigyti aukštos vertės 
moderniškus radijo, televizijos 
bei patefonų aparatus, neužsi
daro vien savo prekybos reika
luose. Jie nėra pamiršę ir lie
tuviškojo veikimo ir priklauso 
įvairioms organizacijoms, dirb-

pačiu paremti gerą tikslą. (Pr.) |greso astovo Wm. T. Murphy 
X “Pavasaris madų pašau- i sveikinimas. 9. Vysk. V. Briz- 

lyje” įvyks kovo 10 d. Jaunimo gito sveikinimas. 10. Rezoliucijų
Centro didžiojoje salėje. Sve- priėmimas. 11. Sveikinimų skai
čių ir rengėjų patogumui, pri- 
menam, kad susidarius 10 as
menų grupei, svečiai rezervuo
tų staliuką. Rezervacijas prii-

tymas. Po to 10 min. petrauka. 
12. Meninė dalis: a) Jaunimo 
Centro Kanklių ansamblis—va-

dami valdybų sąstatuose. Nese- ma O. Eringytė, tel. 925-6428 dovė Anelė Kirvaitytė. b). Sol. 
niai Jonas Gradinskas J. G. Te- kasdien nuo 6 vai. v. (Pr.) Jonas Vaznelis. c) Lietuvių Me-
levision Co. vardu atsiuntė 100 ---------------- no ansamblis “Dainava” — di-
dol. čekį Chicagos Lietuvių GELEŽINKELIS ATNAUJINS 
Operai, tuo pačiu paremdamas VAGONUS
būsimų operų pastatymą. Savo Chicago & Northwestem ge- 
laišką jis 'baigia; “Siunčiame ležinkelis šiais metais išleis apie 
100 dol. čekį Lietuvių Operai, ! 10 mil. dolerių 5,600 prekinių 
kad jūs galėtumėte dainuoti, o vagonų atnaujinimui, perdirbi- 
mes klausyti”. (Pr.) mui ir sumodeminimui.

TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 10-to SKYRIAUS

Vakariene su Programa
Sekmadienį, vasario mėn. 17 d., 1963, 5 vai. popiet

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE 

32nd Place ir Lituanica Avenue 

Auka $2.00

įdriat

I
Cicero T. T. Marijonų Bendradarbių SJk.

DIDELI ZAIDIMV h
ŠV. ANTANO PARAPJJOS SALĖJE 

1515 S. 50th Avė., Cicero, Illinois
Sekmadienį, Vasario 17 d., 1963 m. 

3:30 vai., po pietų 
LIETUVIŠKI VALGIAI IR VAIŠES!
Visi apylinkės lietuviai kviečiami!

gis Šimkus. 13. Užbaigimo mal
da — kun. Ansas Trakis. 14. 
Vėliavų išnešimas.

Visa Chicagos ir apylinkių vi 
suomenė kviečiama minėjime 
gausiai dalyvauti ir pademonst
ruoti savo nepalaužiamą ryžtą

KANADOJE
— Vasario šešioliktosios mi

nėjimas Toronte įvyksta sek-

ju pakviestas dr. H. Nagys iš 
Montrealio. Meninėj prograrhoj 
dalyvauja Toronto choras “Var 
pas”, sol. Vaclava Žiemelytė ir 
Tautinių šokių grupė, vadovau- 

i jama Turotos. Minėjimą rengia 
K, L. Bendruomenės Toronto 
apylinkės valdyba. Tą pačią va 
sario 16 Lietuvos generalinis 
konsulas su ponia Royal York 
viešbutyje daro priėmimą įvai
rių kraštų Toronte reziduojan
tiems diplomatams ir aukštiems 
Kanados pareigūnams.

— Vysk. Izidore Borecky, To 
ronto unitų katalikų vyskupi
jos ganytojas, Lietuvos neprik
lausomybės paskelbimo šventės 
proga dalyvauja Šv. Jono Kr. 
liet. bažnyčioje pasakydamas 
pamokslą. Vyskupas yra gimęs 
Ukrainoje, bet studijas baigęs 
jau Kanadoje.

’ . , . .. • • nr u. r. i- i m. i Baltrušaičio intervencija dėl PaDirkio svetameje, nai Vyto Rumchek ir Charles I4.s- ,baltijo kraštų atstovavimo Eu
ropinio Sąjūdžio Taryboje, San 
Rėmo, Italijoje, sausio 25 — 27 
d. įvykus konferencijai, daly
vaujant ir prof. J. Baltrušai
čiui Tarptautinė Taryba nuta
rė, kad kiekvienas iš trijų Pa- 

7 ”” , baltijo kraštų tautinių komite-
linksmai vakarą praleisti ir tuo Paul H. Douglas kalba. 8. Kon-|'tų (estų’ latvlų ir lietuvili) tu‘

rės savo atskirą delegatą. Tuo 
būdu, iš ligšiol turėto vieno de
legato, dabar bus trys delega
tai. San Rėmo konferencijoje 
dalyvavo 22 kraštų atstovai, jų 
tarpe Ispanijos emigrantų ir 7 
rytų ir vid. Europos kraštų at
stovai.

riguoja Stepas Sodeika, solis-

BADU STEPO ŽIRGAI
James Hobbs, 439 S. Ogden 

av., Clarendon Hills, buvo areš
tuotas, kai leido trims žirgams

tams ir chorui akompanuoja Al S badu stipti.

ĮSIGIJĘS ŠIUOS TRIS PREMIJUOTUS ROMANUS, 
TURĖSI KELETU MALONIŲ VALANDŲ.

Jurgio GlimuloN “filKŠNOSPAItPUV SOSTAS“, 1900 m. laimėjęs 
“DraiiKo” premiją, 268 psl.. Raina 2.50 dol. Apie šią Amerikos gyve
ninio knygą "Aidai” rašo: "Pernykštę Draugo romano premiją lai
mėjęs ‘'šikšnosparnių sostas” yra ne tik tiksliai apgalvotas ir su
planuotas, bet ir iš viso vienas pačių giliųjų bei tu.rintngųjų, mūsų 
veikalų".

Aloyzo Barono “MEPTAI IR BEDUGNftS”, laimėjęs "Draugo” 
premiją 1961 m.. 279 p»l„ kaina 3 dol. Apie ŠĮ romanų, "Tėviškės
Aidai", einą Australijoje, rašo: ”L,ietuv»kos knygos mėgėjas tūrėtų š| 
romaną įsigyti ir perskaityti. Nė vienas nebus apviltas, nes lietuviško 
romano eilėje šis veikalas išsiskiriu ne tik premija, bet ir savo ak
tualumu. minties lakumu, stiliaus sklandumu, netikėtais Įvykiais, taik
liais posakiais, žiaurių situacijų kettimuisi su netikėtumais Ir linksmais 
reiškiniais”.

Juozo Krallknusko “TITNAtJO UGNIS”, 1962 m. laimėjęs "Draugo” 
romano konkurso premiją, 206 psl., kaina 2.50 dol. Apie šią knygą 
“Darbininkas” rašo: “Veikalas labiausiai ir būdingas tuo, kad istori
nį koloritą jis davė ir tose srityse, kuriose nemėgino duoti bet kuris 
kitas rašytojas... Romanas parašytas su autoriaus dvasine Įtampa ir 
poetiniu polėkiu”.

Užsąkymus siųskite "Draugo” adresu. Lietuviškos knygos Klubo 
nariai gauna trečdalĮ nuolaidos.

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”


