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Bažnyčia turi rūpintis ir socialiniais reikalais
VARŠUVA. — Lenkijos ko

munistų partija, spauda ir vy
riausybė dabar nuolat reikalau
ja iš katalikų Bažnyčios, kad 
kunigai nesikištų į pasauliečių

Prezidentas Khan apie
Taškento deklaraciją
KARACHI. — Pakistano pre

zidentas Khan šiom dienom kal
bėjo Navabšacho miesto gyven
tojams, atvykęs iš Karachi.

Prezidentas Khan ragino žmo 
nes susivienyti ir susitelkti apie 
vyriausybę. Jis kritikavo sluoks 
nius, kurie skleidžia įvairius gan 
dus ir prasimanymus apie Taš
kento deklaraciją, ir pasmerkė 
tuos, kurie nepagrįstai kritikuo
ja šį susitarimą ir kitas vy
riausybės priemones. Taškente 
(Sov. Rusijoje) sausio 10 d. 
buvo pasirašytas tarp Indijos 
ir Pakistano susitarimas ati
traukti karinius dalinius abie
jose pusėse į buvusias praėju
sią vasarą pozicijas, tada pradė
jus kovas Kashmire.

Pakistanas gyvena sunkų lai
kotarpį, pasakė baigdamas sa
vo kalbą prez. Khan, bet jei 
kraštas išsaugos vieningus tiks
lus, jis išsikovos naujus žymius 
laimėjimus.

Bėgimai iš R. Vokietijos
BERLYNAS. — Šiom J enom 

sniego audrai siaučiant, į lais
vuosius Vakarus pabėgo du Ry
tų Vt kieti jos kareiviai ir vienas 
viršila. Jis priklausė tam pa
čiam daliniui, kurio sargybinia-' 
neseniai nušovė vieną bėgantį į 
Vakarus.

Kareiviai pareiškė, jog jie bė
go į Vakarus, nenorėdami būti 
verčiami šauti į savo krašto 
brolius.

Nuncijus atnašavo
mišias cirko aktoriams

VIENA, Austrija. — Didžiau
sioje Vienos miesto salėje šiom 
dienom apaštališkasis nuncijus 
Austrijoje arkivyskupas Opilie 
Rossi atnašavo mišias cirko ak
toriams ir menininkams. Kar
tu ru cirko žmonėmis p am i' los«. 
dalyvavo daugiau kaip 4,000 
V eitos gyventoj į. Ta proga pa 
mokslą pasakė žhu.inasis cirke 
žmonių kapelionas Schoenig, spe 
daliai atvykęs i Austrijos sos
tinę.

Amerikiečiai užėmė
dvi tvirtoves

SAIGONAS, P. Vietnamas. — 
Dvi JAV-bių armijos divizijos 
vakar užėmė dvi Vietkongo tvir 
toves atskiruose Pietų Vietna
mo rajonuose po didelių kauty
nių, bet komunistai partizanai 
pabėgo.

Pasak JAV-bių karinio parei
gūno pranešimo, kautynėse žu
vo 371 komunistas po smarkaus 
bombardavimo.

JAV-bių aviacija smogė į du 
Vietkongo karinius dalinius prie 
pajūrio 100 mylių rytuose nuo 
Saigono. Žuvo 110 raudonųjų, 
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Kalendorius

Vasario 24 d.: šv. Motiejus 
apaštalas, šv. Adelė, Virgaudas, 
Žiedūna.

Vasario 25 d.; šv. Gerelan- 
das, šv. Valburga, Margiris, Ra
sa.

Oras

•Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien sau
lėta. aukščiausia oro temperatū
ra 30 laipsnių.

Saulė teka 6:34, leidžias 5:33.

reikalus, o rūpintųs tik religi- nimą, o tikrovėje ištisus kraštus
jos klausimais. Lenkijos primas 
kardinolas Wyszynski vasario 
12 dieną kalbėdamas Varšuvos 
katedroje į tai aiškiai atsakė, 
pabrėždamas, kad “visas pasau
lis, tikintieji ir netikintieji, net 
ir komunistai patys būtinai rei
kalavo, kad visuotinis Bažny
čios susirinkimas Vatikane pa- 
s sakytų visomis šiolaikinio pa
saulio problemomis — apie ka
rą ir taiką, apie politinį ir eko
nominį gyvenimą, apie mokslą 
ir laisvę ir t.t.

Toliau kardinolas savo kalbo
je palietė totalitarinius režimus, 
tvirtindamas, kad “egzistuoja 
galingos valstybės, kurios di
džiuojasi savo naujomis pro
gramomis, naujomis sistemo
mis, kurios sunaudoja kalnus 
popieriaus, rašydamos įvairius 
manifestus apie naująjį gyve-
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Britanijos premjeras Harold Wilson (dešinėje) tarėsi Maskvoje su Sovietų Rusijos premjeru A. Kosyginu 
(kairėje) ir jo padėjėjais Vietnamo taikos, nusiginklavimo ir Europos saugumo klausimais. Atrodo,
Wilson nieko nepešė iš Kremliaus vadovų.

Okupuotoje Lietuvoje

Vaizdas iš kolchozininkų gyvenimo
OKUP. LIETUVA, 

rio 13 d. “Tiesa” dar kartą pa
vaizdavo akligatvį, į kurį įve
dė kompartijos “rūpinimasis 
žmogumi” Lietuvos kaimuose:

“Dalis kolūkiečių persikėlė į 
gyvenvietes. Daug kalbama, kad 
kėlimąsi reikia spartinti”. (Per 
15 metų persikėlė tik dešimta 
dalis. E.)

“Kokios lėto kėlimosi priežas
tys? Pirma, žmonės kartais sta
tybos medžiagas gauna ir na
mus statosi tėvų ir senelių me
todais. Neretai šis kelias toks 
sunkus, kad valstietis bevelija 
palaukti.... Antra, netikęs gy
venviečių projektavimas ir per- 
projektavimas suglumino ne vie
ną darbštų žmogų. Pasistatė 
jis namuką gyvenvietės centre, 
šalia būsimo klubo, o po poros 
metų sužinojo, kad ne tik klu
bo, bet ir gyvenvietės čia ne
bus. Ir nuostolių jam neatly
gins... Trečia, kaime gyvena ne
maža senų žmonių, kurių vai
kai dirba mieste. Jie turi gražų 
sodą, jiems brangūs visą gyve
nimą mindžioti takai, jų atžalos 
kaime nebegyvens, — tad kam 
statytis naują namą? Geriau 
jau tuos likusius 10 -15 metų 
pragyventi senajame lizde...”

“Kai važiuojant į Kauną, pro 
mašinos langą praslenka nau
jųjų Rumšiškių žiburiai, aš juos 
tuojau lyginu su Elektrėnais... 
Rumšiškės iš būsimų Kauno ma 
rių dugno kėlėsi beveik tuo pa
čiu metu... Buvo galimybė... pa
statyti bene pirmą Lietuvoje 
pavyzdinę kolūkinę gyvenvietę. 
Deja, namukai augo margi, be 
jokių patogumų, kartais ir be

pa verčia kapinynais... Todėl tau 
los krypsta prie Bažnyčios, nes 
Bažnyčioje yra Kristus. Kova 
prieš klerikalizmą yra absur
das ir todėl reikia liautis su 
grasinimais ir šmeižtais. Pasau
liui reikia tik meilės — pabrėžė 
kardinolas.

Numatoma dalinė 
JAV-bėse mobilizacija

VVASHINGTON, D. C. — Va
kar JAV-bių gynybos sekreto
rius Robert McNamara liudijo 
Senato ginkluotų jėgų komite
tui apie karinę padėtį Vietna
me. Jis pareiškė, jog gali būti 
dalinė Amerikoje mobilizacija, 
jei komunistai išplės karą Azi
joje.

Vasa- tvarkos. Tad gyvenvietė, nors 
tebegyvena vaiko amžių, jau 
paseno... Ir kas apmaudu, kad 
dauguma šiandieninių gyvenvie
čių statosi ne Elektrėnų, o Rum
šiškių pavyzdžiu”.

“O buitinės sąlygos? Jos iš 
esmės lieka tokios pačios, ko
kios buvo ir viensėdžiuose: be 
vandentiekio, be kanalizacijos, 
centrinio apšildymo... Po kelio
likos metų vėl viską reikės per
statinėti, išleisti dvigubas lė
šas...”

“Ar galima jau šiandien sta
tyti gyvenvietes, kurios rytoj 
nepasentų?... Mano nuomone, 
galima ir reikia... vien kiekybe 
žavėtis neverta. Ir, statant nau
jas gyvenvietes, nereikia biuro
kratiškai pamiršti viensėdžių,
leisti jiems prakiurti, apsama- šypseną, bet kitu požiūriu jis

Indonezija stovinti prie vidaus kautynių pakrantes
Generolo Nasutiono susirėmimas su prezidentu SukamuSINGAPŪRAS. _ Jakartoje, 

indonezų sostinėje, kiekvienu 
momentu gali prasidėti kovos, 
prezidentui Sukarnui pašalinus 
Indonezijos gynybos ministerį 
generolą A. H. Nasutioną. To
kie pranešimai kursuoja Singa
pūre.

Atvykę į Singapūrą diploma
tai ir slapta radijo stotis Javos 
saloje situaciją apibūdino “spro 
gstančia” po pašalinimo anti- 
komunisto Nasutiorto vasario 21 
dieną.

Generolas jaučia, kad grei
tai gali įvykti susikirtimas tarp 
armijos ir jėgų, remiančių pre-
zidentą Sukamą, kuris bando į zidentą Sukamą 1965 metų spa- dijo pranešimo, ginkluotas susi-

Senatorius Thomas J. Dodd (D,
Conn.), rezoliucijos (S. Con. Res. 
51) Lietuvos laisvinimo reikalu 
autorius, šiomis dienomis vėl ragi
no senatorių .1. W.m. Fulbright ir 
kitus jo komisijos narius duoti tai 
rezoliucijai teigiamą ir skubią eigą.

rot... Bet vėl girdžiu balsus: 
gerų statybinių medžiagų per 
maža, statybinių organizacijų
per maža,__statykim, kaip kas
išmanom...”

“Labai gaila, kad, tariantis 
dėl gyvenviečių statybos, nėra 
g°rų pavyzdžių. Visas ginčas 
kol kas yra gana abstraktaus 
pobūdžio”.

Tai rašo ne koks viskuo nepa
tenkintas buvęs “buožė”, o labai 
patikimas režiminis žurnalistas, 
nuolatinis “Tiesos” bendradar
bis D. Šniukas.

Tarp ko kita, jis papasakojo, 
kad “gavusi pirmąją pensiją, 
viena kolūkio moterėlė nunešė 
ją klebonui ir užprašė mišias 
už... Tarybų valdžią”... Sako, 
“toks padėkos būdas sukelia

visiškai paimti karines jėgas 
savo kontrolėn, pašalinęs krašto 
apsaugos ministerį gen. Nasu
tioną.

Įsakyta kariam atvykti į 
Ja kartą

Pasak diplomatų pranešimo, 
gen. Nasution įsakė Silivvangi 
divizijos keturiem batalionam, 
geriausiem Indonezijos armijos 
vyram, atvykti iš vidurio Ja
vos į Jakartą saugoti jo.

Gen. Nasution, kuris vadova
vo komunistų valymui po ban
dyto jų sukilimo nuversti pre-

Kelkime Baltijos kraštų bylą 
Jungtinėse Tautose

Senatorius Thomas J. Dodd (D. Conn.) spaudžia senatorių J. W. Fulbrightą duoti 
eigą Lietuvos laisvinimo reikalu įneštoms rezoliucijoms JAV-ių senate.

LOS ANGELES, Calif. — 
“Turime duoti skubią ir teigia
mą eigą Baltijos kraštų bylos 
reikalu įneštoms rezoliucijoms 
senate, vieną iš jų priimti ir 
kelti Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos išsilaisvinimo iš komunistų 
vergijos klausimą Jungtinėse 
Tautose”, — šiais žodžiais šio
mis dienomis kreipėsi senato
rius Thomas J. Dodd (D., 
Conn.), rezoliucijos (S. Con. 
Res. 51) Lietuvos laisvinimo 
reikalu autorius senate, į sena
torių J. William Fulbright ir ki
tus jo komisijos narius, kurių 
rankose yra visos mūsų rezo
liucijos.

Senatorius Thomas J. Dodd 
yra Senato užsienio reikalų ko
misijos narys, kuriai vadovauja 
senatorius J. Wm Fulbright. 
Dai' kiti du rezoliucijų autoriai 
senate — senatoriai Lausche ir 
Hickenlooper — yra taip pat 
tos komisijos nariai. Tie patys 
senatoriai gali labai daug visa
me rezoliucijų reikale padaryti. 
Parašykime tiems trims senato
riams po laiškutį ir kv.eskime 
juos į pilną talką rezoliucijų 
pravedime senate. Tų trijų se
natorių pilni vardai ir pavardės 
yra: Thomas J. Dodd. Frank 
J. Lausche ir Bourke B. Hi
ckenlooper. Jiems visiems laiš
kutis galėtų būti maždaug tokio 
turinio —
The Honorable (senatoriaus

verčia ir susimąstyti’”... Iš tie
sų: už 10 ar 12 rublių per mė
nesį prasimaitinti negalima, že
mė ii' inventorius valdžios kol- 
chozan paimta, liko prakiurusi, 
samanojanti trobelė, už viso mė 
nėšio pensiją nei megztuko ne
gausi, — nėra iš pensijos ap- 
čiuopiamesnės naudos, kaip tik 
užprašyti mišias su viltim, kad 
ta geroji valdžia, tegu ir į dan
gų, bet kad tik iš šios žemės 
greičiau išnyktų... (Elta)

Zambijos prezidentas atidarė 
JAV*bių ambasadą

LŪS AKA, Zambija. — Pre
zidentas Kenneth Kauuda va
sario 22 d. oficialiai atidarė 
naujus $280,000 Jungtinių Ame
rikos Valstybių ambasados rū
mus Lusakoje.

lio 1 d., stipriai yra remiamas rėmimas gali įvykti kiekvieną
lt. generolo Suharto, kurį Su
kamo paliko armijos štabo vir
šininku.

Nepolitiniai sluoksniai, turį 
ryšių su Jakarta, pareiškė: 
“Tos jėgos (armija) nepraleis 
tuščiomis šio Sukamo žygio. 
Jakartoje gali greitai prasidė

ti kautynės”.
Tokį vaizdą davė slapta ra

dijo stotis, veikianti kur tai 
Javoje, didžioje Indonezijos sa-
loję. Ši stotis yra laisvosios In- munistų ideologijos. Nasution
donezijos balsas. Pasak šio ra-

vardas ir pavardė)
Senate Office Buiiding 
Washington, D. C. 20515 
My dear Senator:

Needless to say, we are grate- 
ful to you for the Senate Con- 
eurrent Resolution, introduced 
lašt year in the Senate, that 
calls for freedom for Lithuania, 
Latvia, and Estonia. As the 
author of the aforesaid resolu
tion and as a member of the 
Senate Committee on Foreign 
Relations, you can do a great 
deal in getting the passage by 
the Senate of this very impor- 
tant legislation. Please contact

NAUJAUSIOS ŽINIOS
— JAV-bių viceprezidentas 

Hubert Humphrey vakar grįžo 
iš Pietų Korėjos į Washingtoną. 
Prezidentas Johnson jį sutiko 
Baltųjų Rūmų aikštėje, ten nu
sileidus jo helikopteriui, atskri
dusiam iš Edvvards aviacijos ba
zės, Md. Šiandien Humphrey 
praneš prezidentui apie savo 
kelionės pašėkas Azijos valsty-
bėse. Jis jų vyriausybes su-1 esąs Sovietų pasiruosimas pa- 
pažindino su JAV-bių politika leisti žmogų į Mėnulį. Nežinia,
Vietname.

— Prezidentas Lyndon B. 
Johnson vakar vakare New Yor 
ke Freedom House parengime 
pasakė kalbą apie laisvės reikš
mę. Jis ten buvo pagerbtas už 
savo nepaprastą veiklą žmoni
jos gerovei.

— Sirijoje gali kilti pilietinis 
karas. Nuvertus siriečių prezi
dentą Hafezą, Sirijos pasieniai 
buvo uždaryti ir telefoninis su
sisiekimas nutrauktas su užsie
niu.

— Jauni Sirijos armijos ka
rininkai nuvertė siriečių prezi
dentą Aminą Hafezą. kad jo 
vyriausybė buvusi per švelni 
Izraelio atžvilgiu.

— Sovietų Rusija ketinanti 
pasiųsti 10,000 savo “savano
rių” kareivių į Vietnamą pagel
bėti komunistam kovoti prieš 
pietų vietnamiečius ir jų sąjun
gininkus.

— Indonezijos prez. Sukamo
pareiškė, kad šiuo metu mėgi
nama Indonezijos revoliuciją pa 
sukti j dešinę, kalbėdamas Mer- 
dekos rūmuose Jakartoje kai
riojo politinio sparno studentų 
organizacijų atstovams. Prezi
dentas paragino dalyvavusius į- 
steigti “Sukamo frontą”, kad 
būtų galima priešintis mėgini-
mam:- pasukti revoliuciją iš jos j pie ekumenizmą ir religijos lais
dabai tinio kelio. vę parengime.

valandą.
Radijas pranešė, kad sargy

ba taipgi sustiprinta aplink Su
kamo rūmus. Sukamo pasiūlęs 
gen. Nasutionui keliaujančio 
ambasadoriaus postą užsieniuo
se, bet pašalintasis krašto ap
saugos ministeris atsisakė.

Neseniai buvo plačiai kalba
ma, kad gen. Nasution vieną 
dieną bus prezidento Sukamo 
įpėdinis, bet abu suskilo dėl ko.

yra antikomunistas, o Sukamo 
prokomunistas. Dar prieš indo

Senator Fulbright and otlrer 
members of your Committee, 
urging them to act favorably 
and vvithout delay on your Re
solution and to send it for adop- 
tion to the Senate. The House 
adopted similar resolution in 
June of 1965. Is there any rea- 
son why the Senate cannot do 
the šame ?

I hope to hear from you soon. 
Thank you."

With kindest personai wishes 
and regards,

Sincerely, (Parašas) 
(Vardas ir pavardė bei ad
resas)

Pasak stebėtojų pranešimo, 
dešimt Bandungo technologijos 
:nsi.ituto studentų neseniai bu
vo svimti už bandymą įsteigti 
‘ Sukamo fronto” organizaciją 
savo institute .

— Sovietų Rusija vakar pa
leido kapsulėje du šunis aplink 
Žemę. Sakoma abu šunys per 
96.3 min. apskrieja Žemę. Tai

kaip ilgai tie šunys pasiliks to
limose erdvėse.

_  G lianos prezidentas Kvva-
nie Nhruniah vyksta į Pekiną, 
raud. Kinijos sostinę. Jis taip 
pat aplankys Hanojų Šiaurės 
Vietnamo sostinę, ir Maskvą. Jį 
lydi užsienio reikalų ministeris 
Alex Quaison Sackley ir 70 as
menų delegacija. Sakoma, Nhru- 
mah bandys pasodinti šiaurės 
Vietnamą prie taikos derybų 
konferencijos stalo.

Naujas paskyrimas
VATIKANAS. — Šv. Tėvas 

I arlius VI-sis šiomis dienomis 
paskyrė belgą profesorių kan. 
Charles Moeller pasekretoriumi 
Tikėjimo doktrinos kongregaci
joje, kuri seniau buvo vadina
ma Oficijos kongregacija, va
dovaujama kardinolo Ottaviani. 
Tai antras svarbus paskyrimas 
Vatikano kurijoje, siekiant ją 
reiormuoti ir sutarpta įtinti.

E an. Moellei ganęs 1912 m. 
Briuselyje jau nuo 1954 metų 
dėsto klasinę ir moderniąją li
teratūrą Louveno universitete 
ir kaip ekspertas dalyvavo Va
tikano II-ojo visuotinio Bažny
čios susirinkime, kuriame arti
mai bendradarbiavo schemų a-

nezų komunistų ir jų šalininkų 
nepavykusio sukilimo Sukamo 
buvo gerokai pakrypęs Pekino 
link.

Daugiau kaip 3.000 indo
nezų vakar Jakartoje demons
travo prie prezidento Sukamo 
rūmų, protestuodami prieš pa
šalinimą gynybos ministerio 
Nu-sul ono. Kariuomenė juos iš- 
skla'džiusi.

Pabėgo du vengrai
MILANAS, Italija. — Du jau

ni vengrai paliko savo bendra
keleivius ekskursantus ir užva
kar Milane paprašė politinio 
prieglobsčio.
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ŠVENTO KAZIMIERO ŠVENTĖ

Lietuvos vyčių organizacija 
gali didžiuotis tuo kad ji pir
moji Amerikoje įvedė gražų pa
protį šv. Kazimiero dieną netik 
bažnyčiose švęsti, bet ir salėse, 
sumosiant minėjimus — akade
mijas. Tai labai tinka jaunimo 
organizacijai, kuri yra pasirin
kusi šv. Kazimiero savo globė
ju.

Vyčiai daug prisidėjo prie iš
garsinimo bei išpopuliarinimo 
lietuvių tautos šventojo. Dėl to, 
kad šv. Kazimieras globoja vy
čius, organizacija gyvuoja jau 
53 metus ir dirba savo tautos 
naudai ir gerovei.

Ir šįmet vyčiai iškilmingai 
minės savo globėjo šventę. Chi
cagoje ją ruošia Illinois — In
diana apskritis kovo 6 dieną

Clevelando Senjorui metinis susirinkimas
Šis metinis susirinkimas įvy

ko Onos Mackevičienės namuo
se sausio 23 d. Atidarė ir maldą 
sukalbėjo Antanas Buknis, sen
jorų pirmininkas. Jis pirmais 
žodžiais visus nuoširdžiai pa
sveikino su 1966 metais. Anta
nas džiaugėsi ir visiems dėkojo, 
kad pereiti metai taip gražiai ir 
vieningai buvo praleisti.

Po pirmininko pasveikinimo, 
Jonas Milas perskaitė praeito 
susirinkimo protokolą, kuris bu
vo priimtas be pataisų.

Toliau sekė iždininkės Sofijos 
Milienės pranešimas. Apie Sau
lėtos Dėžutės stovį pranešimą 
pateikė jos prižiūrėtoja Marga
rita Tarutienė. Iš pranešimų 
paaiškėjo, kad abu iždai gana 
geroje padėtyje.

Paskui buvo papasakota apie 
A. L. tarybos skyriaus ekstra 
eusirinkimą. Buvo pranešta, kad 
senjorai vyčiai paaukojo mal
doms už vytės Julės Salaševičie- 
nės sveikatą. Ji prieš kurį lai
ką pergyveno didelę vidurių ope 
raciją. Ačiū Dievui, mūsų Julė 
jau namie ir savo vyro Jurgio 
priežiūroje baigia visai pasveik
ti. J. Sadauskas Julės Salaševi- 
tienės vardu pareiškė nuošir
džią padėką už maldas.

Pranešimus išklausius sekė 
nauji nutarimai. Pirmutinis bu
vo — iš savo iždo paaukoti $10 
Lietuvos vadavimo reikalams 
Vasario 16 d. proga. Nutarta 
šią aukelę pasiųsti A. L. tary
bos centro valdybai. Kitas svar
bus nutarimas buvo — ateinan
čią vasarą, rugsėjo 3—4—5 d., 
visiems bendrai važiuoti į Wa- 
shingtoną, kada bus iškilmingai 
pašventinama Šiluvos koplyčia. 
Šiam reikalui buvo sudaryta ko
misija iš Igno Visocko, M. Ta- 
rutienės ir J. Sadausko. Kvie
čiame kitus Clevelando lietu
vius, su vyčiais senjorais ben
drai važiuoti viename autobuse. 
Prašome su čia paminėtos ko
misijos nariais pasitarti, o jie 
suteiks visas informacijas. Šio 
važiavimo organizavimas anksti 
pradėtas, kad neturėtume var
go su viešbučiais.

Senjorai vyčiai ir šiais me
tais rengiasi iškilmingai pami
nėti savo organizacijos globėjo 
šv. Kazimiero šventę. Kovo 6 
d. 10 vai. ryto Švč. Mergelės 
Neperstojančios Pagalbos para
pijos bažnyčioje bus pamaldos 
ir šv. komunija. Į šv. Kazimie
ro šventę vyčiai senjorai ren
giasi kviesti Youngstowno sen
jorus vyčius, L. Vyčių 25-tą 
kuopą ir kitas draugijas bei or
ganizacijas. Bendrai paminėsi
me savo tautos šventojo kara
laičio šventę. Po pamaldų para
pijos valgykloje turėsime ben
drus pusryčius. Jei kas norėtų

Šv. Kryžiaus bažnyčioje, pačio
je lietuviškiausioje, kurios kle
bonu yra didelis vyčių draugas 
kun. E. Abromaitis. Į ją su
plaukti turėtų vyčiai iš viso 
Chicagos miesto ir jo priemies
čių. Iškilmingos šv. mišios bus 
atnašaujamos 10 vai. ryto. Po 
jų parapijos salėje bus bendri 
priešpiečiai su atitinkama pro
grama.

Būtų didelė garbė ir pasidi
džiavimas vyčiams, kad į šv. 
Kazimiero šventę suvažiuotų 
gausiai vyčių, vyrų ir moterų, 
jaunų ir senų. Tai būtų įrody
mas, kaip vyčiai gerbia savo 
globėją šv. Kazimierą ir kaip 
jie yra prisirišę prie savo reli
gijos bei tautos.

Pov. Dirkis

gauti daugiau informacijų šiuo 
klausimu, praošme kreiptis į 
Agotą Navickienę, J. Piktkurie- 
nę, Sof. Milienę, K. Petkūnienę 
ar M. Baliukienę.

Galima pasidžiaugti Clevelan
do senjorų vyčių veikla. Iš pa- 
rengimėlių pelno aukoja įvai
riems geriems tisklams. Dabar 
pasiuntė $100—. Washingtono 
Šiluvos koplyčios užbaigimui. 
Be abejo, ir kitų miestų, pvz. 
Los Angeles ar New Yorko, šen 
jorai vyčiai nemažiau dirba, 
nieko nerašo? Dabar atrodo, 
Bet kodėl jie apie savo veiklą 
kad klevelar.diškiai vieni nori 
pasigirti savo žygdarbiais. Bet 
taip nėra. Visi iš vieno dirbki
me ir savo darbus skelbkime. 
Tik per spaudą kiti gali sužino
ti apie mus ir spręsti apie mū
sų organizacijos gerumą, nau
dingumą, ir stiprumą. Apie sa
vo veiklą rašydami, pritrauksi
me naujų narių, jaunimo, kurio 
šiandien savo organizacijoje jau 
labai pasigendame.

Pasibaigus susirinkimui, mū
sų geroji vytė Ona Mackevičie
nė visus pavadino prie stalo, 
kuris buvo apkrautas valgiais, 
tortais, gėrimais ir kitokiais 
gardumynais. Prieš pradedant 
valgyti kun. Al Goldikovskis 
sukalbėjo maidą. Kada visi ge
rai pasistiprino, tuojau pasigir
do gražiųjų mūsų liaudies dai
nų meliodijos ir draugiški po
kalbiai.

Buvo pagerbti net trys sen
jorai jų gimtadienių proga. Tai 
Jonas Milas, Pola Glugodienė ir 
namų savininkė Ona Mackevi
čienė. Jiems buvo sugiedota il
giausių ir laimingiausių metų. 
Jurgis Kuzas perskaitė savo 
gražias eiles, sukurtas jų gim
tadienių proga. Taip pat juos vi
sus tris nuoširdžiai pasveikino 
ir ilgiausių metelių palinkėjo 
kun. A. Goldikovskis.

Senelis

DAK DEL CHORO VAKARO

Sausio 22 d. Chicagoje įvy
kęs vyčių choro vakaras pasi
sekė.

Rengimo komisiją sudarė: E. 
Pakalniškienė, E. Gudauskaitė,
L. Maeekonytė, Julija Zakar- 
kienė ir Albertas Zakarka.

Man, kaipo vyčių choro pir
mininkui, tenka maloni parei
ga choro vardu padėkoti komi
tetui už puikiai atliktą darbą.

Nuoširdus ačiū Mildai Pakal
niškytei už plakatų pagamini
mą.

Dėkoju Stasei Paulauskienei 
ir Steputei Lazauskienei už tal
ką virtuvėje. Ačiū Loretai Ma- 
čekonytei, Faustui ir Teresei

Stroliams, O. Maskoliūnienei,, 
Juozui ir Magdalenai Juškoms, ' 
A. Plienaičiui, Pranui ir Vero
nikai Šatams už paaukotas do
vanas.

Bet pati didžiausia padėka 
priklauso svečiams už atsilan
kymą į šį mūsų pobūvį.

V. Paliulionis

BENDROJI
KRIKŠČIONIŲ ŠALPA

Šiomis dienomis Genevoje, 
Šveicarijoje, katalikų Bažnyčios 
atstovą tris dienas posėdžiavo 
kartu su protestantų pasaulio 
Bažnyčių taryba, svarstydam 
galimybes pilniau ir glaudž au 
bendradarbiauti visiems krikš
čionims teikiant skubią pagalbą 
katastrofų atvejais ir vykdant 
šalpos programą ekonomiškai 
neišsivysčiusiuose kraštuose.

PAMINĖTA VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
New York, N. Y.

Nepriklausomybės šventės mi 
nėjime dalyvavo apie 500 asme
nų. Vadovavęs minėjimui adv. 
3. Briedis išreiškė tikėjimą, kad 
Lietuva atgaus laisvę. Pats adv. 
Briedis yra čia gimęs, Lietuvos 
nematęs veikėjas. Invokaciją 
kalbėjo kun. Gurinskas. Vliko 
pirm. V. Sidzikauskas pasidžiau
gė mūsų jaunimo įsijungimu į 
laisvės kovą.

Irena Sandanavičiūtė skaitė 
sveikinimus valst. sekr. Rusk, 
New Yorko gubernatoriui ir kt. 
Sveikino ir estų atstovas.

Didesnė sumą aukojo dr. Va
liūnas $200, dr. Paprockas, dr. 
Kanauka ir kt. po $25, viso 
apie 1,400 dol. Dar bus apie 500 
dol. atsiųstų laiškais.

Meninę programą atliko V. 
Baltrušaičio vedamas vyrų cho
ras ir jaunosios kanklininkės, 
vad. T. Dzikienės.

P. M.

Nevvark, New Jersey
Kongreso nariai už Lietuvą

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas buvo sėkmingas. Dėl 
blogo oro daug kas į minėjimą 
negalėjo pribūti, bet programos 
vykdytojai atvyko ir visi gerai 
pasirodė. Negalėję atvykti savo 
aukas prisiuntė. Aukų gauta 
daugiau 400 dol. Patsai stam
biausias aukotojas Simonas 
Kontrimas savo auką (50 dol.) 
nukreipė į Tautos Fondą ir ke
letas kitų aukotojų savo aukas 
skyrė Tautos Fondui, kurios nė

Bei Air, Calif., ugniagesiai deda pastangas išsaugoti 85,000 dol. vertės 
namą, nes iš po jo slenka molis. Iš po vieno baseino molis jau išslinko 
ir iš baseino išpompuotas vanduo, kad neužpiltų tūkstančiais galionų 
vandeniu žemiau esančių namų.

& RADIO (LIETUVIAI)| 
Sav. DAN LIUTIKAS 

NAUJŲ PARDAVIMAS • VARTOJAMŲ TAISYMAS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS

2412 VVEST 71st St., CHICAGO, ILL. 60629, TEL. — 471-24461

CIRCUIT TV.

Jack Sharkey, buvęs pasaulio sunkaus svorio bokso čempionas, lankėsi 
Chicagoj, kur jam .lohn Jakub Jakubauskas, gyv. 2735 W. 43 st., įteikė 
savo parašytą knygą apie lietuvių sporto pasiekimus šiame krašte 
65 m. laikotarpyje. Nuotraukoje Sharkey (kairėj) ir J.J. Jakubauskas.

Nuotr. V. Noreikos

ra priskaitytos prie minėtų au
kų $400.00 dolerių.

Kadangi minėjimas vyko va
sario 13 d., sekmadienį, tai ry
te 10:30 vai. lietuvių bažnyčio
je buvo pamaldos už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės. Dalyvavo 
lietuvių veteranų postas su pa- 
gelbininkėm :r vėliavomis. Gie
dojo parapijos ohosas, ved. K. 
Bagdonavičiaus. Po pamaldų 
prie lietuviško kryžiaus padėtas 
vainikas už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės. NJLT-bos ir Vete
ranų valdybos nariai buvo nu
fotografuoti ir su atitinkamu 
raštu įdėti “Newark Evening 
News” (rytojaus) pirmadienio 
laidoje.

Už šį pat arnavimą padėka 
priklauso Pranui Vaškui, kuris 
dažnai pasitarnauja parašyda
mas į anglišką spaudą, o tai ne
lengva padaryti.

Minėjimą pradėjo New Jer
sey Lietuvių Tarybos pirminin
kas inž. V. Metinis 4 vai. p. p. 
Lietuvių šv. Jurgio D-jos salė
je, Newarke. Vėliavas įnešė lie
tuvių veteranų posto nariai ir 
jų pagelbininkės. Invokaciją 
paskaitė kun. P. Totoraitis. 
Amerikos ir Lietuvos himnus 
pravedė solistė Florence Schirm. 
Gubernatoriaus ir Newarko 
miesto burmistro proklamacijas 
perskaitė pirm V. Melinis. Va
sario 11—16 dienomis prie ro
tušės (City Hali) stambus Už
rašas: “48th Anniversary of 
Lithuanian Independence”.

Kalbėjo: Newarko miesto 
burmistras H. J. Addonizio ir 
vai. P. E. Gordon, kongresma

nas Peter W. Rodino, Jr., spe
cialiai atvykęs iš Washingtono, 
pagrindinę kalbą pasakė adv. 
Vytautas Abraitis. Sveikino te
legrama iš Washingtono kon- 
gresmanė Florence P. Dwyer ir 
vietinis prel. Tgnas Kelmelis.

Meninę programą išpildė so
listė Florence Schirm ir LB N. 
J. apyg. “Baltijos” tautinių šo
kių grupė, ved. Dianos ir Vlado 
Melinių.

Priimta rezoliucija pasiųsta 
JAV Prezidentui. Valstybės 

, sekretoriui, senatoriams, kon- 
gresmanam (iš N. J.) ir spau
dai. Senatorius C. P. Case ir 

į kong. P. W. Rodino, Jr., papra
šyti patalpinti minėjime priimtą 
rezoliuciją “Congressional Re- 
cord”.

NJLT-bos pirm. inž. V. Meli
nis dėkojo visiems programos 
dalyviams, aukotojams ir į mi
nėjimą atvykusiems.

A. S. Trečiokas

P. ŠILEIKIS, 0. P.
jfy Ortopedas, Protezistas
Nt Aparatai-Protezai. Med. ban-1 dažai, Spec. pagalba kopoms

(Arch Supports) ir t. t. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IjAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 ir 6-8, šeštad. 9.1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLfiS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220
Res. telef. VVAlbrook 5-5070

Rez. tel. 239 -4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS.
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofisas 3148 West OSrd Street 
Tel.. PRospect 8-1717

Rezid.: 3241 West OOtli Place 
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West OSrd Street
Kampas 63-čios ir California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak.
šeštad. 2-—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. IVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street 
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388.2233 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-6. treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-5758: rez. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

| Bendra praktika lr Alergija
2751 VVest 51st Street

' Valandos: pirm., antr., ketv. 2—
I vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. ▼.
. šeštad. 10 v. r. lkl 1 v. popiet.
I Ligonius priima pagal sustarim*.
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Ofs. 735-4477; Rez. PR 8-0000

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
SPECIALYBfi — NERVŲ IR 

EMOCINfiS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BLDG.

0449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susltarlma 

Rez. GI 8-087S

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

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

Ofiao HE 4-1414 Rez. RE 7-0807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija Ir moterų Ugoa 
2454 IVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai: kasdien 1—S lr 6-8 vai. vak. 

šešt. 12—8 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu — rez. PRospect 8-B081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
VAIKŲ LIGOS 

*<060 We»t OSrd Street
Pirm., antrad., ketvirt Ir penkt 

nuo 11 Iki 1 vai. lr nuo 4 iki t v. v 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. PB 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street
Ofiso vai.: kasdien nuo 6 iki 9 v. v.; 
Sešt lt iki 4 vai. popiet; arba susi
tarus.

Tel. ofiso PO 7-0000. rez. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVeat 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad. lr Sešt. uždaryta

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTfi 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marųuette Road
Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
Susltarlma, išskyrus trečiadienius už. 
daryta.

Ofiao tr buto tei. OLympI'* 2-138’

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court. Cicero
VAL.: kasdien 10-12 tr 4-7. Trečiad 
lr šeštad. tik susitarus

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5540 So Pulaski Road

Pirm., antr.. ketvirt. Ir penkt. nuo 
2—4 Ir 6—9 tr pagal susltarlma.

Tel. REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: Pirmad., antrad.. krtvirtad. lr 
penkt. nuo 12—4 p. p.. 6—8
vai. vak. šeštad. 12—4 vai trečiad
uždaryta.

Tel, ofiso Ir buto Olymplc 2-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. Ir #—8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 Iki 4 polpet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTfi
MEDICAL BUILDING 

7150 South Western Avenue 
Pirmad antrad.. ketv Ir penktad. 
nuo 11 vai. iki l vai. p p ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare Trečiad. nuo 
11 vai ryto 1 v. p p., šeštad 11
-ai. ryto iki S vai. p p.

Ofiso tel RE 7-1108.
Res. tel. 239-2919.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7lgt Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

zOfiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketvirt. 6 — 
antrad . penkt. 1 — 

Prllmlntja tik .ualt&rua

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

• Administracija dirba kas- s 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- S 
niais — 8.30 — 12:00.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Specialybe — vidaus Ilgos

(71-os ir Campbell Ave.. kampas) 
Vai. kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v v 

Šešt. 9 v. r. — 2 v. p. p.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
Vidaus Ilgos

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
10748 S. Michigan, Chicago 28, UI. 

Telef. ofiao: PUllman 5-0700 
Nuimi; BEvcrl) 8-3040 

PriBm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt.
__ £~- v- P- P. ir treč. uždaryta

Tel. ofiso PR 0-7800; Namu 026-7007

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Valandos: 1-9 v. p p 
Išskyrus trečiadieni 

Tel. 123-2000

DR. E. RINGUS
rentgenologas
9760 S. Kedzie Ave.

Va|-: pirmad., antrad., ketvirtad lr 
penktad 8 v. r. iki 9 v. v Treč £

SeSt 8 y, r. Iki 3 y, popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
VAL*^®™1® ^v. Kr\žlaus ligoninę

^,knuU^sVarusT^S,a*-'
_____ I elef. REpublic 7-2200
^S^ANT? RUDOKAS, Opt.

Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

44,>o S. California Ave., YA 7-7381

Rez. tel. PR 0-0730

DR. L. SEIBUTIS
inkstu, pūsles Jr slapumo taJcu 

chirurgija
“drenas: 2454 Weet 71st St. (71-os ir Campbell Avenue 

kampas), tel. 770-2880. «*enue
______Vaiandos pagal susltarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REliance 5-4410
ir ,Kez* ,el' ORovfthilI 0-0017 
valandos pirm. ir ketv. nuo 12 ikiĮ v. p p. ir nuo 7. lk, 8 y 

Ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p U 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Mari|iictte Parko ofisas: 2750 \Vcst 

71 Street, telefonas 925-8290 
Res. tel. WA 5-3009. 

Valandos: 10—12 v. ir 7—8 v vak
šešt. 10—12 v. ryte ’ ’’

Kitas ofisas. 4044 South Ashland
Ave., tel. CL 4-2800 

Valandos: 2—6 v. popiet kasdien 
Sekmadieniais ir trečiadieniais

abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ: 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTEI
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 0-55 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet ir kl 
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-0195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
PriiminSJa ligonius tik Nusitarus 

Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p. 
Treč. ir šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovehiU 0-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street
Spccial.vbė. AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 v. v. 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VASKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6248 So. Kedzie Avenue

Ofiso vai. kasdien: 6—8 v. ▼.
Tik svarbiais atsitik Inialf susitarus

Tel. ofiso PR 0-0440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVeat 71ot Street
8
4 1 Val.r > iki 4 p. p. It T Iki 8 v. 9. 

Tr«č tr šeštad pagal sutarti.



Tarptautine grėsmė ir

DVASINĖ-MORALINĖ

KULTŪRA

KOMUNISTŲ ŽIAURUMAI
Negalima smerkti tų, kurie nenori su komunistais 

bendrauti

P. STRAVINSKAS
Sklaidydami spaudą ir sek

dami mūsų organizuotosios vi
suomenės veiklą, ypač nušvies
tą Vasario šešioliktosios idea
lizmu, mes turime džiaugtis di
deliu patriotiniu entuziazmu, 
galingai beprasiveržiančiu tė
vynės meilės jausmu, neužgesi
namomis laisvės ir nepriklau

somybės viltimis.
Tai labai džiuginantis reiš

kinys. Patriotinis jausmas y- 
ra vienas iš tauriausių žmo
gaus idealizmo pasireiškimų ir 
jis turi būti ugdomas, puoselė
jamas, vis ieškant naujų reiš
kimosi ir naujų pavergtos tė
vynės laisvinimo formų.

*
Šioje srityje stebint džiugi

nančius reiškinius, iš kitos pu
sės reikia atsiminti, kad žmo
gaus asmenybės pilnumas rei
kalauja veržlaus budrumo ir 
'kitose srityse. Viena iš svarbių 
jų, kuri ir patriotiniams 

v jausmams gali sudaryti pagrin 
dą ir atnešti ištvermę, tai žmo 
gaus dvasinio gyvenimo ugdy
mas, religinio gyvenimo gili
nimas, moralinio nusistatymo
stiprinimas ir ryškinimas.

Ne paslaptis, kad ir mūsų 
tėvynė daugiausia nukentėjo 
nuo kovojusio su tikrąja religi
ja nacizmo ir nuo ateistinio 
komunizmo. Ateistinis komu
nizmas ir dabar savo planais 
paimti savon kontrolėn visą 

- pasaulį pasilieka visuotinė grės 
mė, kurią rengiantis sutram
dyti nepakanka tik spirtis ar
mijomis ir patrankomis, bet 
svarbu nepralaimėti kovos ir 
idėjų pasauly; pasakytume, ši 
sritis yra net daug svarbesnė, 
nes ginklai yra susieti su prie
varta, kuri gali būti būtina 
prieš agresijos smurtą, bet ku
ri vis dėlto nepraranda prie
vartos charakterio’,, kai mums 
svarbiausia laimėti kuo plates
nių masių įsitikinimus.

*
Dabartinis metas, gavėnia, 

pasiruošimo laikotarpis Prisi
kėlimo tiesos pergyvenimui, y- 
ra įpareigojantis skaitymu, 
įsimąstymu, diskusijomis dau
giau pagilinti tos tauriosios 
krikščionybės pažinimą, jos 

. naujo atsigaivinimo pulso pa
jautimą, mūsų pasaulėžiūrinio 
entuziazmo įkaitinimą. Jau ir 
savo dekrete apie Bažnyčią mo 
dėmiajame pasaulyje Vatika
no susirinkimas išreiškė pa
geidavimą, kad religinė kultū
ra ir moralinis lygis neatsilik

Spaudoj ir gyvenime

MASKOLIAI UŽPLŪDO LIETUVĄ

Vykdydama savo kolonialinę po
litiką, Maskva j Lietuvą prigabeno 
daugybę rusų. Apie tai matyti iš 
oficialių sąrašų, paskelbtų okupan
tų kontroliuojamoje spaudoje. Pvz. 
Vilniuje leidžiama “Tiesa” Nr. 240 
spalio 12 d. apdovanotųjų sąraše 
paskelbė rusus pareigūnus Lietu
voje: Girša Grožnik — Valstybės 
saugumo komiteto prie Lietuvos 
Ministrų tarybos vyresnysis ope
ratyvinis įgaliotinis, Jelena Gru- 
ževskaja — Vilniaus rajono Tara- 
konių aštuonmetės mokyklos direk
torė, Adolf Gurščin — Joniškio ra
jono Darbo deputatų tarybos vyk
domojo komiteto pirmininkas, Jo- 
sif Japkin — Telšių rajono “Leni
no kelio” kolchozo brigadininkas, 
Emilija Jerofejev—Vilniaus elekt
rotechnikos gamyklos vyresnioji in
žinierė - ekonomistė, Tamara Kali- 
novskaja — Vilniaus “Lelijos” siu- 

-yirno įmonių susivienijimo skyriaus 
viršininkė, Abram Karlin — “Ko
munisto” žurnalo redakcijos sky
riaus vedėjas, Klara Koroliova — 
Vakarų baseino žuvies pramones 
valdybos Lietuvos gamybinės val
dybos skyriaus viršininkė, Donat 
Kostiukevič — Lietuvos Liaudies 
ūkio tarybos Technikos valdybos 
viršininkas.

Tas rusų kolonistų, įstatytų į 
atsakingus Lietuvos postus, sąra
šas labai ilgas: Grigorij Kovalevs- 
kij — Lietuvos saugumo komiteto 
prie ministrų tarybos įgaliotinio 
Panevėžio miestui aparato vairuo

tų nuo mokslo žinijos ir nuo
latinio progreso technologijo
je.

*
Lygiai svarbu pagilinti įsi

jautimą į Kristaus paskelbtos 
moralės dėsnių būtinumą ir į 
reikalą reformuoti mūsų kas
dienybę pagal tos moralės dės
nių gaires. Šioje srityje išryš
kėja ypatingas reikalas: nese
niai paskelbtame Federalinio 
investigaci jų biuro (FBI) va
dovybės pranešime to biuro 
diretkorius, didelio patyrimo 
vyras, J. Edgar Hoover atkrei
pia dėmesį į naują subversyvi- 
nę komunistų taktiką JAV jau 
nimo tarpe: daugelyje univer
sitetų dabar plečiama “mados” 
banga nepaisyti tradicinės mo
ralės normų, degraduoti ligi 
šiol aukštomis laikytų daugelį 
dvasinių vertybių. Kalbos lais
vės priedanga imama skleisti 
įvairios net moraliniu atžvilgiu 
klaidingos doktrinos. Per maiš 
tingumą drabužiuose, manie
rose, plaukų auginime — skie
pyti jaunuosiuose intelektua
luose apskritai maištingumą 
priimtoms tradicinėms visuomė 
nes gyvenimo formoms ir tuo 
paruošti dirvą revoliucinėms 
nuotaikoms, palankioms mark 
sizmo skiepijimui.

¥
Edgar Hoover džiaugiasi, 

kad dauguma iš tų daugiau 
kaip trijų milijonų studentiško 
jaunimo kolegijose ir universi
tetuose yra geros valios ir ge
ro nusiteikimo, tačiau jų lo
jalumas dažnai yra nustelbia
mas tų, kurie “labai daug kal
ba ir labai mažai temąsto’’.

Gavėnios metas yra gera 
proga susitelkimo momentuose 
įsijausti į krikščionybės idea
lus, į Kristaus moralės dėsnius. 
Nuo šios gavėnios yra panai
kinamas priverstinis pasninkas, 
užtat plačiai atidaromos gali
mybės pačiam savo iniciatyva 
pasinešti gilesnio susikaupimo 
ir stipresnės savitvardos keliu, 
kas gilintų mūsų pasaulėžiūros 
sąmoningumą ir ugdytų mora
linį ryžtą. Šalia to, būtų labai 
svarbu ir daugiau pažinti Baž
nyčios su tokiu nauju įsijauti
mu skelbiamą socialinę doktri
ną, kad mes nepasiliktume tik 
komunizmo socialinių iškrypi
mų neigėjai be jokio savo po
zityvaus pasiūlymo atsaky
mams į visą eilę spirginančių 
pasaulio socialinio gyvenimo 
problemų. J. Pr.

tojas, Jefrem Kazlovskij — Lietu
vos Ministrų tarybos reikalų valdy
bos bendrojo skyriaus vedėjas, Vla- 
dimir Krasovskij Lietuvos kompar
tijos ir Ministrų tarybos partinės - 
valstybinės kontrolės komiteto sky
riaus inspektorius, Aron Kronzon— 
Vilniaus miesto remonto — staty
bos valdybos viršininkas, Galina 
Kšivickaja — Vilniaus silikato dir
binių kombinato cecho viršininkė, 
J. Litvin — Lietuvos respublikinio 
turizmo tarybos pirmininkas, Ivan 
Makmak — Vilniaus elektrinio su
virinimo įrengimų gamyklos direk
torius, Aleksandr Markin — Vil
niaus šiluminės elektros centrinės 
direktorius, Aleksiej Mylnikov — 
Valstybės saugumo komiteto prie 
Lietuvos Ministrų tarybos skyriaus 
viršininkas, Valentina Olševskaja
— Vilniaus miesto Lenino rajono 
Darbo žmonių deputatų tarybos 
vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotojas, Viktor Panin — Lie
tuvos civilinės gynybos štabo vir
šininko pavaduotojas, Josif Pčalin
— Jurbarko rajono Darbo žmonių 
deputatų tarybos vykd. komiteto 
pirmininkas ir t.t. ir t.t.

J. Žvilb.

Mūsų sieloje reikalinga sudary
ti tam tikra vienatvė, kad būtų ga
lima studijuoti tą vidinę valią, kuri 
mus tvarko: dieviško įstatymo stu 
dijavimas apvalo sielą nuošalumo 
tyloje.

Konfucijus

Vasario 16 dienos proga Lindęn, New Jersey- miesto meras,, Alexander G. Wrigley - Grigaliūnas (lietuvių 
kilmės) priėmė tos apylinkės Alto valdybą ir paskelbė atitinkamą tai dienai proklamaciją. Stovi iš k. 
į d. Vladas Tursa, Margarita Samatienė, Lindeno miesto meras, Salomėja Čerienė-Mulks ir Stasys Vai
čiūnas. . -

Ar tai tyla prieš audrą
Washingtono — Maskvos — Pekino klimatas

Bipoliarinės pasaulio politikos 
epocha pasibaigė. VVashingtonas 
ir Maskva yra šitos epochos 
centrai. Susidūrimas tarp Rytų 
ir Vakarų vyko šalto karo for
ma. Bet prie realios padėties 
pasikeitimų šitame kare nepriei
na. Šaltas karas užšaldė politi
nes pasaulio problemas. Bet per 
keliolika metų išaugo Pekino 
pasauknės politikos centras. An
tra pokarinės pasaulio politikos 
epocha prasideda 1884 metais. 
Kremlius tada nuvertė Chruš
čiovą. Kinų atominės bombos 
debesys bent kiek nustebino Wa- 
shingtoną ir Maskvą. Vakarų 
Europa atsidūrė pasaulio politi
kos trikampio šešėly. Kinija kol 
kas yra tik potencinė pasaulio 
galybe. Bet atsilikimo užtvaros 
nyksta.
Pavojingas Kinijos iškilimas
Kinijos iškilimas pradeda nau 

ją pasaulio politinės dinamikos 
laikotarpį. Trys milžinai gali su
daryti šešias pasaulinės politi
kos konsteliacijas. Kiekviena ga 
lybė gali pasilikti tik savy ir 
vesti dviejų frontų politiką. Dvi 
galybės gali eit; prieš trečią. 
Trys galybės ligšiol pasirinko 
p’rmą konsteliaciją. Kiekviena 
galybė turi dviejų frontų poli
tiką.

Amerikos politika tarp savo 
partnerių tur'. mažiausiai inicia
tyvos: kelias tarp Washingtono 
ir Pekino, tur būt, dar ilgą lai
ką bus užverstas. Politinė pas
kutinių metij dinamika daugiau
sia sukrėtė Maskvą. Kinijos ga
lybės iškilimas suardė Maskvos 
fikciją apie pasaulinio komuniz
mo vienybę po Maskvos vėlia
va. Nekantrus Chruščiovas tarp 
Maskvos ir Pekino pradėjo ieš
koti didesnio aiškumo. Chruščio 
vas siekė atviro lūžio tarp Mask 
vos ir Pekino. Bet šito lūžio iš
dava turėjo reikšti Maskvos ar
tėjimą prie Washingtono. Artė
jimas prie Vakarų yra priešin
gas komunizmo doktrinai. Chru
ščiovo įpėdiniai sugrįžo prie 
dviejų frontų politikos. Dabar
tiniai Kremliaus vadovai užšal
dė pasikalbėjimus tarp Maskvos 
ir Washingtono. Bet, iš kitos

BAISIOSIOS DIENOS
J. TOLBAUDAS

Po šios pamokos slėpėmės visi krūmuose, sekda
mi baraką iš tolo. Nedrįsome nė virti vakarienės. Vil
tis, kad išsigelbėjimas netoli, buvo saldesnė už viską. 
Naktį praleidome miške. Turėjome visi šautuvus, bet 
iš septyniolikos vyrų tik eil. S. turėjo vieną šovinį, 
kurį jis laikė paslėpęs po kelmu. Pavojui esant, da
bar galėjome tik vieną puoliką nudėti. Prieš auštant 
nuo lietuviškos uniformos nusidraskėme rusiškos api- 
kaklės ženklus. Raudoną kepurės žvaigždę padėjau ant 
akmens ir kitu akmeniu suplojau į blyną. Malonumas 
buvo neaprašomas. Viltis, kad jau tikrai nusikratome 
baisiu bolševikų jungu augo kas valandą.

Prieš saulėtekį penki vokiečių bombonešiai prie 
stoties nukirto bėgius. Po to viskas nutilo. Saugumo 
dėliai visa komanda sugulėme į miestelio pakrašty 
esančias žvyrduobes. Atsibodus laukti su vienu vyru 
išėjau žvalgybon. Nuėjau pas pažįstamą kelių tarny
bos dešimtininką, nes jis turėjo radiją. Viduje radau

DR. V. LITAS

pusės, jie išvengė lūžio tarp Mas 
kvos ir Pekino.

Maskvos laimėjimai
Maskvos politika dabar yra 

kantrus laviravimas tarp Wash- 
ingtono ir Pekino. Šita politika 
pirmaisiais metais davė gerų 
vaisių. Maskva sustiprino savo 
pozicijas komunistiniame pasau
ly: dabar ji gali galvoti apie 
pasaulinio komunizmo suvažia
vimą. Maskvos autoritetas ko
munistiniame pasauly dabar pa
kilo. Maskva įkėlė kojas į spal
votą pasaulį. Šitaip ji apribojo 
kinų propagandą. Maskva su
stiprino Azijoje savo įtaką: Mas 
kvos aktyvumą junta šiaurės 
Korėja, Šiaurės Vietnamas, In
donezija, Indija, Pakistanas ir 
kt. Maskva savo žemėj Tašken
te tarpininkavo tarp Indijos ir 
Pakistano, šitas tarpininkavi
mas pakėlė Maskvos prestižą. 
Maskva stipriai veikia Irane, 
Turkijoje, Egipte, Alžirijoje ir 
daugely kitų Afrikos valstybių.

Maskva turi laimėjimų ir

Pirmosios JAV kavalerijos divizijos 
karys žygio metu, kurio metu jis 
rado pora agurkų ir užsikišo už 
šalmo, kad turėtų šviežių daržo
vių prie nuolatinio konservuoto 
maisto. Jis čia yra vadinamoj 
Eagles Claw operacijoj, valant 
Bong Son rajoną.

prieš Vakarus: prie šito prive
dė karinės, politinės ir ūkinės 
Vakarų vienybės irimas. Tam 
tikros vakarų Europos valsty
bės pradeda peržiūrėti savo san
tykius su Maskva. Amerika Mas 
kvai dar vis laiko atviras du
ris. Bet santykiai tarp Maskvos 
ir Wasl;ingtono rodo atšalimo 
palinkimą. Anglija, Prancūzija 
ir Italija ieško santykių atšil- 
dymo. Komunizmo pavojus “iš 
rytų šalies” šitoms valstybėms, 
atrodo, negresia. Rusiją, kaip 
baltos rasės raudoną valstybę, 
norima pastatyti prieš geltoną 
kinų pavojų: ji norima padary
ti užtveriama Europos galybe.

Kinija pertempė politiką

Kinai, nepažindami pasaulio, 
pertempė savo galybės kilimo 
lanką ir tuo būdu prisidėjo prie 
Maskvos laimėjimų. Pekinas 
skelbė du šūkius: “šokis į prie
kį ir šuolis į pasaulinę politi
ką”. Bet šitie “šokiai ir šuo
liai” nepasisekė. Kinai neįsten
gė į savo rankas paimti pasaulio 
komunistų vadovybės. Didelę ne 
sėkmę kiliams iškrėtė Afrika. 
Kinai yra persilpni kovai prieš 
Ameriką ir Rusiją. Paskutiniai 
metai kinams atnešė didelių pra 
laimėjimų.

Kinams nepavyko komunisti
niame lagery ir tarp spalvotų 
tautų pralenkti Rusiją ir išplėš
ti vadovybę. Kinų pastangos 
Vietname Rusiją įtraukti į at
virą konfliktą su Amerika taip 
pat nepavyko. Atvirame konflik 
te tarp Rusijos ir Amerikos ki
nai norėjo būti “trečiasis besi
juokiantis”. Kinų metodas yra 
kitas tautas siųsti į priekį ir 
patiems pasilikti užpakaly. Ši
tie metodai dabar yra prakti
kuojami Vietname. Bet jų pri
taikymas kitiems kraštams nėra 
pavykęs. Afrikos tautos tuo pa
čiu laiku nenori eiti prieš Ame
riką ir Rusiją. Tarp Azijos tau
tų yra panašus galvojimas. Ki
nams dėlto nepavyko antra Ban- 
dungo konferencija ir Indijos 
- Pakistano konflikto išplėtimas. 
Indonezijos politika kinams da
vė didelį kirtį: Indonezijos ko-

apie dvidešimt kitų dalinių karių ir civilių. Vieno pės
tininkų pulko kariai kartu buvo atsivarę ir du belais- 
vėn paimtus ruselius. Jie stovėjo vidury kambario iš
sigandę. Radijas pranešė žinias, kurių turinys pripil
dė krūtines džiaugsmu: Kaune jau sudaryta lietuvių 
vyriausybė. Pranešimo gale užgrojo Lietuvos himną. 
Stojome ramiai ir pridėjome rankas prie matikų, ati
duodami karišką pagarbą.

Kai saviškiams pranešiau naujausias žinias, visi 
šoko iš žvyrduobių ir pasileido į barakus. Iš savo la
gamino išsiėmiau seniai slėptą Lietuvos kariuomenės 
kepurės žvaigždę. Besitvarkant kažkas smarkiai ati- 
trenkė duris ir sušuko: “Haende hoch”. Pro duris iš
lindo du automatinių pistoletų vamzdžiai. Kai kurie 
išsigandę nė rankų nepakėlė. Aš pakartojau lietuviš
kai ir sušukau vokiškai, kad mes lietuviai. Vokietis 
suriko: “Marsch raus, schnell”. Eilute, visi iškėlę aukš
tai rankas, nužygiavome į bažnyčios šventorių, čia 
jau buvo suvaryta apie šimtas lietuvių ir atskirame 
kampe apie tiek rusų. Aplink kulkosvaidžiais ginkluoti 
vokiečiai sėdėjo mašinose. Lauko žandarai iškratė mus 
iki siūlių ir nuvarė prie kitų lietuvių.

Taip šventoriuje išbuvome beveik keturias paras, 
praktiškai nevalgę ir labai retai tegaudami gerti van
dens. Varėnos šulinius išgėrėme iki dumblo. Pagaliau

Paėmę valstybės valdžią į 
savo rankas (dažniausiai per
versmais, smurtu, nelegaliomis 
priemonėmis), komunistai pasi
reiškia tokiais žiaurumais, kad 
atrodo, jog ta valdžia vykdoma 
ne žmonių, o kažkokių žvėriš
kų būtybių, atsidanginusių pas 
mus iš kitos planetos, iš kito 
pasaulio.

Tie jų žiaurumai reiškiasi 
netgi teismuose, ypač gi vyk
dant nuteistiesiems bausmes.

Mirties bausmės jų vykdo
mos su visomis sadizmo orgi
jomis, ypač tuojau po pervers
mo, kada dar jie visi dega sa
vo politinių priešų neapykan
tos, jų kankinimo aistromis.

Komunistinio žiaurumo 
pavyzdys

Georgės Govdu savo knygo
je “Dievas pas Sovietus” (Dieu 
chez les įSoviets”) pateikia 
šiurpų vaizdą, kaip buvo įvyk
dyta mirties bausmė prel. Bud- 
kiewicz, nuteistam Maskvos 
revoliucinio tribunolo 1923. HI. 
25 dieną, kaip tik tuo metu, 
kada visoje Sovietų Rusijoje 
buvo vykdom; popiežiaus Pi
jaus XI labdaros darbai, vado
vaujant jėzuitui Peter Walsh 
(amerikiečiui).

Mirties bausmė nuteistajam 
buvo įvykdyta prieš pat Vely
kas, Didįjį Ketvirtadienį, kada 
Kristus, kaip sako knygos au
torius, dalijo savo apaštalams 
duoną.

Kun. Walsh, kuris tada vi-

munistų partija gavo didelių nuo 
stolių. Stipri jėga prieš komu
nizmą yra Indonezijos kariuo
menė.

Kinų pralaimėjimai
1965 metai kinams yra labai 

nelaimingi. Bet kinų pralaimėji
mus išnaudojo Maskva. Rusija 
tarp trijų didžiųjų dabar užima 
tvirtą “trečio laukiančio” pozi
ciją. Maskvos parakas dabar 
pasilieka sausas. Amerika tuo 
tarpu padarė didelių užsianga
žavimų pietiniame Vietname. 
Vietnamo kovos gali išsiplėsti į 
ilgą ir labai nuostolingą karą.

Tiesioginio ar netiesioginio 
kinų įsikišimo kol kas nelau
kiama. Nežiūrint didelių žodžių, 
kinai Vietnamo kare pa
tys pasireikšti vengia. Bet kinų 
iniciatyva į pietinį Vietnamą 
traukia reguliari šiaurinio Viet
namo kariuomenė. Šitas Ame
riką priverčia išplėsti oro karą 
prieš šiaurinį Vietnamą. Kovos 
užgauna Laosą, Kambodiją ir 
Thailandą.

Amerikos užsiangažavimas P. 
Vietname yra padarytas prie
varta. Karo veiksmų išsivysty
mas Amerikai kol kas nepra
mato kelio atgal. Amerikos pa
sitraukimas iš Vietnamo reikš
tų totališką Amerikos prestižo

alkani ir Ištroškę per smėlynus, kelių vokiečių lydimi, 
atžygiavome Varėnos stovyklon. Pamatę, kad tūkstan
čiai mūsiškių išsigelbėjo nuo rusų ir laukė mūsų su
stoję prie kelio, pasitempėme ir puikioje rikiuotėje už
traukėme karišką dainą.

Baisusis raudonas košmaras užsibaigė. Nematysi
me įkyrių politrukų, nereiks klausyti kvailos propa
gandos, beribio Stalino, Lenino ir partijos garbinimo, 
soclenktynėms, terorui, dviveidžiams vietiniams patai
kūnams — galas visam tam... šiandien už išvadavimą 
iš jų būtume buvę dėkingi ir pačiam plėšikui Mėlyn
barzdžiui.

Ne visiems mano bataliono kariams pasisekė iš
silaisvinti. Vieni politrukų prievarta buvo įvaryti į vo
kiečių ugnį be šovinių, kiti žuvo sukilimo prieš bolše
vikus metu Varėnos poligone ir Vilniuje. Nuliūdau 
sužinojęs, kad geras bičiulis j. psk. č., technikos mo
kyklos abiturientas, didvyrio mirtimi žuvo puldamas 
korpo štabe užsibarakidavusius du šimtu politrukų ir 
rusų karininkų. Lietuviams užėmus štabą, prie Č. la
vono rado krūvą negyvų politrukų. Grįžęs Vilniun ap
lankiau jo kuklų kariškių kapą Rasų kapinėse.

(Pabaiga)

siems Sovietų Rusijos badau
jantiems dalino popiežiaus at
siųstąją durną (gelbėdamas 
nuo bado netgi ir komunistus), 
norėjo pasimatyti su mirčiai 
nuteistuoju prelatu, suteikti 
jam popiežišką palaiminimą ir 
šv. komuniją. Norėjo su juo 
pasimatyti ir tada Sovietų Ru
si jo j buvęs JAV žurnalistas 
MacCullagh.

Jie abu prašėsi sovietinių 
teismo organų leidimo ir visą 
Didįjį Ketvirtadienį budėjo 
prie telefono, laukdami iš ka
lėjimo atsakymo. Kelis kartus 
į ten telefonavo, bet jiems vis 
buvo atsakyta: “palaukit, bus 
pranešta...”

Pagaliau apie 10 vai. vakaro 
pasigirsta telefono skambutis. 
Atsiliepia kun. Walsh, bet jam 
niekas neatsako. Po trumpos 
pauzos girdi jis baisų triukš
mą, šauksmą, ir laukinį kvato
jimą, o po to... revolverio šūvį. 
Po šūvio pasigirsta jau links
mi egzekutorių juokai. Atlik
ta...

Vėliau vienas prie tos egze
kucijos dalyvavęs raudonar
mietis pasakojo, kad prel. Bud- 
kiewicz, nulaužus jam koją, 
negalėjo paeiti, todėl jis buvo 
iš savo celės vilkte išvilktas. 
Jis turėjo koridorium šliaužti 
iki sargybinių komandos sa
lės, kur turėjo būti įvykdytas 
mirties sprendimas.

Vienas egzekutorių griebė 
(Nukelta į 4 psl.)

sukrėtimą. Bet Vietnamo karas 
pasaulio politikos trikampyje 
suvaržė Amerikos judėjimo lais 
vę tarp kitų dviejų galybių. Viet 
namo karas yra didelis Ameri
kos bandymas.

Tam tikri politikai mano, kad 
Vietnamo karas yra įvadas į 
trečią pasaulinį karą. Taip sa
kyti kol kas nėra realaus pa
grindo.

Amerikos įsikišimas į Vietna
mo karą visame Vakarų pasau
lyje kelia nerimą. Dvi komunis
tinės galybės tuo tarpu tik lau
kia. Rusijos ir Kinijos nesutari
mai mums nėra didelio džiaugs
mo pagrindas: šitie nesutarimai 
vieną dieną gali išnykti. Rusi
jos ir Amerikos suartėjimas kol 
kas neduoda tikrų vilčių. Da
bartinė Maskvos politika yra 
kiek galima gilesnis Amerikos 
įklimpimas Vietname. Maskvos 
raketos šiauriniame Vietname 
nusodys daug Amerikos lėktu
vų. Bet po to, kada Amerika 
bus gerokai išpompuota Vietna
me, Maskva gali iškelti reikala
vimų Amerikai ir Vakarų Eu
ropai. Gudresnė naujų Maskvos 
vadovų politika pradeda užmig
dyti Europą: iš Rusijos pusės 
pavojus esą praėjęs. Bet gali 
būti labai piktas Europos atsi
budimas. Tyla gali būti tik prieš 
audrą.



Pasiūlymai ir pastabos

ŠVIETIMO REIKALAIS 
BESIRŪPINANT

Negalėdamas asmeniškai da
lyvauti šioje svarbioje darbo 
konferencijoje, noriu pateikti 
kelius pasiūlymus dėl lituanis
tinių mokyklų darbo sąsiuvinių 
(work book). Nesu joks žino
vas toje srityje, bet tik vaikų 
tėvas ir besirūpinąs, kad mūsų 
vaikų lituanistinis mokymasis 
būtų kuo aukščiausias ir leng
viausias. Lietuvoje ir dabar dar 
kai kur čia vartojami metodai 
lietuvių kalbos mokymui, man 
atrodo, jau yra pasenę ir dau
gelio vaikų nemėgiami. Čia A- 
merikoj mokyklose mokymosi 
metodai yra nauji, mūsų vai
kai prie jų pripratę, atrodo, 
mokslo pažangumas nėra blo
gas, tad ir mūsų lituanistinės 
mokyklos privalo sugebėti tuos 
naujus mokymosi metodus pa
naudoti lituanistiniam mokymui, 
nežiūrint kiek tai kainuotų kū
rybiškumo, darbo bei pinigų. Y- 
patingai šiais Jaunimo metais 
visos kūrybinės, organizacinės 
ir finansinės jėgos turėtų būti 
panaudotos, kad visose lituanis
tinėse mokyklose mokymosi me 
džiaga ir metodai būtų sumoder 
ninti, tuo padarant dėstomas pa 
mokas įdomesnėmis ir efekty
vesnėmis.

Nepaprastai apsidžiaugiau, 
kai mano sūnus šį rudenį parsi
nešė mokytojo Domo Veličkos 
Lietuvių kalbos pratimus penk
tai klasei, t. y. trys sąsiuviniai: 
pirmas — fonetikai, antras ■— 
morfologijai ir trečias -r— sintak
sei. Vaikai iš tokių pratimų mo
kosi mieliau ir greičiau, manau 
ir mokytojai džiaugiasi turėda
mi tokius parengtus darbo sąsiu 
vinius po ranka. Tik gaila, kad 
tokie darbo sąsiuviniai tėra tik 
keliems skyriams. Mano many
mu, kiekvienas skyrius, prade
dant vaikų darželiu ir baigiant 
visomis lituanistinėmis mokyk
lomis (įskaitant aukštesniąsias 
lituanistines mokyklas bei Pe
dagoginį institutą) turėtų turė
ti panašius darbo sąsiuvinius 
visiems lietuvių kalbos dėsto
miems dalykams. Tokie darbo 
sąsiuviniai palengvintų lietuvių 
kalbos mokymąsi ir taip pat 
jais galėtų pasinaudoti tėvai, 
kurie moko savo vaikus lietuvių 
kalbą namuose, kadangi gyvena 
per toli nuo lietuviškų centrų.

Žinoma, čia pat iškyla klau
simas, kas juos parengs ir, taip 
pat, kas galėtų finansuoti tą 
visą didelį darbą. Tam visam 
darbui turėtų vadovauti JAV 
LB Švietimo Taryba, susitaru
si su visų minėtų mokyklų mo
kytojais, aišku, neišskiriant nė 
Čikagos Donelaičio mokyklos, 
kurios mokytojai turi puikių, 
naujų idėjų. Tam darbui reali
zuoti turėtų būti sudaryta spe
ciali komisija, kuri surastų tin
kamus žinovus, apsiimančius to
kius darbo sąsiuvinius visoms 
klasėms parengti. Tas pareika
lautų daug laiko, bet vieną sy
kį taip atliktas darbas tarnau
tų labai efektyviai visoms litu
anistinėms mokykloms ir taip 
pat tėvams dabar ir daug me
tų ateityje.

Toks darbas būtų didelis, tad 
pareikalautų ir daug pinigų. Su
radus atitinkamus autorius to
kiems pratimams parengti, rei
kėtų tuoj, iš anksto, paskirti 
atitinkamas pinigų sumas auto
riams, kad jie galėtų daugiau 
laiko pašvęsti tam kūrybiniam 
darbui. Negalima reikalauti, kad 
jie tokį didelį darbą atliktų vel
tui, taip, kaip atsitiko su D. Ve
lička. Kai -jau tas darbas būtų 
panašių autorių suredaguotas, 
tada kitos pinigų sumos turėtų 
būti paskirtos tų darbų spaus
dinimui. Aišku, čia gali kainuoti 
kelios dešimtys tūkstančių, ar 
net daugiau. Mes neturėtumėm 
to išsigąsti, nes tikrai tai tar
nautų mūsų jaunimui ir mažie
siems. Be to, kai tokie pratimų 
sąsiuviniai būtų pagaminti ir 
išsiuntinėti visoms mokykloms

bei privačiai tėvams, dalis, ir 
nemaža dalis pinigų sugrįžtų at
gal leidėjams.

Mano manymu, šiam dideliam 
darbui finansuoti Lietuvių Fon
das turėtų ateiti į pagalbą su 
finansais. Lietuvių Fondas dalį 
pinigų galėtų paskirti paramos 
formoje, o kitą dalį net ir pa
skolinti, nes tam tikra dalis in
vestuotų pinigų į šį didelį pro
jektą grįžtų atgal. Aišku, tai y- 
ra mano asmeniniai pasiūlymai, 
o ne kokios institucijos. Aš esu 
tikras, jeigu toks siūlomas pro
jektas būtų patiektas tinkamo
je formoje Lietuvių Fondo Skir 
stymo Komisijai, ji neatsisaky
tų paremti ir paskirti didesnes 
pinigų sumas iš šių metų LF 
gauto pelno ir taip pat iš atei
nančių metų būsimo LF pelno. 
Kaip visiems yra žinoma, LF 
Skirstymo Komisiją sudaro trys 
nariai iš LF Tarybos ir trys 
nariai iš Lietuvių Bendruome
nės, tad gerai tokie projektai 
pristatyti susilauktų teigiamo 
tos komisijos sprendimo.

O jeigu pinigų neužtektų iš 
LF pelno, aš esu tikras, LF 
Taryba neatsisakytų dalį pinigų 
ir paskolinti tokiam dideliam ir 
svarbiam lituanistinių mokyk
lų projektui, kuris tapęs realy
be tarnautų viso pasaulio lietu
vių vaikams bei studentams.

Asmeniškai aš siūlyčiau tas 
mano pastabas priimti svarsty
mui, gal net reikėtų iškelti ir 
spaudoje, kad ir visi suintere
suotieji turėtų progos pasisa
kyti, bei naujų idėjų pasiūlyti 
šiam projektui. Viešai diskutuo
jant, gal atsirastų ir netikėtų 
autorių, kurie jau gal pradėjo 
tokius projektus redaguoti, ar
ba sutiktų apsiimti į tokį darbą 
įsijungti. Dr. A. Razma

Grupelė lietuvių jaunimo po Vasario 16 d. minėjimo Chicagoje.

Komunizmo žiaurumai
(Atkelta iš 3 psl.)

jam už ausies ir norėjo tuo 
būdu jam “padėti” eiti... Au
sis buvo nup.ėšta. Tada jis bu
vo tempiamas, pagriebus jį už 
drabužių. Drabužiai buvo nu
draskyti. Pagaliau jis atitemp
tas į minėtą salę, kur egzeku
toriai dainavo, grūmojo, šėlo. 
Tada buvo paskambinta kuni
gui Walsh, kad jis pasiklausy
tų mirties bausmės įvykdymo.

Nelaimingasis buvo nužudy
tas revolverio šūviu, paleistu i 
tą vietą, iš kur buvo išplėšta 
ausis. Kad neliktų jokių ano 
kankinio relikvijų, jo kūnas 
buvo sudegintas ir pelenai iš
barstyti į visas šalis...

Komunizmas — antireligija ar 
pseudoreligija

Šis klaikus komunistų žiau
rumo vaizdas yra vienas iš ne
suskaitomos gausybės. Apie 
komunistų žiaurumus jau pri
rašyta knygų knygos. Ateities 
kartoms jos liudys apie di
džiausią moralės krizę mūsų 
vad. civilizuotame XX-me am
žiuje.

Komunistų žiaurumo mįslė 
yra ši: kas jiems duoda impul
są vykdyti tuos pasibaisėtinus 
žiaurumus ?

Kai kas aiškina, kad komu
nistai išvis nėra normalūs žmo 
nės, o degeneruoti, iškrypusios 
prigimties sadistai. Bet tai ne
tiesa. Sunku prileisti, kad pa
saulyje būtų tiek daug iškry
pusios prigimties, sužvėrėjusių 
žmonių. Be to. reikia pripažin
ti, kad netgi ir kompartijoje 
yra idealistų, trokštančių žmo
nijai gero.

Tad kas gi juos skatina, 
kad jie kovoje su savo idėji
niais priešininkais yra tokie 
žiaurūs, antihu maniški?

Kas yra komunistai — su
žvėrėję žmonės ar fanatiški nei 
giamos komunizmo idėjos vyk
dytojai?

Komunizmo ekspertai sako, 
kad jie bendra taisykle yra tik 
fanatikai, degą savo komunis
tine idėja ir dėl to pasireiškią 
didžiausia neapykanta kitokio 
įsitikinimo žmonėms. Kai ku
rie tų ekspertų teigia, kad ko
munistai yra tiesiog religiniai 
fanatikai, nes komunizmas 
yra niekas kitas, kaip tam tik
ra neigiama religija.

Pvz., Waldemar Gurečen 
(Rusijoje gimęs žydas, konver
titas, buvęs Notre Dame uni
versiteto profesorius, parašęs 
eilę veikalų apie komunizmo 
doktriną ir praktiką) vienoje

Millstone upės (arti Manville, N.J.) 
išgelbėta ir nugabenta į ligoninę.

;■ ii 
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potvynis nubloškė automobilį j šalį iš kelio. Važiavusi moteris buvo

savo knygoje ("The Soviet 
Union”) teigia, kad despotiš
kas, žiaurus, antihumaniškas 
Sovietų rėžimas esąs tam tik
ros politiškai socialinės pseu- 
doreligijos apraiška. Ta religi
ja arba tiksliau sakant, antire
ligija siekianti pertvarkyti vi
są šių dienų bendruomenę.

Ir kiti komunizmo ekspertai 
(pvz. škotų Sarolea) aiškina, 
kad komunizmas esąs religinė 
bendruomenė su visais jos or
ganais ir kitų religinių ben
druomenių pamėgdžiojimas. 
Sakoma, kad jis turįs savo 
šventąjį raštą (K. Markso kny
gas) ; savo egzegetus ir sko- 
lastiką; savo pranašus ir kan
kinius; savo dogmas, ortodok
siją ir atskalūnus; savo eku- 
meniškus susirinkimus ir tarp
tautinius kongresus; savo apei
gas ir simbolius; savo priėmi
mo ceremonijas ir ekskomuni
ką; savo paskelbimą šventai
siais ir savo viltis; savo atly
ginimo sistemą ir bausmes; sa
vo draugų ir savo pragarą. To
dėl tiems neapsakomo žiauru
mo darbams komunistus skati
na jų pseudoreliginis fanatiz
mas.

Dėl to jų fanatizmo yra sun
kiai nukentėjusi ir mūsų tau
ta.

Komunistų žiaurumai stovi 
mums visiems prieš akis

Dėl to daugis mūsų yra la
bai jautrūs bet kokiam mūsų 
susilietimui su anais pseudore- 
liginiais fanatikais. Nenorima 
su jais ne tiktai bendradar
biauti, bet netgi ir kalbėti. Jei 
kas mūsų su komunistais (ypač 
gi su Maskvos atsiųstaisiais 
pareigūnais) Kalbasi, aiškinasi, 
rodo jiems svetingumą ir pan., 
tai tie mūsų jautresnieji bro
liai anuos griežtai smerkia, rei
kalauja netgi pasitraukti iš 
bet kokių visuomeninių postų, 
iš viešųjų pareigų.

Nors kiti mes gal ir nesa
me taip jau labai šiuo atžvil
giu griežti, bet vistiek negali
me smerkti tų, kurie už mus 
yra jautresni ir griežtesni.

Iš tikrųjų. kaip galima 
smerkti ir kaltinti tuos, kurie 
taip giliai išgyvena tautos tra
gediją ir nenori turėti jokio su
silietimo ir reikalų su šiurpios 
komunizmo religijos fanatikais,

netgi su tais, kurie įtariami 
tokiais besą?

Jei norime surasti kokį vidu
rio kelią, turime ieškoti jo ne 
vieni kitus smerkdami ir bar
dami, o aiškindamiesi draugiš
koje atmosferoje, vieni kitus 
gerbdami ir stengdamiesi vieni 
kitus suprasti.

TAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Prancūzijos tautinis eucharis
tinis kongresas bus balandžio 
11 -14 d. Bordeaux mieste. Kon 
grėsė bus svarstomos Pauliaus 
VI-jo enciklikos “Tikėjimo pas
laptis” mintys ir nurodymai.

Kun. K. Killoren, 46 m., Seoul, 
Korėjoj, jėzuitų kolegijos dekanas, 
aiškina kodėl jis atsisakė JAV pi
lietybės ir priėmė Korėjos pilietybę, 
pasirinkdamas ir Royal Kil vardą 
Jis sakosi mylįs Korėją, jos žmo
nes, jos gyvenimą ir jos vandenis.

SIUNTINIAI { LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archei 
Chicago, III. 60632 Tel YA 7-5980

lllllllllllllisillllll'lllilllllllllllllllllllllllllMOVING
ŠERĖNAS perkrauto baldus 

ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL. WA 5-8063
tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllttlll

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio lkl penk. 
tadiėnio 10 iki 11 vai. ryto. šešta
dieniais ir Sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak

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

Telef. HEmlock 4-2413 
7158 South Maplevvood Avenne, 

Chicago, Illinois, 6002d

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

CHICA GO S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 S0. VVESTERN AVENUE CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE, viena tarp žy
mesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios apylinkės 
gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 41 me
tus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, palygi
namai, aukštų dividendų. Mes nesi veržiame tapti pačia di
džiausia bendrove, bet stengiamės būti stiprūs finansiškai ir 
telkti pačius geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir sko
linimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organizaci
jomis, noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad gidėtų pa
siekti geresnių gyvenimo sąlygų. Kviečiame visus taupymo ir 
luiskolų reikalais kreiptis j Chicagos Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę, išaugusių į virš $53,500,000.00 turto {stulgų.

JOHN PAKEL, direktorių tarybos 
ir bendrovės prezidentas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS
• Insured Family Savings
• College Bonus Savings
• Christmas Club Savings
• Vacation Club Savings
• Home Mortgage Loans
• Home Improvement Loans
• All Types of Insurance

MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS
• Sėli and redeem U. S. Bonds
• Safety Deposit Boxes
• Free Community Rooms 

for your organization 
mestings. (Free Coffee)

• Cash ohecks and pay all 
family bills with our special

Stirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
“Geresnė ir pigesne alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS
6741 So. Maplevvood Ava 

Chicago, RL 60629

TELEVIZIJAS:
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3; 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., II auk., PR 6-1063

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MAROUETTE GIFT PARCEL 
SERVICE

2608 ir 2501 (Buvo 2439) W. 69 St.
Chicago 2», III. Tel. WA 5-2737 

3212 South Halsted Street 
Chicago 8, III. Tel. CA 5-1864

Lietuvių bendrovS, kuri turi teist 
siuntinius rfiųati be tarpininku tiesia! 
savo vardu Iš Chicagos ( Lietuvų.

Didelis pasirinkimas geriausios rū 
Sies medžiagų ir kitų prekių žemomis 
kainomis

E. ir V. Žukauskai

Sąžiningas Patarnavimas 
REAL ESTATE — INCOME TAX, 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY

A. LAURAITIS
4645 S. Ashland Avė., LA 3-8778

(Currency Exchange patalpose)

BANGA
TV - Radio - Stereo 
Pardavimas ir taisymas 
2740 W. 63rd Street

Tel - 434 - 0421
P. Rudėnu — K. Šimulis

SKELBKITĖS “DRAUGE".

4i% t

current dividend
Paskolos duodamos ilgam laikui, mėnesiniais išsimokėjimais

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 Archer Avenue. Chicago, Illinois 60632

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. ir šeštad) 9 v. r. — 4:30 p. p.
Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252 Į
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, Į 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 
ORO VĖSINTUVAI — SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

TEL.: GR 6 - 7575

. .... „

money order checks. No 
Service charge to members 
U. S. Postai Stamps 
Machine Service
We sėli Travelers Checks 
Save-by-mail Kits 
Notary Public Service

• Two Large Free 
Parking L its

• Free Theatre tickets two 
Saturdays monthly for your 
children and mothers

• Christmas party with gifts 
to College Bonus Members

PATOGIOS VALANDOS:

MONDAY ....................... 12:00 P.M.—8:00 P.M
TUESDAY....................... 9:00 A.M.—4:00P.M.
VVEDNESDAY ............... Closed AU Day
THURSDAY ................... 9:00 A.M. — 8:00 P.M.
FRIDAY ......................... 9:00 A.M — 8:00 P.M.
SATURDAY...................9:00 A.M. — 12:30 P.M.



NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTES MINĖJIMAS

Vasario 16 Detroite buvo la
bai plačiai paminėta. Pagrindinį 
minėjimą suruošė Detroito or
ganizacijų centras vasario 13 d. 
Cobo Hall salėje. Susirinko apie 
700 lietuvių, gi latviai, estai, 
lenkai, vengrai, ukrainiečiai ir 
albanai atsiuntė savo atstovus. 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
suaukota per 2,500 dolerių.

Minėjimą atidarė organizaci
jų centro pirm. R. Valatka ir 
pakvietė minėjimo programai 
vadovauti dr. Kęstutį Keblį.

Invokaciją skaitė kun. M. J. 
Kundrotas. Tylos minute buvo 
pagerbti žuvę už Lietuvos lais
vę.

Danguolė Majauskaitė ir Vik
torija Čiunkaitė perskaitė Mi-

G. W. Romney ir Detroito mies
to mero J. Cavanagh proklama
cijas.

Pagrindinis kalbėtojas anglų 
kalba buvo valstybės pasekre
torius ir buvęs Michigan valst. 
gubernatorius G. Mennen Wil- 
liams. Jo kalba buvo nepapras
tai entuziastingai išklausyta ir 
daug kartų pertraukta gausiais 
plojimais. G. M. Williams pa
rodė, kad jis detaliai yra iš
studijavęs Lietuvos laisvės by
lą. Savo kalboje jis pakartojo 
JAV nusistatymą dėl pavergtų 
tautų ir, kad Lietuvos okupa
cija nebus pripažinta. Su rusais, 
— sakė buv. Michigan guber
natorius — galima derėtis, bet 
nenusileisti laisvės principuose. 
Jis savo kalbą baigė lietuviš
kai: “Kas bus, kas nebus, bet 
lietuvis nepražus”.

Po jo kalbos buvo pristatyti 
žymesnieji svečiai, atvykę į mi
nėjimą ir perskaityti žymių a- 
meiikiečių sveikinimai (jų tar
pe buvo senatorių, kongresma- 
nų ii unijų).

Lietuvių kalba pagrindinis kai 
betojas buvo jaunas lietuvis 
prof. ir “Lituanus” žurnalo red. 
dr. Tomas Remeikis. Pradžioje 
jis davė savo kalbos ir anglišką 
santrauką.

Algis Zaparackas perskaitė re 
zoliucijos projektą, kuris minė
jimo dalyvių buvo priimtas ir 
bus išsiuntinėta prezidentui, val
stybės sekretoriui, senatoriams, 
kongreso nariams ir kt. Rezo
liucijoje prašoma nepripažinti 
Lietuvos okupacijos, netvirtinti 
konsularinės sutarties ir duoti 
daugiau laiko transliacijoms lie
tuvių kalba per Voice of Ameri
ca ir Free Europe.

Algis Zaparackas kvietė visus 
pasiiašyti peticiją, kurią jauni
mas ruošiasi įteikti Jungtinėms 
Tautoms. Norima surinkti 100, 
000 parašų.

Meninę programą išpildė Šv. 
Antano bažnytinis choras, va
dovaujamas Alberto Mateikos. 
Minėjimas baigtas Tautos him
nu.

Po to visi minėjimo dalyviai 
iš Cobo Hall žygiavo prie mies- 
to rotušės (City County Build-

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI
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PETRAS PUTRIUŠ

Dažo — Dekoruoja — Taiso — 
Kambarius — Verandas — Garažus. 
Idoda "Plaster Board”. Visu rūšių 
grindų ir sienų plytelės.
12737 Grandmont Road, Detroit 27

Michigan — Tel. VE S-4OB4
lllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Detroito lr apylinkių 

lietuviai klauso
LIETUVIŠKŲ MELIODIJŲ 

RADIO PROGRAMA
iš Detroito \VJLH stoties 

— Banga 1400
šeštadieniais nuo 8:45 iki 9:45 v.v. 
Pranešėjai: ATGIS ZAPARACKAS

Ir PATRIC1A BANDŽA 
Vedėjas: RATPH VALATKA

16756 Lesure, Detroit, Mich. 48227 
Tel. BRoadtvay 8-2224 

'■llllllllllllllllllllllilllllillllllllllllllllllllll

ing) į Lietuvos vėliavos nulei
dimo iškilmes. Vėliava buvo pa
kelta ir nuleista Detroito skau
tų.

Tą dieną ryte Šv. Antano 
bažnyčioje įvyko iškilmingos pa
maldos, kur organizacijos daly
vavo su savo vėliavomis. Kun.
VI. Stanevičius pasakė nepri
klausomybės šventei pritaikytą 
pamokslą.

“Detroit News” įsidėjo minė
jimo aprašymą ir nuotrauką.

Detroito “Aušros” Lituanisti
nė mokykla Nepriklausomybės 
šventę paminėjo vasario 12 d. 
Lietuvių namuose, dalyvaujant 
tėvams ir svečiams. Vyresniųjų 
skyrių mokiniai išpildė visą eilę 
vaizdelių, kurie priminė Lietu
vos praeitį.

Vaidilutės buvo Alma ir Vio
leta Abariutės, Julia Kriaučiū-

chigan valstybės gubernatoriaus 1 naitė, Aldutė Mikailaitė, Nijolė
Milmantaitė, Vilija Ratnikaitė.
Vaidilos — Antanas Paškus,
Edmundas Pesys, Vytenis Rat- 
nikas, Rimas Skiotys, Robertas 
Selenis, Nemunis Žiedas.

Mergaite — Audronė Kaspu
tytė, Ulmo arkivyskupas — Ri
mas Kilmonas, karalius Min
daugas — Juozas Vaičiūnas, 
karaliene Morta — Danutė Si
rutytė, Ruklys — Jucinta Žu
kaitė, Reperkis — Gintra Duo
baitė, pasiuntinys — Rimas Kas
pūtis, Vytautas Didysis __ Ri- nieko nelaukiant registruotis ir
mas Ga;žutis, motina Dalia Gai- 
žutytė, vaikai Vida Skiotytė ir 
Saulius Jankauskas.

Deklamavo — Liucija Garliau 
skaitė, Birutė Kutkutė ir Ra
munė Mikulionytė, L. Tarybą 
vaizdavo; Basanavičius — Kęs
tutis Miškinis, Antanas Smeto
na — Vitas Kaunelis ir kit. Pra
nešėjas Vitukas Sirgėdas.

Šią gana sudėtingą programą 
paruošė mokytojai Stefanija 
Kaunelienė, Valerija Kundrotie- 
nė, Jonas Mikulionis ir Aldona
Milmantienė. Prie šios progra-' diciją — švęskime šv. Kazimie-
mos prisidėjo įr tėvai, ypač pa
rūpinant brangius ir spalvingus 
rūbus.

Tautinius šokius šoko V ir VI 
skyriaus mokiniai, vad. Česlo
vos Naumienės.

Eilėraščius deklamavo I skyr. 
Taura Zarankaitė ir II skyr. 
Al. Lelis, Rita Neverauskaitė, 
Kristina Mičiūnaitė ir Ben. Kiau 
lėnaitė. Pabaigoje mokyklos cho 
ras, vad. mokyklos vedėjo St. 
Sližio, pasigėrėtinai padainavo 
keletą dainelių.

Apie kitus Detroite įvykusius 
minėjimus parašysime vėliau.

Sto.

LITUANISTIKOS KURSAI
Detroite steigiami lituanisti

kos kursai — seminaras šios 
kolonijos jaunimui. Kursus or
ganizuoja Gabijos tunto vyr. 
skaučių draugovė, globojant LB 
apyl. valdybai. Planuojama dės
tyti liet. literatūrą, istorijją ir 
kitus lituanistinius dalykus. Dės 
tytojais <bus kviečiami ne tik 
Detroito, bet ir kaimyninių ko
lonijų lituanistai. Kursus pla
nuojama pradėti dar prieš Ve
lykas. Iki vasaros atostogų nu
matoma bent trys paskaitos. 
Pirmajai paskaitai yra pakvies
ta Aid. Augustinavičienė ir Cle
velando. Kursams vadovauti 
sutiko J. Pečiūrienė ir L. Ru- 
gienienė.

Tiksli kursų pradžia ir vieta

“ Aušros” Lit. šešt. mok choras atlieka programą Vasario 16-sios minėjime. Prie pianino choro vadovas 
St. Sližys. Choras sudarytas iš 5 - 8 skyriaus mokinių. Nuotr. J. Gaižučio

Naujoji L. Žurn. s-gos Detroito sk. valdyba. Sėdi iš kairės: Vladas 
Pauža (kandidatas), Maria Sims (pirm.), Vladas Mingėla (ižd.), Vla
das Selenis (sekr.). Stovi rev. k-jos nariai inž. Vytautas Kutkus ir 
Petras Januška. Nuotr. inž. J. Gaižučio

dar galutinai nenustatyta, ibet 
atrodo, kad paskaitos vyks Lie
tuvių namuose. Kursai pirmoj 
eilėj skiriami studentams ir 
vyresniųjų klasių gimnazistams, 
tačiau juos lankyti galės visi, 
kurie norės papildyti savo litu
anistines žinias. Kursams regis
truotis galima jau dabar pas 
Birutę Šileikaitę (LU 4-2516) 
arba Audronę Tamulionytę 
(LU 4-4195).

Reikia tikėtis, kad šie kursai 
išaugs į patvarų lituanistinio 
lavinimosi židinį mūsų koloni
joje. Jaunimo rodoma inicia
tyva ir entuziazmas bus vertin
gas Jaunime metų minties j- 
prasminimas Detroite.

Kviečiame visus apylinkės 
studentus ir vyr moksleivius 
pasinaudoti šia puikia proga,

tapti uoliais lituanistinių kur
sų lankytojais.

JAUNIMO PAMALDOS
ŠV. KAZIMIERO DIENĄ
Kovo 4 d., pentkadienį, 7:30 

v. v. Šv. Antano bažnyčioje bus 
laikomos šv. mišios lietuvių jau 
nimo intencija. Nuo 6:30 vai. 
vak. bus klausoma išpažinčių.

Ateitininkai kviečia visus De
troito katalikus, ir ypač jauni
mą, gausiai dalyvauti pamaldo
se. Palaikykime lietuvišką tra-

ro dieną bent vakare. J.

METAI BE VL. VISKANTO

Prieš metus, nesulaukęs 55-jo 
pavasario, atsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo a. a. Vladas Viskantas. 
Nuo jaunystės, dar gyvendamas 
Skuode, įsijungė į visuomeninę 
veiklą. Gilūs pėdsakai jo veiklos 
liko įspausti šaulių s-je, skau
tuose, Balfe ir Detroito orga
nizacijų centre. Okupacijų me
tais Lietuvoje buvo įsijungęs ir 
į rezistencinį judėjimą. Buvo 
ne tik susipratęs lietuvis, bet ir 
geras katalikas.

Jo mirimo dieną — vasario 
27 d., 10:30 vai. Šv. Antano 
bažnyčioje už jo vėlę bus atlai
kytos gedulingos pamaldos.

KAZIUKO MUGĖ
Detroito Gabijos ir Baltijos 

tuntų ruošiama Kaziuko mugė 
kovo 6 d. Lietuvių namuose.

Bus parodėlių, įvairių skau
tiškų rankdarbių, laimėjimų 
žaidimų ir visokių netikėtų 
staigmenų. Veiks ir šauni ka
vinė, pilna kepsnių ir saldumy
nų. Norintieji papietauti turės 
progos aplankyti gausų bufe
tą, kuriam tėveliai energingai 
ruošiasi.

Visi Detroito apylinkės lie
tuviai mielai kviečiami atsilan
kyti ir paremti mūsų skautus.

LB Apyl. vald.

KARI. HAAS
Vasario 17 d., savo radijo 

programoje “Adventures in 
Good Music”, Kari Haas šiltai
paminėjo Lietuvos nepriklauso-į dviejų LB apylinkių reikalingu-

Dalis publikos Vasario 16 d. minėjime Detroite. Cobo salėje.
Nuotr. K. Sragausko

myfeės šventę ir pagrojo dvi lie
tuviškas dainas Vilniaus Tau 
tinio choro įdainuotas “Suk, 
suk ratelį” ir “Dainelė apie til
tą”. Žadėjo, jei susilauks reikia
mo klausytojų dėmesio, skirti 
ateityje ir ištisą programą lietu
viškai muzikai. Užtat būtų pui
ku, jei visi, kurie klausėsi vas. 
17 d. programos, išreikštų Haas 
padėką trumpu laišku, ar atvir
laiškiu (Kari Haas, WJR, Fi- 
siher Bldg., W. Grand Blvd., 
Detroit).

LB apyl. valdyba dėkoja D. 
Bajorūnaitei ir D Majauskaitei 
už talką išsirūpinant, kad lietu
viška daina būtų įtraukta vie
non iš geriausių muzikinių ra- 
dijos programų Detroite.

LB Apyl. vald.

DETROITO KOVO 
SUSIRINKIMAS

Vasario 27 d., sekmadienį, 12 
vai., Lietuvių namuose šaukia
mas Detroito L.S.K. Kovo visuo 
tinis metinis narių susirinki
mas.

Visi nariai ir norintieji įstoti 
į Kovo eiles mielai kviečiami 
dalyvauti.

Dienotvarkėje valdybos ir re
vizijos komisijos rinkimai ir ki
ti svarbūs einamieji reikalai.

L.S.K. Kovo valdyba kūs; jie įgalina atskiras lietu- 
Milda Lenkauskienė, PLB i vių organizacijas veikti LB apy

cv sekretorė, ir PLJ kongreso 
fin. kom. pirm., kalbės šį šeš
tadienį, vasario 26 d., Detroito 
lietuviškų melodijų radijo pro-

PLJK FINANSŲ KOMISIJOS POSĖDIS

Vasario 16 Clevelande posė
džiavo PLJK Finansų komisi
ja. Nuo sausio 4, kada ši Ko
misija pradėjo darbą, jau daug 
padaryta.

Vicepirm. Milda Lenkauskienė 
kreipėsi į daugelį profesio
nalų ir organizacijų. Iš visų 
gauta aukų, paskolų ir pažadų 
daugiau Jaunimo kongresą pa
remti. Vicepjrm. Jūra Gailiu- 
šytė išsiuntė daug laiškų jau
nimo organizacijų centrams ir 
skyriams, prarydama jų para
mos. Kreiptasi ir į daugelį pa
vienių jaunimo bičiulių, kurių 
atsakymai su aukomis jau pra
dėjo ateiti. Ižd. Birutė Juodi
kienė ir sekr. Andrius Šenber- 
gas išsiuntė Jaunimo Metų ko
mitetams įvairiuose miestuose 
ir LB apylinkių bei Studentų 
Sąjungos skyrių valdyboms

gramo je (8:45-9:45 vai. v. WJ 
LB stotis, banga 1400), o sek
madienį, vasario 27 d., 8:30 vai. 
r., Lietuvių Balse (WQRS, ban
ga SM 105.1). Po pietų ji daly
vaus Detroito LB apyl. suorga
nizuoto PLJK ir narių bei rin
kėjų bendram susirinkime, kur 
vėl paryškins komisijos darbą, 
išdavinius, o taip pat ir jauni
mo kongreso siekimus.

KAIP SUDAROMA 
BENDRUOMENĖS 

APYLINKĖ?

Detroito kolonijoje iškelta

mo idėja susilaukė didelio susi
domėjimo.

(Visuomenei ir visoms organi
zacijoms pravartu susipažinti 
su JAV LB įstatų aštuntuoju 
paragrafu, kuris įstatymiškai 
nusako, kas turi teisę sukurti 
LB apylinkę. Štai pilnas aštun
tasis paragrafas tą reikalą taip 
apsprendžia: “Kiekvienoje JAV 
vietovėje, kur yra lietuvių, su
daroma LB apylinkė. Atskirose 
vietovėse LB centro valdybos 
nutarimu LB apylinkės teisės 
gali būti sute;ktos vietos lietu
vius telkiančioms atskiroms lie
tuvių organizacijoms ar jų sky
riams. Tokios organizacijos lai
kosi savo nuostatų ir vykdo LB 
įstatus”.

Vadinasi, Detroito kdlonijoje 
gali būti ne viena, ne dvi, bet 
ir daugiau LB apylinkių, nes 
atskiros lietuvių organizacijos 
gali įsigyti LB apylinkės teises 
;r veikti savarankiškai kaip ats
kiros apylinkės, jeigu jos laiky
sis savo nuostatų ir vykdys LB 
įstatus. Tuo labiau didesnės lie
tuvių grupės, kurios turi (ben
drus tikslus ir sutelktos organi
zuotam švietimo, kultūriniam ar 
lietuviško meno kultivavimo 
darbui. Ilgų išvedžiojimų čia 
nereikia, nes įstatai gana aiš-

linkės teisėmis.
Ir JAV C v-bos pirm. jau 

prieš metus palaikė dviejų apy
linkių įsteigimo reikalingumą 
Detroite ir visa tai pravesti pa
vedė LB Tarybos nariui, gyve
nančiam Detroite.

Detroitaetis

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS. Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijof 
Tune-ups ir Motorų remontas

5759 So. Western Avenus
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospeet 8-9588

aukų lapus su prašymu netru
kus pradėti aukų vajų. Jie pa
kvituoja kiekvieną gautą auką 
ir kiekvienam aukotojui pa
siunčia dail. Algirdo Muliolio 
pagamintą Jaunimo kongreso 
rėmėjo kortelę. Kun. Jonas 
Grigonis kreipiasi į Lietuvos 
Vyčius ir lietuvių parapijas, 
prašydamas jų paramos. Algis 
Garlauskas pradėjo smarkiai 
vesti lietuviškų stilizuotų vytu- 
kių (prie automobilių langų li
pinti) platinimą. Norima, kad 
kiekvieno lietuvio automobilis 
šiais metais pasipuoštų ta Vy
tuke. Pirm. Vytautas Kaman- 
tas rūpinosi Jaunimo peticios 
platinimu ir informacija spau
doje bei per radijo, vedė susira
šinėjimą su Kongreso komite
tu ir koordinavo finansų ko
misijos darbus.

Finansų komisija jau gavu
si 20 anketų iš kitų kraštų 
jaunimo, kuris atvažiuos į 
Kongresą iš Europos ir Pietų 
Amerikos. Jiems visiems rei
kės daugiau ar mažiau padėti. 
Prancūzijai jau pasiųsta 700 
dol., kad jų 7 atstovai galėtų 
rezervuoti vietas atvykimui į 
JAV.

Aukos pradėjo ateiti iš jau
nų ir senų, neturtingų ir tur
tingų. Visi su dideliu entuziaz
mu pasisako už jaunimo dar
bus ir linki pasisekimo. Dau
gelis atsiunčia gerų patarimų 
kaip geriau darbą dirbti.

Jaunimo kongreso darbams 
finansuoti, Jaunimo peticijos 
sėkmingam parašų rinkimui ir 
vėliau įteikimui Jungtinėse 
Tautose paremti, ir kitų kraš
tų jaunimo atvažiavimui padė
ti reikės sutelkti 45,000 dol. 
Šią sumą Finansų komisija 
yra pasiryžus: su laisvojo pa
saulio lietuvių patriotų para
ma sutelkti iki birželio 1 die
nos.

Kovo mėnuo visame laisva

PLANINGAS TAUPYMAS
-mokagenus dividendus

41%
Dabartinis dividendas 
llmokamaa du kart 

per metus.

UTUAL
SAVINGS /..i?*!!

Chartered and Sopervieed by the United States Goveraaunt 
2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8. ILUNOIS

PtnBMdieai, antradienį ir penktadienį 

ano 9 ml. ryto iki 4 ml. po pie tų. 

Ketvirtedleaį aeo 9 ml. ryto iki 8 v. mk. 
Sedtadienį keo 9 mt ryto iki 1 ml. po pietų 

Tretindienį efdacyta vieų dienų.

Kas tik turi gėrę skonį,
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE PK., 6211 S. Western PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad ir ketvirtad nuo .9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 
vai vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 v.v.

jame pasaulyje skelbiamas 
Jaunimo kongreso vajaus mė
nesiu, o kovo 6 d. — Jaunimo 
kongreso vajaus diena. Visi 
lietuviai prašomi paremti jau
nimo darbus ir jų kovą už Lie
tuvos laisvę iki tos kovos lai
mėjimo! V. K.

—o—
KARDINOLAI KATEDROS 

PAŠVENTINIME
Trys kardinolai, Įskaitant Ai

rijos kardinolą primą William 
Conway, kovo 9 d. dalyvaus 
naujos šv. Augustino katedros 
pašventinime Floridoje.

Dabar pats laikas kiek
vienam žinoti, kad

LENKIŠKAS
KUMPIS

kurį matote krautuvė
se ir didelėse prekybo
se yra importuotas — 
aukštos rūšies produk
tas. pagamintas iš spe
cialiai Šeriamų kiaulių 
ir turi šj ženklų

kuris reiškia aukštų rū
šį ir yra kokybės sim
bolis. šis kumpis gau
namas 3 garsių firmų: 
KRAKUS, ATALANTA 
& POLO skardinėse 
nuo 2 iki 12 svarų.

Prašykit tikro impor
tuoto lenkiško kumpio. 
Venkit pakaitalų.

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paStu, .

nes mes apmokamvisas pafito 
persiuntimo išlaidas.

Phone VlrgiaJa 7-7747 John J. 1 

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSŲ ĮSTAIGOS



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1966 m. vasario 24 d.
CLASSIFIED GUIDE REAL ESTATE

NAMAI IR ŽEME PARDAVIMUI

TAURAGĖS KLUBO VEIKLA

Prieš nepilna dešimtmetį Chi
cagoje įsisteigė Tauragės Lietu
vių klubas, pradžioje susvyra
vęs ir kuoneiširęs, šiandieną 
yra išaugęs į stiprią ir kultūrin
gą organizaciją. Klubui daaar 
priklauso virš 200 aktyvių na
rių, turi judrią Valdybą, gerai 
dirbančias pagelbines komisijas 
ir turtingą kasą. Ateinančiais 
metais klubas rengiasi iškilmin
gai minėti savo veiklos pirmąjį 
dešimtmetį. Nori išleisti leidinį 
apie Tauragę ir šio klubo de
šimtmečio veizią.

Sausio 29 d. įvyko klubo me
tinis susirinkimas, į kurį atvy
ko apie 70 narių. Susirinkime ir 
pasilinksminime dalyvavo net iš 
tolimos Kanados (Toronto) at
vykusi L. Zimkienčs sesutė Ele
na Bamgardienė. Susirink, pra
vedė J. Šlajus ir VI. Palubec 
kas.

Susirinkimo metu visi valdy
bos nariai, pramogų rengimo ir 
kitos komisijos padarė praneši
mus apie praėjusių metų veiklą. 
Pirm. Adolfas Ramonis pranešė 
apie bendrą klubo veiklą ii- iš
reiškė padėką gausiam skaičiui 
narių už aktyvią pagalbą meti
nėje klubo veikloje. Vicepirm. 
Jonas Zimkus prašė, kad kiek
vienas klubo narys įtrauktų i 
klubą po vieną tvarkingą ir 
veiklų lietuvį nariu, O. Pėterie- 
nė pranešė apie pramogas — 
parengimus, o Alfonsas Pipiras 
apie pinigus. Susirinkimas su 
džiaugsmu priėmė pranešimą, 
kad praeitais metais klubo val
dyba kason įnešė gryno pelno 
1,644 dol. Malonu buvo išgirsti, 
jog Įdubas ners ir kukliomis1 
aukomis rėmė laikraščių redak
cijas, radijo valandėles ir jau
nimo kultūrinę bei lituanistinę 
veiklą. O tą pačią dieną susirin
kimas nubalsavo įstoti į Lietu
vių fondą su pradiniu 200 dol. 
|našu. Ar ne kultūringas meti
nės veiklos apvainikavimas?

Pramogų vadovai Vitkauskas 
ir Sebastijonas pranešė, kad pra 
eitais metais surengė 9 pramo
gas. Susirinkimas širdingai plo 
jo pakviestoms daryti praneši
mą moterims, t.y. vaišinimo ko
misijos narėms Marcelei Garale 
vičienei ir Lidijai Zimkienei, 
kai atėjusios iš virtuvės jos pa

General Motors paskelbė, kad 1967 m. jau gamins daug saugesnius 
automobilius, vienas iš pagerinimų bus sutrenkimo atveju vairo su- 
stūmimas, kad vairuotojas nesužalotu krūtinės. Piešinėliuose pavaiz
duota, kaip toks vairas susistums.

TAI YRA GENERAL MOTORS
Kad suprasti kas tai yra Ge

neral Motors, reikia tik žvilgte
rėti į šiuos 1965 m. duomenis.

Iš viso gaminių pardavė už 
20.7 bil. dol. Tai didžiausia su
ma, negu kokia nors kita kor
poracija yra pardavus. Pelno 
turėjo 2.1 bil. po atskaitymo 
mokesčių. Palyginimui sudarė 
pusę sumos pelno to, ką uždir
bo visos plieno kompanijos kar
tu. Dirbo 735,000 žmonių.

Dividentų išmokėjo $1.5 bil. 
Tai sudaro 1 dol. nuo kiekvienų 
8 dolerių, išmokėtų visų JAV 
gamintojų kartu. Įvairių taxų 
sumokėjo $2.6 bil.

Auto mašinų pagamino 4,949, 
388, arba 51% bendrai JAV pa
gamintų mašinų.

reiške: “Negaišinkite mus su 
pranešimais! Mes skubam, nes 
tusime suspėti parengti vaišes 
susirinkimo dalyviams!” šis pra 
nešimas huvo trumpiausias, bet 
širdingiausiai susirinkimo pri
imtas. Šiai komisijai dar pri
klauso Albina Ramonienė, St. 
Strokienė ir Ona Kryževičienė, 
o šiems metams dar pririnktos
O. Sebastijonienė ir A. Konstan- 
tinavičienė.

Revizijos komisijos aktą per
skaitė Justinas Šidlauskas. Iš 
revizijos akto paaiškėjo, jog 
revizijos komisija nieko nega
lėjo “prikibti”, o už aktyvią 
veiklą ir gerą kasos praturtini
mą klubo valdyba buvo užgir- 
ta.

Klubo valdybon perrinkta: 
pirm. — Adolfas Ramonis, vi
cepirm. — O. Pėterienė ir nau
jai išrinktas sekr. V. Konstan- 
tinavičius.

Ligonių lankymo komisijoje 
sutiko būti: Juzefą Stulgienė,
P. Rimkus ir VI. Paliulionis. Re 
vizijos komisijon palikti tie pa
tys : Šidlauskas, Cechanavičius 
ir Šlajus.

Susirinkimui pasibaigus pirm. 
Ramonis pakvietė susirinkimo 
dalyvius prie vaišingai paruoš
tų stalų.

A. Ramonio orkestras grojant 
buvo pasišokta. Išeidami į na
mus atsitiktinai pažvelgiau per 
virtuvės duris. Ten parengimų 
komisija su geros širdies pagal
bininkėms tebesitvarkė su gau
sybe indų. Dar jos negalėjo eiti 

‘į namus poilsiui. Nekartą pana
šų vaizdą esu regėjęs per Jau
nimo centro, Pakšto salės ar ki 
tų virtuvių duris. Šių pasišven
tusių moterų pastangomis tu
rtėja organizacijų kasos ir su
stiprėja veikla, kai savo triūsu 
jos aprūpina svečius.

Tauragiečių parengimai visuo 
met būna draugiški, linksmi ir 
kultūringi. Jų parengimus daž
nai paįvairina šaulių tautinių 
šokių grupė. Vieną kartą malo
nu buvo čia sutikti tų šokių 
grupę su jauna mokytoja Biru
te Baškauskaite, kuri prieš me
tus sėkmingai baigė LB Chica
gos apyg. surengtus tautinių 
šokių kursus. J. Šlajus

Sunkvežimių gamyba: 756,395 
arba 42% visų sunkvežimių.

Priedo GM per savo skyrius 
yra didžiausias auto mašinų ga
mintojas Kanadoje ir Australi
joje. Antroje vietoje stovi Vak. 
Vokietijoje ir trečioj vietoj — 
Anglijoje.

GM su savo skyriais visam 
pasauly pardavė 7.3 mil. auto 
mašinų.

GM taipgi didžiausias gamin
tojas JAV autobusų ir lokomo
tyvų, taipgi stambus gaminto
jas elektrinių namų apyvokos 
reikmenų ir žemės kasimo prie
monių.

GM turi 285,069,000 papras
tų serų ir 2,836,000 pirmumo 
Šerų. Šiuo metu paprastų šėrų 

i kaina apie 104 dol. A. Pupelis

STATYBININKAI

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 

^KITOKĮ PASTATAI!

2457 IVest 69th Street 
TeL HE 4 - 7482

HM
STATOME NAUJOS NAMUS
Atliekame pilną remonto darbą 

IR DAŽOME

Decor Home Builders, Ine.
A. Markauskas 

Telefonas: 863 - 4666

MISCELLANEO OS

IVI O V I N G
i. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, HL

iihii n imi mi imu m n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
VALOME

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų rūšių 
grindis. J. BUBNYS. RE 7-5168
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiimiiiiiimii

RINOS IR NUTEKAMIEJI
VAMZDŽIAI

Ekapertlškal uždedam naujus lr tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
DA 1-6047 arba KO 2-8778

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

i Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
J. RUDIS Tel. CLiffside 4-1050

A. ABALL ROOFING C0.
{steigta prieš 49 metus.

Dengiame vis,} rūšių stogus. Taiso, 
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iŠ lauko. Taisome mūrą - "tuck
pointing”, Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Skambinkite bet kuriuo laiku. 
Apskaičiavimai nemokamai.

iiiiiiitiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiin
Angliškai skaitančiam bus tikrai 

įdomi Aloyzo Barono knyga

FOOTBRIDGES 
AND ABYSSES

Knyga yra dailiai išleista, įrišta 
į kietus viršelius, skoningas dail. 
P. Lapės aplankas, kaina 5 dol.

Anie šią knygą anglų literatūros 
profesorius Charles Angoff įvade 
sako

“Footbridges and Abysses” yra 
didinga prozinė poema ne vien apie 
skaudžią bei garbingą Lietuvos is
torijos dalį, bet liečiantį visą ep
ocha žmonijos istorijoje. Tai yra 
tragiška prozinė poema, bet ji kar
tu nuskaidrina ir išaukština ir ji 
yra labai svarbus įnašas į nesens
tančią žmonijos literatūrą.”

Knyga gaunama „Drauge“. 
iiiuiiiKiiKiniiuHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiulIlIl

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI
Atvirukai yra nedidelio formato 

kelių spalvų pagaminti “šilk 
screen” būdu. Yra sekantys rinki 
niai:

Vardadienio ................... 10 atv
Gimtadienio ................. . 10 n
Padėkos ....................... . 10 »>
Užuojautos ................... . 10 >»
Vestuvių ....................... . 10 »>
Vestuvių sukaktuvių . . 10
Padėka už užuojautą . . 10 »»
Draugas gali išpildyti užsaky-

mus tik pilniems pakeliams (po 10 
štukų) aukščiau išvardintų atviru
kų. Šių atvirukų gamintojas dar 
yra paruošęs vieną rinkinį maišy
tą, sudarytą iš vardadienio, gim
tadienio, padėkos, užuojautos ir 
kt. viso 10 atvirukų. Atvirukų 
kaina $1.00 už pokelį.

“D R A U G A S”
4545 VVest 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Platintojams duodama nuolaida

CONTRACTORS

Heating Contractor
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rilSiu namo apšildymo 
pečius’ ir air conditioning Į 
naujus ir senus namus). Stogų 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir są
žiningai. Apskaičiavimai ne
mokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING Ji SHEET METAD 

Telefonas VI 7-8447 
4444 S. VVestern, Chicago ®. UI.

HEATING CONTRACTOR
Statome Šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius lr oro 
vėsintuvus).

Vieninteliai iš lietuviu turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas Žemaitis OL 6-0412
Victor Skade ST 8-9272

MISC.ELLANEOUS

10% 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS 
3208 VVest »5th Street,
Chicago, Illinois. 60642.

Tel. GA 4-8654 ir GR (1-4338

iiiiiiiiimiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail- VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50

Užsakymus kartu su pinigais 
siųsti:

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street
Chicago, III. 60629

iiiiifiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiii

IVI O V J N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 So. Lituaniea Avenue 

Tel. FRontier 6-1882

HELP MANTUI) — REIKALINGI DARBININKAI

PRODUCTION MACHINERY 

OPERATORS; MACHINISTS 
Are You Looking for Top Grade Employment?

JOIN THE TEAM AT BRAUN
Enjoy steady employment a paid fringe benefit program including, 
insurance, hospitalization, paid holidays, vacation, cost of living, 
bonus and insured pension plan. The Braun Piant employees average 
yearly gross pay is approximately $10,600. Immediate openings 
available. Only limited experience necesary.

BRAUN ENGINEERING CO.
19001 GLENDALE AVE., DETROIT, MICHIGAN

Just off the Southfield Freeway

Braun Is An eąual opportunity Employer.

SALES >3 MORTGAGES □ MANAGEMENT

Member of M.L.S.

Main Office 5727 W. Cermak, Branch ofc. 4936 W. 15 St. 
Cicero, Illinois 60650 — Phone 0L 6 * 2233

ALEX ŠATAS — Realtor
Turime šimtus namų Cieeroje, Bervyne, Riverside, La Grange Parke ir 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti j mūsų įstaigą ir 
išsirinkti iš katalogo.

Perskaitė Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

HELP W A N T E D

GENERAL OFFICE
No exper. necessary. Loop Office. 5 
day week. Varied duties. You need 
only be a high school grad with 
good knowledge of typing. Call — 

MR. HAHNE: ST 2-7420

LABORERS
Steady work. All modern company 
benefits. Apply:

BEST FOODS DIVISION 
(Corn Products Co.)

2816 S. Kilbourn, Chicago 
An eąual opportunity employer

__ W00DW0RKERS
Exper’d, profit sharing, hospitali- 
zation, overtime, security.

LEE MILLWORK CO.
633 W. Pershing Rd, YA 7-8282

VV E L D E R S
Comb. Arch and Heli-Arch vvelders 
with job shop exper. on stainless 
Steel and other metais. Wages and 
benefits.

ACE METAL ORAPTS CO.
10550 Anderson PL, Franklin Park

625-8745
(Near Belmont-Mannheim)

VARNLSH OOOKERS
Challenging opportunity with grow- 
ing varnish mfg. For expericnced 
open - kettle operators. Kxeellent 
wages and fringe benefits.

KOHD A- MADDEN 
1132 S. Jefferson 

Fhone 822-2000

B U T C H E R
Man w1th restaurant exper. Good 
references. 7 to 4 p. m. wlth ineals 
and insur. Call
THE BERGHOFF Kl'.STAVRANT, 

HA 7-3170
Before 10:30 a. m. or after 1 p. m. 
\veekdays. Ask l’or chief.

SHEET METAL 
MECHANICS 
& HELPERS
HELI-ARC
WELDERS

Job shop. Steady inside work.
Liberal company benefits, including 
Free Hospitalization Plan.

APPLY —

All Metai MFG., Co.
2740 West 50th Street

IŠNUOMOJAMA — FORJBENT

Išnuomojama flatas Town of Lake, 
tik suaugusiems. Prašome kreiptis 
kiekvienu laiku šiuo tel. FR 6-1810

Mūr. 2 po 5 k. Ir 2 kamb. skiepe. 
2 auto garažas. Central. Šildymas. 
52 ir Apauldlnu

x po 4 kamb. imsi. Central ftibly- 
buta tuoj galima užimti Brighton 
mas. Modern. vonios) ir virtuves. 1 
parke

ŠIMAITIS REALTY A INSURANCf
Notary Public — Income Ta« Service

2737 Wes1 43rd Street Tel. — CL 4 • 2390
Gage pke. Visai naujas 9 butų 

apartmentinis. Gražūs, erdvūs kamb.. 
Įmontuoti virtuves Įrengimai. Paja
mos apie $16,000 metams. Kaina 
$117.000.

Palikinto pardn vimnsl Marąuette 
pke. Tik $22,900. Apynaujts 6 kamb. 
mūras. Platus sklypas, garažas, alu
min. langai.

Savininkui persikėlus j kitą mies
tą, Marąuette pke parduodamas 5 
kamb. mūr. Tik $14,600.

Statytas žinomo kontrnktorinus, 3- 
Jų erdvių miegamųjų, visai naujas 
modernus namas. Patogus išplanavi
mas, 1 % vonios, 40 p. sklypas). Tik 
$23,500.

Tik H bloko nuo Marąuette pko.
7 kamb. liuksusinė rezidencija, 3 
vonios, 60 p. sklypas, šoninis Įva
žiavimas, garažas.

03 ir Pulaski apyl. visai naujas 4 
apart, mūras. 4 kamb. butą pirkėjas 
galėtų tuoj užimti. Tik $53,000.

NERIS REAL ESTATE
6924 So. Westem Ave. Tel. 471 - 0321

PRANEŠIMAS VISIEMS!
6 kamb. mūras, gazu šild. Garažas. 

Arti 63 ir California. $16,500.
Liuksus naujas 6 butų mūras, 

alum. langai, “parking”, virš $10,500 
nuomos. Graži vieta. $79,000.

7 kamb. mūra--. Naujas gazu šil
dymas, 220 elektra, 1 % vonios, 37 
p. lotas, 2 auto. garažad. Prie Tal
man banko, $17,800.

2 butų mūras. Naujas gazu šildy
mas. Garažas. Brighton pke. $22,900.

7 kanib. med. Naujas centrallnis 
šildymas, nauja elektra, moderni vo

ATEIKITE, VISADA TURIME GERŲ NAMŲ.

VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69 Street Tel.: RE 7-7200

Mūr. 2x5. Garažas. Naujas šildy
mas. Platus sklypas. M. P. $25,500.

Mūr. bevelk naujas. 2x5 M. p. 
Garažas. Radiant šildymas. $33,900.

Mūr. 3 butai. Dabai gera vieta ir 
pajamos. $30,500.

KAIRYS REAL ESTATE
Išpildome pajamų mokesčius

2943 West 59 Street,
Gage pke mūr. namas lr taverna 

su valgykla. Geras biznis. Kaina 
$37,000.

Mūras — 20 butų lr 3 krautuvės. 
$29,000 metinių pajamų. Pirksite ne
brangiai.

Marąuette pke niūras — 10 butų, 
2 aukštų. Geros pajamos. Kaina 
$86,000.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-9515

HELP W A N T E D

CLERK TYPIST
in mod. Loop insur. offiec. Light 
shorthand reąuired. Starting salary 
$70 per wk. Excel. co. benefits. 
Paid vacation.

MARYLAND CASUALTY CO. 
309 W. Jackson Blvd. WA 2-1570

MOLO MAKER
Exper’d. 50 hr. wk. Growing co-m- 
pany. Fringe benefits.

ASHLAND PRODUCTS CO. 
11621 S. Ashland Ave.

Phone 785-6365

Experienced WAITRESS wanted 
for small restaurant. Mušt speak 
good English. Afternoon shift.
6187 W. 95th St. GA 4-8453.

ĮSIGYKITE DABAR !

Puikiai iliustruotos 
gražios pasakos —
Sonės Tomarienės

Saules Vestuves
Vlados Stančikaitės iliustracijos 

Kaina 2 dol.

Gaunama DRAUGE

PARDAVIMUI

illlllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllll
GARBAGE DRUMS

WTTH COVERS & HANDLES 
30 and 60 gai. Free Dellvery 

5757 S. Halsted & 5622 S. Racine 
Tel. 224-1862 434-1113
'HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI
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Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

14 butu, 2 krautuves 20 auto tai
symo dirbt. 26,0*0 metinių pajamų, 
savininkas duodą paskolą Hrlghtot. 
Parko blzntc ont r.

2 aukštų mūrinis 3 butai lr ruai 
krautuve, butai kaip naujo na 

V-»paprastal gerai .otvarkytae 
>r pulkus biznis r-.ighton

sto 
mu
namas
Parko

Apynaujts 1 Uį aukšto, Marąuette
pke. C ir 5 kamb. $37,900.

Netoli Marijos mokyklos, 4 butų 
gerai prižiūrėtas mūras. $48,000.

Marąuette Parke. 8 butų moderni
zuotas apartmentinis. Geros pajamos.

Kooming House. Įrengtas pagal 
miesto potvarkius (no violations)). 
$17,000 metinių pajamų. Pirkaite ųž 
$42,000.

Apynaujts 6 gražių butų apartmen
tinis. $77,500.

3 Apart. Gage pke. Savininkui bu
tas tr $200 pajamų ) mėn. $30,600.

2 ix» 4 kanib. Marąuette pke. 10 
metų mūras. $33,600.

Gage parke. Stiprus 6 ir 6 kamb. 
mūrad. Platus sklypas. Garažas 
$25,500.

Marąuette pke. 14 metų, 4 miega
mųjų puikus namas. Tik $24,000.

20 apart. Beverly Hills. Tik 9 
metų senumo. $27,600. metinių pa
jamų, Kaina $170,000.

nia, alumin. langai, saudas rūsys 
naujas garažas. Brighton parke 
$11,400.

Apartmentinis niūras. Virš $15,000 
pajamų. Marą. kp. Kainą suderėsi 
me. Įmokėti apiz $30,000.

Naujas 2 metų, 6 H kamb. mūras 
Gazo šildymai), alumin. langai, 30 
p. lotas. Arti mūsų ofiso. $17,900.

7 kamb., 2-jų aukštų mūras. 1 % 
vonios. Gazo Šildymas. Garažas. 
Virš 40 p. lotas. Arti 79 lr Camp
bell. $20,500.

Medinis. 7 kamb. M. p. Gazo šil
dymas. Tikrai vertas $13,600.

2 aukšt. mūr 2x6, garažas, rūdys. 
Mokesčiai tik $316. B. pke. Skubiai 
už $24,500.

1% aukšto (5 ir 4) 18 metų, Marą. 
pko centre. Naujai) gazo šildymas. 
$26,900.

HE 6-5151
NAMŲ PIRKIMAS — 

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tax

Notariatas ' Vertimai
Apdraudę Agentūra
BELL REALTY

J. BACEVIČIUS 
6455 S. Kedzie Ave., PR 8-2233

Sąžiningas lr greitas patarnavimas 
visais Real Katate reikalais Veiki* 
notariatas.

ŠIMKUS, REAL ESTATE — 
NOTARY PUBLIC

4259 So. Maplevvood Ave.
CL 4-7450 arba YA 7-2046

Didelis namų, sklypų, biz
nių ir žemės ūkių pasirinki
mas
LINARTAS REALTY
1437 S. 49 Av., Cicero 652-4348
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS-PAR. 
DAVIMAS * NOTARIATAS * PA
TVIRTINTI VERTIMAI * IMIGRACI
JOS POPIERIAI * PAJAMŲ MOKES

ČIAI — INCOME TAX * 
čia gaunama soc. draudimo knygel) 

lietuvių k. Kaina $1.00.

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St., Tel. 925-6015

eoooeooooąooo.joooąooeooooe
Namų Pirkimas Pardavimas

INCOME TAX
KATILIUS REAL ESTATE 

! 2456 W. 69th Street, RE 7-8399
000<XX><XX>0<)-0000-CM><XX>C><>00<>C

3 BUTAI. 28-ta ir Kostner. 4-4-2 
kamb. Pilnas rūsys. Pajamų $228. 
Naujesnis gazo šildymas. Įkainuota 
skubiam pardavimui, $12,500. SVO- 
BODA, 3739 W. 26th St. LA 1-7038

DĖMESIO !♦♦♦♦♦♦♦ ♦
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiir

RADIO PROGRAMA

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



Carlos Schiebeck šeimos, Buena Park, Pietų Californija, visi septyni vaikai laiko po termometrą, kadangi 
jie visi serga influenea, kuri čia dabar labai siaučia.

Kaip išsaugoti sveikatą

APIE NUOMARĮ

jos gali paliesti ir kitas liaukas, 
o taip pat pažeisti inkstus, to
dėl susirgus patartina šauktis 
gydytojo.

Dr. Sims rašo Illinois Medikų 
draugijos biuletenyje, kad nuo
maris nėra liga, o tik ženklas, 
kad yra kažkas negero su sme
genimis. Paveldėjimas turi ma
ža įtakos į nuomario šsivys- 
tymą. Nuomario priežastys ga
li būti: smūg s į galvą, skaudu
lys smegenyse, arter oskleriozė, 
metabolizmo (medžiagų apykai
tos) sutrikimai, cheminis apsi
nuodijimas, smegenų sužaloji
mas dėl kokios vaikų ligos 
pvz. tymų, kiaulikės, smegenų 
sužalojimas gimimo metu ar 
prieš g inimą. Lengva ep lep- 
s jos forma gal: kilti ir iš pavel
dėjimo, bet ją gali vaikas iš
augti.

Kas sava tr JAV-se atsiranda 
ap e 1,000 r tujų epilepsikų. Jei 
epiplepsije -įėra surišta su sun
kesniu smegenų sužalojimu, ji 
labai retai teturi neigiamos įta
kos ; žmogaus proto pajėgumą. 
Dabar apie 80 procentų epilep
tikų lanko mokyklą, turi darbus 
ir normaliai gyvena, ypač dėka 
normalaus gydymo ar chirurgi
nės pagalbos.

4-5 dienas. Liga gali apimti 
tik vienos pusės liaukas, bet 
dažniausia — abiejų pusių.

Kaip toliau apie tymus rašo 
dr. Sims, ta liga daugiausia ser
ga vaikai 5-15 metų, tačiau 
gal ja susngti ir suaugusieji, 
ir pas juos liga gali susikom- 
pl kuoti, apimdama ir kai ku
rias kitas liaukas. Tokių kom
plikacijų nebūna pas vaikus 
prieš subrendimą.

Tyma s galima sus rgti ir pa
kai totiuai, bet paprastai po pir
mojo sus.rgimo įgaunamas imu
nitetas.

Sus rgusius patariama maitin
ti skystu, minkštu maistu, kad 
kramtymas nesukeltų naujų 
skausmų. L gonis reikia saugo
ti, kad nešima šytų su sveikai
siais ir neužkrėstų kitų žmonių. 
Nors patys tymai nei a labai pa
vojingi, bet ligos komplikaci-

APIE DŽIOVĄ

Chicagos Tuberkuliozės insti
tutas praneša, kad patikrinus 
36,000 vaikų, lankančių 58 mies
to ir parapines mokyklas, rasti 
2,367 vaikai, turėję užsikrėtimų 
tuberkulioze.

1985 m. Ch cagoje buvo įre
gistruota 2,200 naujų susirgimų 
tuberkulioze, gi 1964 m. tuber
kulioze mirė 238 Chicagos žmo
nės. Apskaičiuojama, kad apie 
30,000,000 JAV žmonių savo oi- 
ganizme nešioję dž’ovos bacilas. 
Vienas iš tūkstančio gauna ak
tyvią tuberkuliozę. Vienas iš 
svarbiųjų būdų susekti šią ligą 
yra peršvietimas rentgeno spin
duliais (X-ray). Chicagoje tai 
galima padaryti nemokamai. Ka 
da ir kur persišviesti — plates
nių informacijų galima gauti te
lefonu CAnal 6-5181. J. Daugi.

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
A. A. KANAUNINKĄ V. VIZ- tant ir naująjį vyskupą Labu- 

GIRDĄ PRISIMENANT ką.
TYMAI

LABAI UŽKREČIAMI

Apie 30 procentų JAV gy
ventojų vienu ar kitu laiku yra 
sirgę tymais, karta s net visai 
to nežinodami. Taigi tymai yra 
viena iš labiausai užkrečiamų 
ligų. Tymai yra gana aštri vi
rusinė liga, kuri sukelia skaus
mingą padidėjimą seilių 1 aukų, 
esanč’ų prieš ausis, po lietžuviu 
ir žemutinėje ž aunoje. Patini
mas įvyksta praslinkus 12 - 26 
dienoms po užkrėtimo; tęsiasi

1966 m. sausio 15 d. Marijam 
polėje mirė kun. kan. V. Viz
girda. Apie jį ir jo nuopelnus 
Amerikoje ir Lietuvoje, jau bu
vo plačiau parašyta. Reikia pri
siminti jo laidotuves ir pagerbi
mą. Taigi, kaip pasakoja atvy
kusi prieš savaitę laiko iš Lie
tuvos viena moteris ir gautieji 
laiškai iš ten pat patvirtina, 
kad tokio didumo ir apimties 
laidotuvių nėra buvę Marijam
polėje. Dalyvavo tūkstančiai 
žmonių ir apie 80 kunigų, įskai-

Chicagoje, jo giminės — Viz- 
' girdai iš Auroros ir Brighton 
Parko, vasario 12 d. surengė 
minėjimą, praslinkus keturioms 
savaitėms po velionio mirties. 
Tėvų jėzuitų koplyčioje mišias 
laikė trys kunigai, o kun. A. 
Vilkaitis iš Cicero pasakė pa
mokslą apie a. a. kan. Virgir- 
dą. Paskui Gintaro salėje, Mar
ąuette Parke, Įvyko bendri pus
ryčiai. Juose dalyvavo apie šim 
tinė velionio giminaičių, bend
radarbių, kaimynų ir pažįsta
mų. Čia trumpai kalbėjo vėl 
kun. A. Vilkaitis. Buvo kun. J. 
Kardauskas. Buvo perskaitytas 
Lietuvos atstovo J. Kajecko 
užuojauta Vizgirdų giminėms. 
Pasirodo, kad jis pažinojo Viz
girdų giminaičius jau nuo 1918 
m., kai gyveno bendrabutyje 
Marijampolėje, todėl labai už
jaučia taip artimos ir šviesios 
asmenybės nustojus. Prie jo 
užuojautos jungiasi ir O. Kajec- 
kienė, kuri taipgi velionį pažino 
iš Kauno ir Kudirkos Naumies- 
šio laikų.”

SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORE

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
FEBRUARY — VASARIO 24, 25, 26 D. D

MEISTERBRAND V. S. O. P.
IMPORTED GERMAN BRANDY Fi*th$4.89

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth

STOCK 10 YEARS OLD V.S.O.P 
IMPORTED BRANDY Fifth

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth

CINZANO VERMOUTH Dry or Sweet Fifth

POPULAK BRAND OF IMPORTED 6 year old 
CANADIAN WHISKEY Fifth «

PIERRE CARTIER 1961 VINTAGE 
Imported Red or White Bordeaux Wine Fifth ,19

SOUTHERN COMFORT 100 Proof 
LIQUEUR Fifth

BLATZ BEER
Case of 24 12 oz. Throw Away Bottles Case $3.09

MILLER HIGH LIFE BEER
Case of 24—12 oz. Cans Case

Pamaldos už velionį prieš pat 
Vasario 16-tą nepaprastai gra
žus supuolimas, rašo toliau J. 
Rajeckas. — Velionis džiaugėsi 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimu. Grįžus jam iš Vil
niaus 1918 m. vasario mėnesį, 
pirmiausia iš jo patyriau apie 
Nepriklausomybės aktą. Tada 
tik žodžiu ta geroji naujiena 
sklido, nes to meto okupantas 
buvo priešingas to akto paskel
bimui.”

“Gaila taip gero kunigo ir 
taip didelio lietuvio nustojus. 
Belieka kitiems sekti jo pėdo
mis. Tai būtų didžiausias jo 
pagerbimas.

“Ir negalėdamas kartu daly
vauti su jumis pamaldose ir 
minėjime, bent Vaišngtone, mal
doje, a. a. velionį kan. V. Viz
girdą prisiminsime.” — baigė 
J. Rajeckas. —A. Gintneris

PASITARIMAS LIETUVOS LAISVINIMO 

KLAUSIMAIS

LB Connecticut apygardos 
politiniams reikalams komiteto 
kviečiamas lietuvių visuomenės 
pasitarimas Lietuvos laisvini
mo klausimais kovo 6 d., sek
madienį, nuo 12 iki 6 v. v. Už
kandžiai 2 vai. p. p.

Vieta: šv. Kazimiero para
pijos salėje, New Haven, Conn., 
Green St. 339, ties Worchester 
Plaza, vienas blokas nuo Cha- 
pel Street.

Iš Conn. Turnpike ir naujo 
1-91 kelio išsukti Church St. 
išvažiavime. Laikantis “down- 
town” krypties ties ketvirta 
šviesa pasiekiama Chapel St.

Iš Metritt Parkway išsukti 
paskutiniu išvažiavimu prieš 
tunelį, New Yorko pusėje.

Dalyviai, kurie tik gali, pra
nešti apie dalyvavimą komite
to pirm. V. Bražėnui. Tik pra- 
nešusiems bus užtikrinta vieta 
prie užkandžių stalo.

Tikimasi dalyvių ir iš kai
myninių valstijų. Traukiniais 
ir autobusais susisiekimas su 
New Havenu labai patogus ir 
pritaikomas prie pasitarimo 
laiko. Skatinamas iš kalno su
formulavimas pasiūlymų raš
tu.

Adresai: dėl smulkesnės in- 
į formacijos kreiptis į komiteto 
: narius V. Bražėnas, Echo La- 
j ke Rd., RFD, Watertown, 
Conn., tel. 274-5247 (Area Co
de 203). V. Balčiūnas, 87 En- 
glewood Avė., W. Hartford 10,

A. 4* A.
JONUI GRIGAIČIUI- GRIGALIŪNUI 
mirus, jo žmoną Moniką, dukterį Moniką 
Žukauskienę su šeima ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Adele ir Juozas Mafekūnai

A. -Į- A.
ALEKSANDRAI ŠIMUKĖNAS mirus, 

jos vyrui, dukrai, sesėms ir kitiems giminėms 
reiškiame gilią užuojautą.

Eugenia Alex Baranauskas

A. -f- A.
2ILVINIUI MALSKAIČIUI 

tragiškai žuvus, mes drauge su jumis liūdi
me, brangūs Marija, Albertai ir Rimai Mals-I • v* •
kaičiai.

Agr. J. Narkus ir šeima

A.-Į-A. MARYGAGLE
BIRBADAITE

Mirė vas. 22 d., 1966. 4:30 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Užūnavėžių 

kaimo. Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Helen Pressutti, 

žentas Alexander, gyv. San Diego, California, Ann Holz, žen
tas Edward, Mary Tyszka, žentas Edward, 2 sūnūs: Joseph, 
marti Elaine ir Wiliam, marti Franees, 13 anūkų. 8 proanūkai, 
sesuo Ona O’Brien su šeima, gyv. Detroit Miehigan, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Darius-Girėnas Post 271 Am. Legion Auxiliary.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips kopi., 3307 S Litu

anica Avė. Laidotuvės įvyks penktad., vasario 25 d. iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į šv. Jurgio par. bažnyčią, kurioje įvyks 
ged. pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę r Dukterys, sūnūs, marčios, žentai, anūkai ir 
proanūkai.

Laid. direkt. Antanas M. Phillips. Tel. YA 7-3401.

PADĖKA
Brangieji,

žmogaus širdis yra permaža ir pertrapi tarti Jums Ačiū — 
šią skaudžią minutę — mirus mano vyrui

A. -Į- A.
STASIUI JAKUČIUI.

Už visą Jūsų užuojautą bei paramą: žodžiais, mišiomis, gėlė
mis; kunigams J. Klimui ir J. Svirskiui, atkalbėjusiems rožan
čių; taip pat budejusioms organizacijoms: Altui, Balfui, Su
sivienijimui L. K. Amerikoje prie velionio karsto, tebūna 
Aukščiausiojo palaima ir stiprybė Jums. Neturint Amerikoje 
giminių, būčiau labai vieniša, jei neturėčiau Jus. Jūs man ir 
mano trims vaikams buvote ta užuovėja, kurios mes visą 
laiką nuo tėvynės praradimo ieškome.

Būkite ir toliau su mumis!
Mieliems prieteliams — velionio kūmui Antanui Matjoškui, 

Jonui Venckui, Povilui Žičkui ypatinga padėka už surašymą 
asmenų, norinčių prisidėti už a. a. Stasio sielą — Lietuvos 
fondui auka.

Lai gerasis Dievulis ilgus metus laiko Jus energingus, 
bei paslaugius nuskriaustiesiems.

Giliai liūdime ir visad dėkingi visiems.

Pr. Jakutienė, vaikai: Vincas, Laima ir Jonutis

Z. Strazdas, 92 Harding St., į pasitarimo šeimininką: A. 
Wethersfield, Conn., J. Valiu- Gruzdys, 811 Winchester Avė.,
šaltis, 36 Frisbie St., Stam- 
ford, Conn.

Paskutinę dieną kreiptis į

New Haven, Conn.
Pakvietimai nesiuntinėjami.

Rengėjai

A. -f- A.
DONATAI KARAITIENEI mirus, 

jos vyrą, tėvelius Karnauskus, sesutę ir visus 
artimuosius užjaučiame ir liūdime.

Norkai ir Telksniai

A PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcresf 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

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

Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst Street Tel. GR 6-2345-6 
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108 - 09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

MAŽHKMVANS
8846SO. WESTERN AVĖ.~~  -m—s——

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAllMOMS VERTA 
REpublk T-8600 REpublic 7-8601

dbi i k » K A A < 1

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
:;44» Weat 6Srd STREET 

iMf *»R 8-0883 PR 8-0884

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-121S
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-19U

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

JURGIS F. RUDMIN
8819 S. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-1138 — 1189

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ. CICERO. ILL. Tei. OLympie 2-1008



8 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1966 m. vasario 24 d.

X Pasaulio lietuvių jaunimo 
metų Chicagos komiteto posė
dis įvyks vasario 24 d., 7 v. v., 
Jaunimo centre. Visų oragniza- 
cijų atstovai kviečiami atsilan
kyti.

X Mūsų jaunimo stovyklos 
ekrane. Vasario 26 d. (šešta
dienį) 6 vai. vakare Jaunimo 
centre moksleivių ateitininkų 
kun. Alf. Lipniūno kuopa šau
kia savo sus’rinkimą. Bus ro
domos skaidrės iš praėjusių me 
tų stovyklų gyvenimo. Po to 
bus pravestos diskusijos apie 
planuojamas stovyklas ateityje. 
Susirinkime visi nariai būtinai 
dalyvauja. Jų tėveliai irgi ma
loniai kviečiami.

X Roselando tėvų marijonų 
bendradarbių 28 sk. mėnesinis 
susirinkimas įvyks vasario 27 
d., sekmadienį, tuoj po sumos, 
parapijos svetainėj. Prašome vi
sus rėmėjus dalyvauti, nes rei
kia išrinkti atstovais seimui ir 
pasitarti skyriaus veiklos reika
lais. Kviečia sk. valdyba.

X Komp. J. Bertulis savo 
naujausius kūrinius pasiuntė į 
Vatikano biblioteką ir iš ten 
per prel. Mincevičių gavo padė
ką su paties popiežiaus autogra 

. fuotu paveikslėliu.
X Poetas A. Nyka - Niliūnas 

, ir dramaturgas K. Ostrauskas
j atvyksta į Chicagą. A. Nyka- 
Niliūnas tars dedikacinį žodį, gi
K. Ostrausko drama “Duobka
siai” bus pastatyta Algimantui 
Mackui dedikuotame vakare, 
vas. 26 d., 8 vai. v. Jaunimo 
centre. Numeruoti bilietai gau
nami Marginiuose, (pr.)

X Praslinkus metams nuo 
mirties, už a. a. Vytautą Pa- 
vilčių bus atnašaujamos šv. Mi
šios vasario 27 d. (sekmadienį) 

j 8 v. r. Švč. P. M. Gimimo baž
nyčioje, Marąuette Parke. Tuoj 
po pamaldų paminklo šventini
mas šv. Kazimiero kapinėse, 
blokas 18-a. Šeima nuoširdžiai 
prašo gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti pamaldose 
ir paminklo šventinime. Šv. Mi
šios už a. a. V. Pavilčių dar 
■bus atnašaujamos vas. 26 d. 
7:30 v. r. Švč. P. M. Gimimo 
bažnyčioje ir vas. 27 d. 8 v. ry
to Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

(pr.)
X Našlei persunku vienai pri

žiūrėti namą ir sklypą! O šva
rus, gražus 5 kamb. butas ir 
dar 3 kamb. pastogėje paja
moms. O ir 3klepe 2 kambariai 
svečiams. Karštu oru šildomas. 
Tik $20,500.00. Ateikit apžiūrė
ti. Alex Realty, 656-2232. (sk.))

x DAUG SUTAUPYSI pirkda
mas Radio, Radio-Console’s, spal
vuotas ir kt. Televizijas, Tapė 
Recorderiai, fonografai, patefonai, 
Cash Register’iai, jv. skaičiavimo 
mašinos, RAŠOMOS mašinėlės viso
mis kalbomis. Katalogus ir infor
macijas reikalaukite: J. L. Giedrai
tis, 10 Barry Dr., E. Northport, 
N. Y-, 11731, kuris “Draugui” ži
nomas, kaip sąžiningas asmuo.

(sk.)

X Savininkas susitaupė pini
gų; perka didesnį namą. O pra
dedančiam investuotojui puiki 
proga įsigyti 3-jų butų po 4 
kambarius namą. $2,340.00 pa
jamų į metus, o išlaidos? $120 
nuosavybės mokesčiai ir $80 už 
šaltą vandenį. Visas kitas išlai
das apsimoka patys nuominin
kai. Tad ar gali būti geresnis 
pirkinys už 19,500 dolerių. 
Nelaukit rytdienos. Paskambin
kit ar užeikit į mūsų įstaigą dar 
šiandien. Alex Realty, 656-2232.

X Per televiziją vysk. V. Briz
gio pasikalbėjimas bus matyti 
Chicagoje vasario 27 d., sekma 
dienį, 1:15 v. p. p. WGN stotį. 
Vasario 28 d. bus matomas Mo
line, III., ir Springfielde 8:30 v. 
ryto.

X Illinois Lietuvių prekybos 
rūmų pirm. A. Baliūnas priža
dėjo reikalingą piniginę paramą 
į jaunimo kongresą atvežti 3 
jaunimo atstovus iš kitų kraš
tų. Visi, kurie gali padėti kitų 
kraštų jaunimui atvažiuoti į 
Jaunimo kongresą, prašomi sa
vo pasižadėjimus ir aukas siųs
ti PJLK finansų komisijos pir
mininkui Vyt. Kamantui arba 
iždininkei Birutei Juodikienei 
šiuo adresu: Lituanian Youth 
Congress, c/o Mrs. B. Juodikis, 
1797 East 227 St., Cleveland, 
Ohio. 44117.

X J. Gliaudos knygos “Ago
nija” laida išsibaigė. Užsakymų 
“Draugui” prašome nebesiųsti.

X “Keturių kavalierių” kvar 
tetas dainavo Roselando Kolum 
bo vyčių ruoštame vakare, “Li
thuanian Night”. Kvartetą su
darė J. J. Peredna, J. Andruš- 
ka, St. Kernagis ir E. J. Galdi
kas, Vakarą ruošė Jan Salva 
dar skyrius, kjris ta proga su
silaukė ir kongr. Denvinski svei 
kinimo. Sveikinime kongreso na 
rys linkėjo, kad Lietuva vėl 
greit atgauti] laisvę

X Illinois Lietuvių Gydytojų 
draugijos pagalbinis moterų vie
netas, kurių pirmininke yra Vi
da M. Tumasonienė ir iždininkė 
L. Kilikonienė, Chicagos Lietu
vių Operai naujos operos pa
statymo proga atsiuntė 25 dol. 
čekį. (pr.)

X Dr. Pr. Jaras iš Highland, 
Ind., per kun. A. Sabaliauską 
paaukojo $60.00 liet. saleziečių 
gimnazijai Italijoje, saleziečių 
misijoms ir kunigams salezie
čiams pasiųsti paketėlių į Lie
tuvą. (pr.)

X Mečys Šimkus, kaip ir kas
met, tvarkingai, tiksliai ir grei
tai užpildo įvairius INCOME 
TAX. Kreiptis: 4259 S. Maple
vvood Avė. CL 4-7450. Valan
dos: 9—3 ir 5—8 (sk.)

X Dr. VI. Šimaitis jau per 
eilę metų padeda lietuviams ap
skaičiuoti pajamų mokesčius 
(income tax). 2737 W. 43 St. CL 
4-2390. (pr.)

X “Traviatos” operos spek
takliai įvyksta kovo 20, 26, 27 
dienomis ir bal. 2 d. Marijos 
mokyklos salėje. Bilietai, kurių 
pasirinkimas yra geras visiems 
spektakliams, gaunami Margi
niuose, 2511 West 69th Street, 
kiekvieną dieną ir sekmadienį 
tik nuo 10 iki 1 vai. popiet. Bi
lietų kainos: 7—6—5—4—3 dol. 
Paštu bilietai užsakomi, kartu 
siunčiant čekį ir nurodant kai
ną bei spektaklio dieną, šiuo ad
resu:
Lithuanian Opera of Chicago 

7000 S. Fairfield Avė. 
Chicago, III. 60629

Visus kviečia atsilankyti
Chicagos Lietuvių Opera 

(pr.)

Švč. P. M. Gimimo parap. Marąuette Parke, Chicagoj, mokyklos mokiniai Vasario 16 d. minėjimo metu.
Nuotr. Z. Degučio

J. A. VALSTYBĖSE
— Lietuvos kons. Anicetas 

Simutis kalbėdamas Vasario 
16 d. minėjime be kitko paste
bėjo: “Žvilgterkime ir į dabar
tį. Lietuvos okupacija užsitęsė 
net dvidešimt penkerius metus. 
Dešimtys tūkstančių už laisvę 
kovojusių partizanų išnaikinti, 
vadai uždaryti kalėjimuose ar 
ištremti į Sibirą. Šioj pusėj ge
ležinės uždangos padėtis irgi 
atrodė niūri. Dalis senosios kar 
tos vadų išmirė, dalis pavargo, 
o išeivijos jaunimo atrodė apa
tiškas lietuviškiems reikalams. 
Bet štai ir vėl stebuklas. Kada 
okupantas pavergtuosius varė į 
džiaugsmo šventes Lietuvoje, 
tai laisvojo pasaulio lietuvių jau 
nimas atsakė didžiule lapkrik- 
čio 13-sios protesto demonstra
cija New Yorke.

Ne vienas ir mūsų senosios 
kartos veikėjas buvo nustebin
tas, o okupantai buvo tiesiog 
pritrenkti, kad nebežinojo kaip 
reaguoti ir ką bekalbėti. Jie 
tikėjosi, kad 25-kių metų oku
pacijos sukaktis praeis paty
lom, o ji nuskambėjo per pa
saulį didžiulio protesto ženkle. 
Šiandien tie mūsų jaunuoliai da
lyvauja kalbėtojais Vasario 16-

X Pasaulio Lietuvių jaunimo 
kongreso paruošiamųjų darbų 
aprašymai anglų ir lietuvių kai 
bomis yra tai PLJK komiteto 
informacijos darbas. Lietuvių 
spaudą informuoja Vladas Butė
nas, Antanas Gulbinskas (foto
grafas), Vytautas Kasniūnas, 
Jurgis Janušaitis Romas Saka
dolskis, Kęstutis Trimakas, SJ, 
Vladas Vijeikis (radijo), ir Gra 
žiną Vilkaitė. Anglišką spaudą 
informuoja: Justinas Vavars-
kis, Rūta Domarkaitė, Audronė 
Kubiliūtė, Giedrius Penčyla, 
Margarita Rudytė, Janina Tal- 
lat-Kelpšaitė, ir Vincas Samoš 
ka. Į šios komisijos darbus įei
na informavimas apie kongresą 
ir Dainų šventę, nes pagal susi
tarimą su HI-sios Dainų šven
tės vykdomojo komiteto pirm- 
ku dr. S. Biežiu ir informacijos 
anglų kalba komisijos pirm-ku
S. Pieža, šie abu įvykiai turi 
per anglišką spauda tarnauti 
Lietuvos reikalui. S. Pieža “Chi 
cago American” redaktorius, 
pasižadėjo savo ir O. Piežienės 
pagalbą šiuose darbuose.

Abiejų komisijų darbus koor

sios minėjimuose J. A. Valsty
bėse ir Kanadoje. Ir štai, anot 
Maironio, užtraukė jie naują 
giesmę lietuvių tautos laisvės 
labui.”

— Šv. Antano gimnazijos 
(Kennebunkport, Maine) moki
niai, minėdami Lietuvos nepri
klausomybės šventę, pasiuntė 
sveikinimo laiškus JAV prez. 
Lyndon B. Johnsonui ir Valsty
bės sekretoriui Dean Ruskui. 
Laiškuose, po kuriais pasirašė 
visi mokiniai, išreiškiama mei
lė pavergtai Lietuvai ir prašo
ma pagalbos jai kovoje už lais
vę. Minėjimo metu mokiniai taip 
pat padarė savo tarpe rinkliavą 
ir Lietuvai vaduoti suaukojo 
60 dol. Pusė tų pinigų pasiųsta 
Altui, pusė Tautos fondui. Mi
nėjimas buvo suruoštas vasario 
13 d., kurio v’są programą atli
ko patys mokiniai. Buvo paskai 
tų ir deklamacijų. Du mokiniai, 
Rimas Danaitis ir Jonas Elijo
šius (abu iš Toronto), skaitė 
progai pritaikytos savo poezi
jos. Choro vadovas Vyt. Kerbe- 
lis išmokė mokinius naujų dai
nų, o tautinių šokių vedėja Ona 
Ivaškienė išmokė juos naujų šo 
kių. Minėjime dalyvavo svečių 
iš Bostono ir apylinkės.

dinuoja ir jiems pirmininkauja 
i Eugenijus Vilkas, PLJK komi
teto vicepirm.

X Dr. Antanas Razma paau
kojo 100 dolerių Chicagos apy
gardos valdybos ir švietimo Ko
misijos ruošiamų lituanistinių 
mokyklų moksleivių varžybų lai
mėtojams premijuoti. Diktantų, 
atpasakojimų ir dailiojo žodžio 
varžybų laimėtojų numatoma 
apie 50. Jiems premijuoti reikia 
apie 700 dolerių, (pr.)

X Lietuviai televizijoj. Kovo 
25 d. 8 v. v. matysime pirmąją 
nuolatinę lietuvių televizijos 
programą, kuri bus transliuoja
ma per 26 tinklą kiekvieną pen 
ktadienį nuo 8:30 v. v. Visais 
informaciniais reikalais kreiptis 
nuo 6—10 v. v., telef. 471-2481.

X Skulpt. Petras Aleksa pra
ves pašnekesį—“'Šių laikų skul
ptūra architektūroje”, ALIAS- 
Architektų sekcijos susirinkime 
vasario 25 d., penktadienį, 8 v. 
v. arch. Vyt. Petrausko bute, 
3740 W. 69 PI. Taip pat bus 
aptarta jaunųjų architektų pa
roda Jaunimo kongreso metu.

VOKIETIJOJ
— Maldos už tylos Bažnyčią. 

Keletą metų sėkmingai dirbąs 
vokiečių parapijoj, Augšburgo 
vyskupijoj klebonu kun. Ant. 
Bunga, vasario 11 d., Marijos 
Liurdo šventėje, suruošė iškil
mingas pamaldas už kenčiančią 
Bažnyčią, ypač už Lietuvą. Baž
nyčia buvo išpuošta gėlėmis ir 
virš didžiojo altoriaus kabėjo 
gražus Aušros Vartų Marijos 
paveikslas. Iškilmingas mišias 
koncelebracijos būdu su dviem 
lietuviais kunigais aukojo vysk. 
Pr. Brazys. Savo pamoksle vo
kiečių k. vysk. Pr. Brazys pri
minė Vatikano koncilijos nutari
mą: kad visi pasaulio vyskupai 
kartu su popiežiumi yra atsako-

69 meno galerijos dailės studijoje, Marąuette Parke, Chicagoje: šeimi
ninkas, dėstytojai ir dalis vyresniųjų studijos lankytojų. Pirmoje eilėje 
iš kairės: Stasė Kazlienė, Janina Praniuskas, Magdalena Stankūnienė; 
antroje eilėje; dail. Povilas Kaupas — studijos administratorius ir 
dėstytojas, Irena Barzdukienė, dail. Viktoras Petravičius — studijos 
dėstytojas, Marija Girdvainienė ir Stasys Orentas — studijos šeimi
ninkas. Nuotr. Kasakaičio

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
VKLS CHICAGOS SKYR.
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vilniaus krašto lietuvių Va
sario 16 d. minėjime įžangos žo 
dį tarė vicepirm. J. Pakalka. 
Minėjimą pravesti pakvietė 
stud. D. Šukelytę. Ji skaitė pa
triotinį, šių dienų mūsų minčiai 
atitinkamą referatą. Džiugu pri 
pažinti, kad mūsų studentijai 
nėra svetimi lietuvybės reika
lai. Priešingai — jie sielojasi 
tėvynės likimu ir jos ateitimi 
nemažiau kaip mes. suaugę.

Meninę minėjimo dalį atliko 
K. Donelaičio aukštesniosios ir 
žemesniosios mokyklos mokinės, 
vadovaujamos D. šukelytės.

R. Baronaitytė, L. Gasnerytė 
ir R. Lakaitė švelniai padaina
vo dvi partizanų dainas. R. Al-

mingi už visą Bažnyčią, taip 
parapijos ir pavieniai žmonės 
turi rūpintis visos Bažnyčios ge
rove, nes Kristus yra tas pats, 
o Bažnyčia yra jo kūnas. Bažn- 
nyčia buvo pripildyta tikinčiųjų, 
kurie su dideliu susikaupimu 
dalyvavo mišių aukoje ir ėjo 
prie Švč. Sakramento. Po pa
maldų, kun. Ant. Bunga, pa
kvietė kunigus ir seseris vie
nuoles į savo svetingą kleboni
ją vakarienei. Stalas buvo pa
puoštas lietuviškais simboliais 
ir žydinčiomis gėlėmis. Šeimi
ninkas pasveikinęs svečius pa
kvietė prie stalo ir su dideliu 
nuoširdumu pavaišino lietuviš
kai pagamintais valgiais. Vysk. 
Pr. Brazys pasidžiaugė, kad 
taip sklandžiai eina tautų ben
dradarbiavimas Kristaus vynuo
gyne ir kartu padėkojo kun. 
Ant. Bungai už suruoštas pa
maldas už tylos Bažnyčią. Va
karienėje dalyvavo 13 kunigų, 
tarp jų 5 lietuviai ir 4-ios sese
rys vokietės.

ARGENTINOJ
— Kap. Faustinas Švenčionis

iš karo akademijos yra perkel
tas į Sarmiento miestą, Como- 
doro Rivadavia, kur eis pulko 
adjutanto pareigas. Prieš tai 
per 10 metų dėstė karo akade
mijoje. Skaito laikraštį “Laiką” 
ir kalba lietuviškai.

KANADOJ
— Ona Janušonytė, Punsko 

lietuvaitė, atvyko į Kanadą pas 
sužieduotinį P. Darliūną ir su
kūrė lietuvišką šeimą. Prieš 5 
metus pradėtas atsikvietimas 
lietuvaičių iš lietuviškc Suval
kų trikampio intensyviai ir to
lau vykdomas. Artimoje ateity
je atvyksta dar apie pusė tuzi
no.

brechtaitė, Z. Noreikaitė, N. 
Sparkytė ir D. Petkūnaitė gra
žia lietuviška tarsena deklama
vo patriotinius eilėraščius. V. 
Petkūnaitė ir Kupcikevičiūtė 
skaitė, jų pačių sukurtą ir tai 
dienai pritaikytą, rašinėlį.

Ypatingą padėką reiškia VK
LS Chicagos skyriaus valdyba 
I. Smieliauskienei, kuri neboda
ma netinkamų sąlygų (nebuvo 
scenos), atvyko su “Grandies” 
šokėjais ir susirinkusius malo
niai nuteikė, šokėjai puikiai at
liko tris tautinius šokius. dv.

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuvė ir siuvykla.
Priima užsakymus naujiems ir pataiso ir persiuva dė- 
vietus. Toj srity dirbo Kaune, o nuo 1950 m. Chicagoj. 
Jis aprengs jus lietuviams tinkamu skoniu ir jo pa
tarnavimu būsit patenkinti. Priima kailius valymui 
ir apsaugai. 190 N. State St., kamb. 204, telel. —ir apsaugai.---- —.
263-5826 ir bute 677-8489

Chicagos

žinios
LENGVA ŽIEMA

Šią žiemą Chicagoje iki šiol 
iškrito tiktai 20 colių sniego. 
Pernai iškrito 61 colis. Pernai 
gatvių valymui miestas sunau
dojo 57,000 tonų druskos. Šį
met sunaudota 25,000 tonų.

GAVO $90.000 UŽ KOJĄ
Chicago Northwestern gele

žinkelis užmokėjo $90,000 iešmi 
ninkui Mont Miller, gyvenan
čiam Lombarde. Prieš pusantrų 
metų jis neteko dešinės kojos 
Proviso prekinių vagonų rūšia
vimo centre, kur traukinys jį 
suvažinėjo.

TRYS ŽUVO VIEŠBUČIO 
GAISRE

Trys asmenys žuvo ir trys 
buvo sužeisti, kai gaisras išti- 
tiko Garfield Arms viešbutį, 
3260 W. Maypole. Trys gyven
tojai šoko iš langų ir kitas 100 
saugiai išsinešdino Nuostolių 
padaryta apie $25,000.

DINGO ADVOKATAS
Iš Minneapcho, Minn., į Chica

gą atvažiavęs advokatas John 
Dorsey, dalyvavęs American 
Bar sąjungos seimo posėdyje, 
prapuolė, ir jo žmona pradėjo 
jo ieškoti. Pasirodo, kad jis sa
vo gimtinėje būtų buvęs trau
kiamas į teismą, nes nebuvo at
siskaitęs su Minnesotos valsti
jos reikalaujamais pajamų mo
kesčiais, kurių 1962-64 m. jis 
turėjo $214,769.

ATLEIDO 9,500 IŠ DARBO
Kenoshos Amerikan Motors 

kompanija atleido 9,500 darbi
ninkų iš darbo dviem savai
tėms, nes pagaminta daugiau au 
tomofoilių, negu kompanija par
duoda. Prieš Kalėdas ši kompa
nija irgi buvo atleidusi darbinin 
kus dviem savaitėm.

SUDEGĖ RESTORANAS

Smarkus sprogimas ir jį se
kęs gaisras labai greitai sunai 
kino medinį dviejų aukštų 
Green Leaf restoraną, 3031 W. 
111 St. Sprog-mas įvyko anksti 
rytą. Sužeistų nebuvo. Nuosto
lių padaryta apie $30,000.

MAŽESNI MOKESČIAI UŽ 
NUOSAVYBĘ

Chicagos ir Cook apskrities 
mokesčiai už nuosavybę suma
žėjo 11 centų. Už 1965 metus 
reikės mokėti $5.26 už kiek
vieną $100 nuosavybės įkaino
tos vertės. Pietinėje apskrities 
dalyje gyvenantiems reikės mo 
keti apie du centu brangiau. 
Pirmą mokesčių dalį reikia įmo 
keti iki geg. 1 d., o antrą dalį 
iki rūgs. 1 d. Mokesčių sąskai
tos bus išsiuntinėtos kovo mė
nesį 609,929 savininkams ir 
259,614 kompanijų. Mokestis 
1964 m. pasiekė $573,221,245 
sumą. Šįmet bus apie 3 mil. 
dolerių mažiau

Vasario mėn. 27-tą dieną 

Sekmadienį 

3 valandą po piety

JAUNIMO CENTRO 

SALEJE

5620 S. Claremont Avė.

DRAUGO DAILIOJO ŽODŽIO

KONCERTAS
IR PENKIOLIKTOJO ROMANO PREMIJOS ĮTEIKIMAS

Programą išpildys: Solistė IRENA STANKCNAITE, aktoriai 
NIJOLĖ MARTINAITYTĖ ir STASĖ ir JONAS KELECIAI.

Laureatui JURGIUI GLIAUDAI premiją įteiks Mecenatas 
DR. PETRAS KISIELIUS. Programai vadovaus NIJOLĖ UŽUBALIENĖ.

Dalyvavimas šioje šventėje yra mūsų literatūrinio ir kultūri
nio gyvenimo rėmimas ir pačių dalyvių meninis atsigaivinimas.

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI.

Bilietai gaunami:
DRAUGE — 4545 W. 63rd Street 

Telefonas LUdlow 5 - 9500

MARGINIUOSE—2511 W. 69 St. 
Telefonas PRospeet 8 -4585

A. VALAVIČIAUS krautuvėje — 
4359 South Campbell Avenue 
Telefonas — Bishop 7 - 9475




