
I

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

Price 10<

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS 

•

4545 VVEST 63RD STREET CHICAGO 29, ILLINOIS
TELEPHONE: LUdlow 5-9500

9

►

Vol. XLVI PENKTADIENIS, VASARIO (FEBRUARY) 9,1962 Kaina 10 c. Nr. 34

Rezoliucija kongrese prieš religijos
persekiojimą pavergtoje Lietuvoje
Rezoliucijų pateikė šen. Douglas 

ir atstovų rūmų narys Yates 
JI PERTEIKTA UŽSIENIO REIKALŲ KOMISIJOMS

WASHINGTONAS. —. Vasa
rio 5 d. senatorius Paul H. Doug 
las iš Illinois pateikė JAV se
natui rezoliuciją apie katalikų 
Bažnyčios ir katalikų kunigų 
persekiojimą Lietuvoje, šios 
rezoliucijos numeris yra — S. 
Con. Res. 57. Tokia pat rezo
liucija buvo pateikta ir atstovų 
rūmams. Ją pateikė kongres
manas Sidney E. Yates iš Illi- 
nois. Jo rezoliucijos numeris — 
H. Con. Res. 409. Vadinas, re
zoliucija yra bendra, abiejų rū
mų (Concurrent). Rezoliucija 
reikalauja, kad Jungtim Ameri
kos Valstybių kongresas griež
tai pasmerktų religijos perse
kiojimą Lietuvoje ir visur už 
geležinės uždangos.

Rezoliucijos tekstas jau yra 
atspausdintas “Congressional 
Record”. Ten pat yra atspaus
dinta ir National Council of Ca
tholic Men (Katalikų vyrų ta
rybos) suvažiavimo nutarimas, 
kuriuo buvo protestuojama 
prieš Bažnyčios Lietuvoje per
sekiojimą ryšium su kun. Liudo 
Pavilonio ir kun. Burneikio nu
teisimu kalėti. Kongresinei re
zoliucijai kaip tik ir davė pa
grindą šis katalikų vyrų nutari
mas. Jį suvažiavime pravedė 
Amerikos Lietuvių R. K. Fede
racijos pirmininkas Antanas J.

Rudis. Jo prašymu ir kongresan 
patenka tasai katalikų vyrų nu 
tarimas. Šen. Douglas, pateik
damas senato plenumui rezoliu 
ciją, pasakė kalbą .priminda
mas ir tą faktą, kad netrukus 
lietuvių tauta minės Lietuvos 
nepriklausomybės šventę, todėl 
kaip tik būsią vietoje tokią re
zoliuciją pravesti. Rezoliucija į- 
teikta abiejų rūmų užsienio rei
kalų komitetams.

Jaunimo siuntimas į chruščevinius plėšinius tolygu 

siuntimui į primityviausias sąlygas
I . ,
Lietuvos komjaunuolių suvažiavimui pasibaigus. — Apie vienas trečdalis Lietuvos 

jaunimo komjaunuolių eilėse

Žandaras, pakabinęs per petį šautuvą, ramiai stovi Alžiro miesto gatvėje, vaikams einant į mo
kyklą. Alžirijoje slaptosios armijos organizacijos nariai sustiprino savo veiklą prieš Prancūzijos 
prezidento de Gaulle politiką suteikti alžiriečiams apsisprendimo teisę krašto ateities reikalais. (UPI)

Suimti Rabinovičius ir

pažeidimą 
Kaminerį, 
Reznicką, 
Melamedą

Šių metų sausio 25-26 die
nomis Vilniuje buvo sušauktas 
dvyliktasis Lietuvos komjaunuo 
lių suvažiavimas. Kalbamasis 
suvažiavimas, kaip ir ankstes
ni, praėjo skatinimu šitoje ko
munistinio jaunimo organizaci
joje esančių merginų bei jau
nuolių būti ištikimais komunis
tų partijos talkininkais ir kuo 
glaudžiau jungtis į komunisti
nio mito statybą...

Viena suvažiavimo atstovė, 
pastatyta prie Vilniaus radijo 
mikrofono, kalbėjo apie jauni
mo laisvę ir visokias kitas ko
munistinės santvarkos “gerada
rybes”...

Tačiau tomis pačiomis Vil
niaus radijo bangomis prieš pat 
komjaunuolių suvažiavimą per
teikta kita informacija iš anks
to apgriovė minėtosios delega
tės pareiškimus.

joje esą 160,009 Lietuvos mer
ginų bei jaunuolių.

1955 metais buvo 116,000,
1960 metų vasarį — 131,000, gi
1961 metų kovo mėnesį buvo 

! skelbiama 145,000.
(Nukelta į 6 psl.)

• SIMAS MIGLINAS, Vokietija
Kauno Salomėjos-Neries var

do vidurinės mokyklos aštun
tųjų klasių mokiniams kaip tik 
dvyliktojo komjaunuolių suva
žiavimo išvakarėse buvo pateik 
tas klausimas: “Ką mums da
vė tarybų valdžia?”

Aštuntokai bei aštuntokės, at, 
sakinėdami į pateiktą klausimą, 
susidūrė su aiškia stoka duome
nų apie komunistinės santvar
kos “geradarybes”. Dėl to savo 
atsakymuose, vietoje rėmęsi da 
bartimi, pradėjo aiškinti apie 
sovietinių komunistų priimtąją 
naują programą ir jos pažadus 
po dvidešimties metų įgyvendin 
ti komunizmą, o taip pat ir ge
rovę...
Kokia Lietuvos jaunimo dalis 

įjungta į komunizmą?
Mmėto suvažiavimo metu bu 

vo pareikšta, jog šiuo metu ko
munistinio jaunimo organizaci-

Areštai Ceilone
COLOMBO, Ceilonas. — Cei- 

lono vyriausybė užvakar prane
šė, jog ji areštavusi dar tris 
asmenis ryšiumi su nepasiseku
siu sąmokslu nuversti vyriau
sybę. Jau yra areštuoti 29 as
menys. Šie trys sulaikyti yra 
policijos pareigūnai.

Sužeista vienuolika asmenų

i

kiti spekuliantai
OKUP. LIETUVA. — “Tie

sos” (22 nr.) žiniomis, valsty
bės saugumo komitetas prie 
Min. Tarybos Lietuvoje suėmė 
ir patraukė baudžiamojon at
sakomybėn už valiutinių ope
racijų taisyklių 
spekuliavimą F. 
Reznickają, A. 
Rabinovičių, M.
kt. Pas juos rasta vertybių už
sienio valiuta, aukso moneto
mis, aukso gaminiais ir brang
akmeniais. Šios “Valiutininikų 
grupės” apyvarta buvo pasie
kusi daugiau kaip 13 milijonų 
rublių (naujais pinigais). Kaip 
ir klaipėdiškių, ir dabar suim
tųjų bylą spręs Lietuvos Aukšč. 
teismas.

Ta proga verta nurodyti, kad 
Maskvos spaudoje vis aštrėja 
akcija prieš sionizmą, smarkiai 
kaltinami ir Izraelio ambasados 
pareigūnai Maskvoje. Vilniaus 
“Tiesa” (23 nr.) ištisai per
spausdino “Trud” laikraščio 
straipsnį “Sionizmas — kaukė 
šnipams”.

t

Trumpai iš visur
— Keturių didžiųjų užsienio 

reikalų posėdis numatomas dar 
prieš susirenkant Genevoje, 
Šveicarijoje, 18-kos valstybių 
nusiginklavimo atstovų konfe
rencijai kovo 14 dieną.

— Buvusiam Čekoslovakijos 
vidaus reikalų ministeriui Ba<- 
rekui, gal būt, bus iškelta teis
me byla, nes jis kaltinamas iš
naudojęs valdžią savo tikslams. 
Paskutiniu metu jis buvo vi
daus reikalų viceministeris, bet 
ir iš to posto atleistas.

Kietasprandis Gomulka dar

remia Chruščevą
Kremlius kai kur nusileido Lenkijai

VARŠUVA. — Lenkų komu
nistų partijos vadas V. Gomul
ka, nepaklusęs Chruščevui 1956 
metais, dabar esąs didžiausias 
Sovietų Sąjungos premjero rė
mėjas, kad jis vadovautų pa
saulio komunizmui.

Prieš penkerius metus Mask
va Gomulką laikė laukiniu ark
liu, kuris grasė suardyti Sovie
tų Sąjungos bloką. Šiandien, at
rodo, jis yra glaudžia jėga rau
donųjų valdomoje Rytų Euro
poje.

Gomulka 
sak lenkų 
pranešimo, 
dį rytinėje 
mėnesį.

Sukėlus
1956 metais, net tarp komunis-

ir Chruščevas, pa- 
komunistų šaltinių 
turėjo slaptą posė- 
Lenkijoje praėjusį

Poznanėje riaušes

tų kilo nepasitenkinimas Sovie
tų Sąjunga. Gomulka, išmestas 
iš partijos 1949 metais, grąžin
tas į partiją ir jos vadus. Jis 
pažadėjo “socializmą ir laisvę” 
ir pravedė keletą reformų.

Gomulka buvo pirmasis So
vietų Sąjungos bloke vadas, pa
davęs ranką Chruščevui praė
jusį spalio mėnesį 22-me Sovie
tų komunistų partijos suvažia
vime, kilus ginčui su Peipingu 
ir Albanija.

Gomulka, atrodo, dėl rėmimo 
Chruščevo pozicijos, sulaukęs 
gana stambių nuolaidų iš Krem 
liaus. Viena iš didžiausių Mask
vos nuolaidų yra pripažinimai 
Lenkijos privačių ūkių. Kiti ru
sų bloko kraštai jau sukolekty- 
vino savo žemės ūkį.

— Rytų Vokietijos komunis
tų laikraštis vakar pranešė, kad 
jai teks pirkti maisto iš užsie
nio, nes kraštas neįstengė pasi
gaminti pakankamai ūkio daik
tų. Rytų Berlyno jaunuoliai irgi 
privalės stoti į Rytų Vokietijos 
kariuomenę.

KALENDORIUS

Vasario 9 d.: šv. Kirilas, šv. 
Apolonija, Algė.

Vasario 10 d.: šv. Skolastika, 
Mingėla.

— Filmų žvaigždė Jayne Maus 
field ir jos vyras Mickey Har- 
gitav, užvakar buvo dingę jū
roje, apsivertus jų laivui, bet 
vakar rasti Bahamos saloje. 
Mansfield nuvežta į ligoninę, 
nes ji labai susijaudinusi.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės keturių žvaigždžių gene
rolą Harksin paskyrė vadovau
ti amerikiečių daliniui Pietų 
Vietname prieš komunistus par 
tizanus. Amerikiečiai duos ins
trukcijas vietnamiečiams, kaip 
reikia kovoti prieš raudonuo
sius įsibrovėlius.

— Prezidentas Kennedy grei
tai nutars ,ar JAV bandys ato
minius įtaisus atmosferoje.

ORAS

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

Saulė teka 6:54, leidžias 5:15.

Suomija pirks J. T. 
bonų

NEW YORKAS. — Suomija 
užvakar pažadėjusi pirkti Jung 
tinių Tautų $1,480,000 vertės 
bonų. Jungtinės Tautos išleis 
200 milijonų dolerių.

Net ir filmas prieš 
Bažnyčios veiklą

OKUP. LIETUVA. — Sau
sio mėn. į 
kinuose pradėtas rodyti naujas tumos- 
lietuviškas, kronikinis dokumen 
tinis filmas 
je”.
(21 nr.) šis filmas sukurtas 
naudojantis “tikrais dokumen
tais... demaskuojančiais bažny
čios veiklą... parodančiais, kad 
po ja slypi kruvini liaudies bu
deliai”. Filmą statė R. Gabalis, 
o jam scenarijų parašė V. Mise 
vičius.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
— Paleido satelitą Tiros IV. 

Jungtinės Amerikos Valstybės 
vakar iš Cape Canaveral, Fla., 
paleido satelitą Tiros TV aplink 
žemę tirti oro sąlygų. Jis yra 
apie 400 mylių aukštumoje. Sa
telitas Tiros IV siunčia labai

pabaigoje Lietuvos ryškias TV nuotraukas iš auks-

— Saarbrucken, Vokietija, an 
“Kryžiaus šešėly-1 kasyklose kilus sprogimui 

Pagal pranešimą “Tiesoje” ■ gaisrui, ten žuvo maždaug 
300 darbininkų.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės vakar sudarė karinę ko
mandą Pietų Vietname, kuriai 
vadovaus JAV keturių žvaigž
džių generolas Harksin.

— Italijos prezidentas Gron- 
chi tarėsi su italų vadais nau
jos vyriausybės sudarymo rei-

kalu. Prezidentas jau turėjo 
j susitikimą su buvusiais prem
jerais Ferruccio Parri, Giusep- 
pe Pelle, Mario Scelba, Anto- 
nio Segni, Fernando Tambroni 
ir buvusiu senato pirmininku 
Giuseppe Maratore.

Ministerio pirmininko Fanfa
ni vyriausybė atsistatydino pra 
ėjusį penktadienį, paruošdama 
kelią vidurio — kairiojo spar
no vyriausybei. Atrodo, jog jis 
nebus paprašytas sudaryti nau 
jąją vyriausybę.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės pagelbės Britanijai išban
dyti po žemėmis atominį įtaisą 
Nevadoje dviejų savaičių laiko 

, tarpyje.
— Argentina nutraukė diplo

matinius santykius su Kuba.

TEBEVYKSTA PUOLIMAS PRIEŠ BAŽNYČIĄ

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Vilniaus radijas vėl nupasakojo bylos procesą

Sprogsta bombos 
Paryžiuje

PARYŽIUS. — Slaptosios or-! 
ganizacijos (OAS) vyrai vasa
rio 7 dieną išsprogdino septy
nias bombas, bandydami išar
dyti Prancūzijos planą suteikti 
Aiži rijai nepriklausomybę.

Vienuolika asmenų buvo su
žeista, įskaitant ketvertų me
tų mergaitę, kuri neteko vienos 
akies.

___________

Vorošilovas grįžta į 
aukščiausią sovietą

MASKVA. — Maršalas K. 
Vorošilovas, 81 metų, buvęs 
Rusijos prezidentas, kuris bu
vo viešai puolamas 22-ame So
vietų Sąjungos komunistų par
tijos suvažiavime praėjusį spa
lio mėnesį, kaip antipartinės 

, grupės narys, nominuotas į auk 
ščiausiąjį sovietą.

Tai užvakar pranešė žinių a- 
gentūra Tass.

Maskvos pagalba 
Nepaliui

KATMANDU, Nepalis. — So 
vietų Sąjunga Nepaliui suteik
sianti $3,552,000 finansuoti tris 
vietinius projektus — cigarečių 
įmonę, cukraus fabriką ir 2,400 
kilovatų hidroelektrinę jėgainę.

Į OKUP. LIETUVA. — Sau
sio 15 dieną Vilniuje pradėta 
septynių Klaipėdos gyventojų 
(jų tarpe dviejų kunigų) byla, 
paskelbus nuosprendžius, baig- 

įta sausio 26 dieną ( jau esame 
apie tai rašę kelis kartus, bet 
kai kuriuos dalykus tenka "pa
kartoti. Red.).

Oficialiai ši byla buvo pava
dinta “dėl piktnaudžiavimų sta
tant bažnyčią Klaipėdoje”. By
loje pirmininkavęs Aukšč. teis
mo pirmininko pavaduotojas J. 
Žvirblis paskelbė nuosprendį, 
kuriuo visi teisiamieji nubaus
ti: kun. Liudas Povilonis — 8 
metus laisvės atėmimu, konfis
kuojant visą turtą, kun. Br. 
Bumeikis — 4 metus laisvės at 
ėmimu, konfiskuojant turtą, 
Ben. Alsys — 5 metams, kon
fiskuojant turtą, J. Mikalaus
kas — 5 metus, Ant. Paškevi
čius
— pusantrų metų ir Jar. Kri
vickas — 6 mėn. pataisos dar
bų darbovietėje.

, *

Lietuvos spaudoje, ypač “Tie
soje” tilpę platūs bylos apra
šymai su antraštėmis: “Sutano
ti sukčiai”, “Klebonija — spe
kuliantų lizdas”, “Jų Dievas — 
doleris”, “Grobstė tikinčiųjų au 
kas” ir pan. buvo akivaizdus 
įrodymas, kad pirmoje eilėje 
norėta apkaltinti dvasininkiją. 
Tai savo kaltinamoje kalboje

1 met., Aga Klovaitė

patvirtino ir prokuroras V. Ga
linantis, nurodęs, kad Lietuvo
je piliečiams esanti suteikta są 
žinės laisvė... Savo kalboje jis 
metė šešėlį ir vysk. Maželiui, 
“nenorėjusiam matyti, ką daro 
Klaipėdos kunigai”.

Labiausiai iškelti kaltinamų
jų kunigų ryšiai su užsieniais, 
mestas kaltinimas dėl spekulia
cijos užsienio valiuta. Galinantis 
kaltinęs kun. V. Martinkų už 
tariamai jo įsakymu vykdytus 
žudymus Lietuvoje, nurodęs ir 
jo adresą JAV, kaltino ir kun. 
A. Račkauską su J. Pragulbic- 
ku Būdinga, kad prokuroras 
kalbėdamas apie spekuliavimą 
prekėmis iš JAV, jas pavadino j 
“skarmalais”. Būdingi ir kelių j 
gynėjų pasisakymai — prašyda 
mi švelninančių bausmių, jie 
dalinai ėjo ir prokuroro parei
gas, pareikšdami sutinką su dau 
geliu kaltinimo išvadų.

Byloje buvo 38 liudininkų pa
rodymai.

|

*

Sausio 27 d. tas pats prok. 
Galinaitis per Vilniaus radiją 
pasakytoje kalboje kaltino tik 
Bažnyčią ir jos atstovus. Girdi, 
bažnyčia buvusi paversta į pre
kybinę bazę. Ta proga Galinai
tis pabrėžė, kad šioji — pirma

! tokio masto Lietuvoje — byla 
buvo nagrinėjama viešai ir..., 
kad visi galėję įsitikinti, jog

sovietiniai įstatymai esą “hu
maniškiausi pasauly”. Kokia 
kryptimi eis tolimesni įvykiai 
Lietuvoje liudija Galinaičio žo- 

i džiai, kad ir vysk. Maželis bu
vęs įtrauktas į valiutos speku
liaciją. “Žiūrėkite, kas vyksta 
tikėjimo prieglobstyje” — tai 
vedamoji Galinaičio radijo “kai 
tinamosios kalbos” mintis. Ta 
proga jis vėl puolė JAV gyve
nančius kunigus, Martinkui pri
kišdamas... vilos įsigijimą Ra
miojo vandenyno pakrantėse. 
Paminėjo ir Miuncheno dienraš- 

■ tį “Sueddeutsche Zeitung” — 
šis dar pernai, žiniomis iš Ro
mos, rašęs, kad kun. Povilonis 
tariamai miręs neišaiškintomis 
aplinkybėmis.

Bylai pasibaigus ir rengian
tis naujai spekuliantų Rabino- 
vičiaus ir kt. bylai, akcija prieš 
dvasininkiją Lietuvoje tebeina. 
Sausio 28 d. per Vilniaus radi
ją paskelbta speciali laida ateis 
tmiais klausimais (parengė Fa- 
tima Butkienė) ir joje kores
pondentas, panaudodamas mag 
nctofono juostas, vėl plačiai nu 
pasakojo apie šį “svarbų pro
cesą”. iškeldamas tik Povilo 
nio ir Burneikio vaidmenį ir ta 
proga išniekindamas katalikų 
Bažnyčią. Daugeliu atvejų ci
tuoti teisme vykę pasikalbėji
mai tarp prokuroro Galinaičio 
ir kaltinamųjų. (E.)
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EFEKTINGA LIETUVAIČIŲ PERGALĖ

rė geru žaidimu, 
elgsena ir sportine drausme.

Buvo malonu stebėti ne tik (tokius turnyrus saviems žiūro- 
Žaibo žaidimą, bet ir koman
dos tvarkingumą. Buvo džiu
gu matyti, kaip žaibietės pa
kluso savo vadovo Ryto Babic
ko nurodymams.

Visiškai nieko negiriant, rei
kia pastebėti, kad R. Babickas 
gerai ir nusimanančiai tvarko 
ir pačią žaidimo eigą (žaidėjų 
keitimas, laiko paėmimas)..

Gaila, bet...

tvarkinga ! prastas eilines rungtynes daug je vietoje AAU lygoje ir dar 
kitose dvejose lygose. Šis pra
laimėjimas Arui buvo 
Pirmą kartą Harhen 
119:70 ir antrą kartą

Žaibietes Atlanto pakraščio nugalėtojos

J. ŠOLIŪNAS

Trečiasis bandymas pavyko. 
Clevelando Žaibo moterų tink
linio komanda sausio 27 d. ta
po didžiulio Atlanto pakraščio 
moterų tinklinio turnyro nu
galėtojomis. Šis tradicinis me
tinis turnyras yra ruošiamas 
Baltimorėje ir į jį jau keletas 
metų kaip yra pakviečiamos 
ir Žaibo tinklininkės. Per pas
kutiniuosius dvejetą metų mū
sų moterys vis būdavo antro
sios vietos laimėtojomis, nes 
baigmėje suklupdavo prieš stip
riąsias Baltimorės moteris — 
Locust Point.

turnyre clevelandiškės 
pranašesnės viskuo 

priešininkes. Žinoma, 
dar teks padirbėta, 

iškiliausių

Šiame 
pasirodė 
už savo 
ir joms
norint tapti vienu 
vienetų šio krašto moterų tink- 
lihio pasaulyje, tačiau tiek tur
nyro rengėjai, tiek pačios prie
šininkės pripažino, jog kamuo
lio valdyme, servavime ir ypa
tingai kirtimuose žaibietės bu
vo stipriausios.

Jeigu kai kur mūsiškės ir 
susmulkėdavo kamuolio valdy
me bei servų priėmime, tai vi
są tai buvo atperkama puikiais 
ir tiksliais kirtimais. Savo kir
timu Aušra Barzdukaitė ir Ire
na su Regina Besparaitytės 
stebino žiūrovus. Jos ir traukė 
komandą per visą turnyro ei
gą, nes labai dažnai tekdavo 
kirtimu atpirkti taškus, kurie 
būdavo prarandami paprasta
me kamuolio nesuvaldyme. 
Prie šių kirtikių dar neretai 
prisidėdavo ir Koklienė su Ge- 
lažiūte. Joms neblogai talkinin
kavo kėlikės Liutkutė ir Sta- j 
niškytė.

Be kirtimų komandos stip
rybė taip pat buvo ir puikūs 
Barzdukaitės, 
bei Gelažiūtės

R. Besparaitytės 
servai.

Kelias pergalėn
žaibietėm pirma-Burtai lėmė

me rate susitikti su šio turny
ro siurpryzu — Washingtono 
latvaitėmis. čia Clevelandas 
daug vargo neturėjo ir simpa
tingas kaimynes nukirto sau
sai 2:0 (15:4, 15:5). Atrodo, 
kad priešininkės šiose rungty
nėse buvo pasimetę ir mūsų 
kirtikės gan lengvai palaužė 
latvaičių šešetuką.

Jejgū latvaitės Žaibui tebuvo 
tik “apšilimas”, tai sekančios 
rungtynės prieš Locust Point

f

buvo tikra pirtis ir lemtingiau
sios turnyro rungtynės. Mat, 
žaibo antrosios priešininkės 
jau du kartus buvo nugalėju
sios praeituose turnyruose Žai
bą ir į šias rungtynes šeimi
ninkės stojo su pasitikėjimu ir 
viltimi savo pergalę vėl pakar
toti. Deja, visa tai sugniuždė 
Clevelando gerai pasirodęs kir- 
tikių trejetukas.

Pradžioje Baltimorė šoka 
priekin net 5:0. Kai Žaibas 
spusteli ir kirtimais prisiveja 
10:11, tai šeimininkės jau ne
bėra tikros savo pergale. Deja, 
Žaibas progos neišnaudoja ir 
pirmąjį setą atiduoda 15:10. 
Antrame sete kova vyksta apy- 
lygiom, kol, perkopus dešimtį 
taškų, žaibietės spusteli ir lai
mi 15:10. Žaibas antro seto 
pergalės paskatintas, stipriais 
kirtimais trečiam sete sudoro- 
ja Baltimorę gana lengvai, lai- 
mėdamos net 15:7.

; skardenti reikėtų, tačiau apie
w VV.AAAJAUS SKZV1C.LUS AllUU- 

vams pranešti yra būtina. Da
bar gi šiuo džiugiu įvykiu ga

gėjo pasigėrėti tik patys žaidė
jai ir keletas draugų.

Baltimorės sportininkai, 
Gailevičiaus rūpesčiu, buvo ge
rai globojami ir sekmadienį at
sisveikinant suruošti Žaibui 
pusryčiai. Nepamirštinas ir L. 
Klemo, žygis, kuris savo maši
na jų dalį atvežė

Žaibo pasiektu 
džiaugiasi visas 
sportinis pasaulis, 
moterų tinklinio komandos va
dovo R. Babicko, šitas laimė
jimas buvo didžiausias “už Cle
velando miesto ribų” pasiseki- 

, kad tai bus

trečias, 
laimėjo 
57:52.
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J.
— Geriausias mano draugas 

yra žmogus, kuris man duoda 
knygą, kurios aš dar nesu skai
tęs. A. Lincoln
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Baltimorėn. į 
laimėjimu 

lieutviškasis j 
Anot Žaibo I

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

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

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, IU. 
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JAV ir Kanadoj $11.00

$7.00 
$6.00

$4.00
$3.50
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Ir šį kartą buvo matyti vos 
keletas lietuviškų žiūrovų, nors 
ir amerikiečių buvo ne perdau- 
giausiai. Kad lietuviškoji Bal- 
timorė nepasirodė šitame tur
nyre, kalta buvo dalinai ir Žai
bo vadovybė, nes apie žaibie- mas. Tikėkimės, 
čių dalyvavimą nedaug kas ži- tik paskatinimas tolimesniam 
nojo. Nemanau, kad apie pa- darbui.

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

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

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

RCTA GAIDŽIŪNAITĖ 
LAIMI PIRMĄ VIETĄ

Rūta Gaidžiūnaitė laimėjo 
pirmąją vietą mergaičių stalo 

i teniso turnyre, įvykusiame Co
lumbus Ohio. Gaidžiūnaitė yra 
L. S. K. Žaibo narė ir akty
viai dalyvauja lietuviškojo 
sporto veikloje.

ARAS, NERIS AAU
TINKLINIO PIRMENYBĖSE

I

I 
I

! 
i

9 v. v. Marąuette p. (AAU 
lygoje). į
Aras - Levvis College, vasa
rio 11 d., 3:30 vai. p. p. Mar- 
ąuette p.
Lituanica - Marąuette Bank, 
vasario 11 d., 4:30 vai. p. 
Marąuette p. (Marąuette 
lygoje).
Neris - Korvetts, vasario 
d., 7 v. v. Gage p.
Lituanica - Colts, vasario 
d., 9 v. v. Gage p. (Gage 
lygoje).

Apygardinės pirmenybės: Vid. 
Vakarų Sporto apygardos 
prieauglio klasių pirmeny
bės bus vykdomos Chicagoje, 
1962 m. vasario 24—25 d. 
Pirmenybių programoje: jau
nių krepšinis, mergaičių 
krepšinis, jaunių ir 
čių tinklinis, jaunių 
gaičių stalo tenisas.

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D€1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1532 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 
°858 West 63rd St.

kasdien 10—12 vai. ir 7—9Vai.:
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

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

V.

Telefonas: GRoveheil 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd.

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

(Kampas Kedzie ir Archer)
VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vaL vak

Treč. ir sekmad. tik susitarus.

i _____ _____ _
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381 DR. ZIGMAS RUDAITIS

DR. F. V. KAUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Kasdien 10-12 ir 4-7 Treč. Ir šeš 
tad. tik 1-0-12.

P-
P-

14

14
P-

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

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

Neries tinklininkės laimėjo 
AAU B klasės tinklinio pirme
nybėse pirmąją vietą. Arietės 
gavo trečią vietą. Pirmenybės 
įvyko vasario 4 d. Sears YM 
C A patalpose. Viso dalyvavo 

į šešios B. klasės komandos. Po
Šis Žaibo laimėjimas buvo šio laimėjimo nerietės turės 

ypač svarbus. Mat, Locust 
Point komanda, būdama turny
ro rengėja ir pasitikėdama sa
vimi, jau treti metai išstato 
Žaibą savo pusėje. Kadangi 
buvo žaidžiama dviejų minusų 
sistema, todėl, Žaibui pralaimė
jus šias rungtynes, tekdavo be 
poilsio toliau kovoti mirmainin- 
kų pusėje. Šįmet nuolatinės 
kovos paragavo pačios šeimi- 
ninkės, kai tuo tarpu Žaibas 
išnaudojo pertrauką poilsiui.

Tiesa, prieš baigmę Žaibas 
dar turėjo sudoroti atkakliai 
kovojusią Baltimorės YWCA. 
Priešininkės įveiktos 2:0 (15:9, 
15:11).

Betgi į baigmę Žaibas stojo 
energingai. Jos šoktelėjo net 
5:0 priekin. Gražiais Gelažiū- 
tės servais ir Barzdukaitės kir
timais Žaibas atsiplėšia net iki 
9:3, tačiau momentaliai įsibė
gėjimą priešininkės prislopina 
pasekmę išlygindamos. Šeimi
ninkės stiprius Barzdukaitės 
servus pajėgia tik grąžinti. Gi 
prie tinklo laimėjimą užtikrina 
Irena Besperaitytė. Galutinė 
baigminio seto pasekmė 15:9 
įrodo Žaibo pranašumą.

Pagaliau, po dviejų bandymų, 
trečiuose metuose Žaibas tapo 
šio didžiulio turnyro nugalėto
jomis. Laimėjimas, atžymėtas 
taurėmis, buvo užtarnautas ir 
užtikrintas. Iš septyneto daly
vavusių vienetų Žaibas išsisky-

I

teisę dalyvauti A klasės varžy
bose. Neries tinklininkėms va
dovavo Blandis, o arietėm 
Krikščiūnas.

v.
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3148 VVest «3rd Street 
: PRospect 8-1717 
3241 VVest 66th Place 

: REpublic 7-7868
S. BIEŽIS

I R U R G A S

mergai- 
ir mer-

LFK LITUANICA 
PRALAIMI 1:2

LITUANICA, ARAS LAIMI

Ofisas:
Tel.

Rezid.:
Tel.

Dr.
C H

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Ofiso telef. LAIayette 3-6048 
Rez. VVAlbrook 5-3048

Tek: REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gyoytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero

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

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

2745 VVest 69th Street
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte Ir nuo 6.8 vai. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rėmus •
VA 7-7381

10 ryto iki g vak.. trečiad
1455 8. California Avė.

o »»a.. .u-eciaa
■išdaryta, šeštad. 10 v. r. Iki 2 p. p.

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

Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 
chirurgija

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

Valandos pagal susitarįiųą.

vai.

Į
Vasario 4 d. salės futbolo 

pirmenybėse LFK Lituanicos 
futbolininkai pralaimėjo prieš

Vasario 4 d., Marąuette par
ko vyrų krepšinio lygoje, abi 
lietuvių komandos pelnė po lai
mėjimą. Lituanica įveikė Le- 

lenkų Eagles komandą 1:2. wis College penketuką 59:47 
(24:22), o Aras lengvai laimė
jo prieš silpną Oaks komandą 
74:27 ( 36:19). IŠioje lygoje abi 
komandos žaidžia jau antrus 
metus.

Rungtynės vyksta Chicago Ar- 
mory patalpose. Vasario 11 d. 
Lituanica susitiks su vokiečių 
Green White 4:25 vai. p. p.

SPORTO KALENDORIUS
Krepšinis (vyrų). Aras - Mc-

Master Carr, vasario 10 d.,
ARO JAUNIAI TREČIOJE 

VIETOJE

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 Iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
Šeštad- nuo 9 iki 12:30 p. p.

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

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

Valandos pagal susitarimą

f
Į

rei. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
j Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
U vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

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

Res. tel. WAJbrook 5-3765

B klasės krepši- 
dalyvauja Cicero 
Po dešimt rung-

Aro jaunių 
nio komanda 
jaunių lygoje, 
tynių, ariečiai stovi trečioje
vietoje iš 9 komandų. Vasario 
6 d. Aro penketukas laimėjo 
prieš Cicero Post 22 komandą 
61:47. Aras yra laimėjęs 8 
rungtynes ir pralaimėjęs 2. 
Aro penketukui vadovauja 
Juozas ir Vytautas Kazlaus-1 
kai.

Tel. ofl.so HE 4-5758; Res. HI 5-3225
DR. S. ir M. DUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 VVest 51st Street 

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8U8ITA.RIMĄ

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. tel. GRovehill 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-8 p. m 

Penkt. tik 1—3 p. m.- > >
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd.

(Damen Avė. kampas)
Vai. pirm., ketv. ir penkt. 7-8 v. 

p. p. ir pagal apointmenta.
Tel. Ofiso LA 5-2134, Rez. 878-5960

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 8. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną diena 2—4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimam. pa
gal susitarimą. Šeštadieniais nue 
2 vai. iki 5 vai. vak.

r.

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

2737 VVEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus 
Tel. GRovehiU 6-3409

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

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

Vai.: 
intrad. ir penktad.

D

ARAS AAU LYGOJE

John Uelses, pasaulio šuolio su 
kartimi meisteris, peršokęs 16 
pėdų Bostono Athletic Assn. pir
menybėse. (UPI)

Į
i

Vasario 3 d., Aras skaudžiai 
pralaimėjo prieš pirmoje vie
toje stovinčius Harhen krepši
ninkus 122:78. Harhen Con- 
struction komanda stovi pirmo-

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

6132 S. Kedzie Avė. WA 
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia, skambinti MI

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S pečiai y b? — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniai, uždaryta.

LIGOS
5-2670.

Jei ne- 
3-0001.

—

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

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 VVest 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—3 ir 6—s vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Su. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną.. išskyrus trečiadieni.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTKRf 
LIGOS 

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

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

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Priima ligonis pagal susitarimą* 
D81 valandos skambinkit tet: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet. *»«- 
dlen. Išskyrus trečiad. ir šeštad. 
—-----------------------------------------------------------—■ "i ,r

Telefonas — GRovehiU 6-2888

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
SpedalyM: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS 
-ąlandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta.

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

Current Dividend up to 41/4%

DR. *. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valku Ilgos 
2737 West 71st Street 

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. rak., 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
T.lennln. priima narai aiisitArima

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURG® 

Vidaus ligos
10748 S. BDchigan, Chicago 28. UL 

Telef. offteo: PUUman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946

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

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
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4:30; antr. ir penkt. nuo S iki 8; 
šešt. nuo 1 Iki 4 vai. Kitu laiku tik 
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Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6 
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Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484
DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai. Antrad. ir penkt. 8-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.
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DR. A. PUSTELNIKAS
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5150 So. Damen Avenue

Valandos pagal susitarimą
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** ii kitiems uasiskaityti.

Tel. ofteo PR 6-6446, rez. HE 4-S1M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marqnette Roed 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. Ir 7 fltl t ▼. ę.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.
~ DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Tel. ofteo CA 6-0257, rez. PR 6-6659 
Res. <600 So. Artesian Avenue__

Vai.: 11 v. ryto iki > v. p.p., 4-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefoną — 
434-6967 nuo 2 valandos popietų 
ligi 5 valandos ryto, kasdien.
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Lietuvos Nepriklausomybės diena

JAV KONGRESE

Lietuvos Nepriklausomybės 
dienos minėjimas JAV Atsto
vų rūmuose, atrodo, bus va
sario 15 d., nes vasario 16 d. 
šie rūmai gali neposėdžiauti. 
Atstovų rūmų pirmininkas 
John McCormack, kaip žino
me, yra labai geras lietuvių 
draugas, todėl Lietuvių die
nai, kaip yra pranešama A- 
merikos Lietuvių Tarybos Vyk 
domajam komitetui, jisai ski
ria daug dėmesio, ir jos pro
gramai (atstovų kalboms apie 
Lietuvą) nesigailės laiko.

Pirmininkas (Speaker) Mc 
Cormack yra pakvietęs kitą 
mūsų artimą draugą ir bičiu
lį, kongresmaną Daniel F. 
Flood, pravesti Lietuvių die
nos programą Kongrese. Lau
kiama, ir beveik tikra, kad 
minint .Kongrese mūsų tautos 
šventę,’^aug kongresmanų pa 
sakys kalbas ir padarys pareiš 
kimus Lietuvos Nepriklauso

mi^ mybės akto paskelbimo sukak 
ties proga.

Pradedant Lietuvių dienos 
minėjiifaą, kun. dr. Juozas Vaš
kas, MIC, kalbės invokaciją.

Šis šviesus kunigas marijo
nas yra kurse visuose Lietu
vos laisvinimo darbuose. Jis 
yra aktyviai dalyvavęs Alto 
sušauktuose Amerikos Lietu
vių kongresuose, dirbęs rezo
liucijų komisijose, daręs pra
nešimus, kontaktavęs spaudą 
ir ją informavęs apie Lietuvos 
būklę ir apie Alto bei visos 
mūsų tautos pastangas atko
voti Lietuvai laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą.

Paskutinėmis informacijo
mis, JAy Senate Lietuvos Ne 
priklausomybės šventė bus pa 

y ( minėta tą pačią vasario 16 d.
Senatui'pirmininkauja JAV vi 
ceprezidentas Lyndon Johnso- 
nas. Būdamas Senato daugu
mos vadas, jis yra daug pa
lankumo parodęs lietuviams ir 
paraginęs savo kolegas sena
torius dalyvauti Lietuvių die
nos programoje savo kalbo
mis ir pareiškimais. Ir šiemet 
jisai tokiu pat palankumu, jau 
viceprezidento vaidmenyje, de 
dasi prie Vasario 16 d. minė- 
jimo reikalo.

Vasario 16 d. Senato posė
dį pradedant, maldą atkalbėti 
Altas yra pakvietęs prelatą 
Mykolą Kemėžį, Elizabeth, N. 
J., lietuvių parapijos veiklų 
kleboną, kuris tos parapijos 
bažnyčioje specialiai yra pager 
tęs Šiluvos šventovę, ir kuris 

• paremia tautos pastangas išsi
laisvinti iš komunistinės ver
gijos. IMS. Kemėšis 1935 m. 
buvo nuvykęs į Lietuvą drau
ge su Amerikos lietuvių atle
tais ir Sportininkais, kurie da
lyvavo lietuvių sporto olimpia
doje Kaune ir buvo jų lyg ir 
dvasiosVvadas. Jisai dalyvavo 
ir Kauše'įvykusiame Pasaulio 
Lietuvių kongrese. Jam, kaip 
pirmą Į&rtą besilankant Lie
tuvoje, rūpėjo gerai pažinti 
savo tėvų krašto gyvenimą ir 
jis juo džiaugėsi. Kai Lietuva 
buvo bolševikų okupuota, jis 
liūdo #cliūdi su visa tauta ir 
trokšta greito jos išlaisvini
mo.

Atrodo, kad ir Senate bus 
pasakyta daug kalbų apie di- 
džiąsiąs^ lietuvių tautos pro
blemas. J Pirmoji kregždė Se
nato plęnume jau pasirodė. Va 
sario 5 d. senatorius Homer 
E. Capehart iš Indianos pa
sakė p,Vėląjį žodį belaukiant

JisaiVasario šešioliktosios, 
priminė:

•‘Vasario 16 d. bus Lietuvos 
Nepriklausomybės 44-toji me
tinė sukaktis.

‘Mums visiems yra gera 
proga prisiminti palaimas lais 
vės, kuria mes čia džiaugia
mės, kaip džiaugėsi ir tie drą
sūs žmonės, kurie šiandien y- 
ra apsupti geležine uždanga 
ir velka komunizmo jungą.

“Aš žinau, kad kiekvienas 
Senato narys jungsis su ma
nim pažadant paramos tęstinu 
mą šimtams tūkstančių lietu
vių Jungtinėse Valstybėse ir 
jų šeimoms bei protėviams jų 
pastangose numesti totalitariz 
mo pančius, kuriais yra sura
kinta jų gimtoji šalis.”

Šis gražus senatoriaus Cape- 
hart paskatinimas nebus bal
su, šaukiančiu tyruose, bet jis 
sulauks daugybės garbingųjų 
senate rių atsiliepimų. Berods, 
nėra reikalo ir minėti, kad 
senatorių ir kongresmanų bal
sas ne tik vidaus, bet ir užsie
nio politikoje turi didelę reikš 
mę. Todėl yra džiugu, kad jie 
viešai, stipriai ir drąsiai Kon
greso plenume pasisako už Lie 
tuvos išlaisvinimą, pasmerk
dami jos pavergėją Sovietų 
Rusiją. Užtat Amerikos Lie
tuvių Taryba yra didelį darbą 
atlikusi, pasirūpindama, kad 
kie«vienais metais Kongrese 
būtų minima Lietuvos Nepri- 
kalusomybė. Matot, tasai mi
nėjimas jau dabar yra tapęs 
tradiciniu dalyku. Pažymėtina, 
kad dabar jau ir kitos tauti
nės grupės Amerikoje šia lie
tuvių tradicija pasinaudoja ir 
savo kraštų šventes Kongrese 
pradeda įvesti.*

Senatorių bei kongresmanų 
pasakytus žodžius Kongreso 
posėdžiuose išgirsta ne vien 
tik tų posėdžių dalyviai. Jų 
kalbos yra atspausdinamos 
Kongreso kasdieniniame leidi- 

“Congressional Re-

*

nyje
cord”, kuris pasiekia gana pla 
tų skaitytojų skaičių. Be to, 
Amerikos Lietuvių Taryba Lie 
tuvos Nepriklausomybės minė 
jimo Kongrese kalbas ir visą 
programos eigą atspausdina į 
atskirą knygą ir ją plačiai pa 
skleidžia. Tai yra praktiškas 
ir efektingas Lietuvos išlais
vinimo pastangų garsinimas. 
Daugelis parlamentarų kalbų 
bei pareiškimų yra perduoda
ma per Amerikos balsą, kurį 
išgirsta ir pavergtosios Lietu
vos žmonės. O tai yra labai 
svarbu. Tuo jiems parodoma, 
kad laisvasis pasaulis jų nėra 
užmiršęs.

*
Tenka teigiamai vertinti Lie 

tuvos Vyčių, lietuvių katalikų 
jaunimo organizacijos, įsijun
gimą į Lietuvos išlaisvinimo 
darbus. Mes labai gerai žino
me, kad šios organizacijos na
riai savo gausybe laiškų šio 
krašto laikraščiam plačiai gar 
sina mūsų tautos vardą ir jį 
gina visais tais atvejais, kai 
priešai bando jį žeminti ir tuo 
pakenkti mūsų tautos pastan
goms atkovoti laisvę ir nepri
klausomybę.

Busimąjį sekmadienį Chica
gos Vyčių apskritis Sherman 
v.ešbutyje rengia banketą su 
patriotinga programa, kad duo 
tų progos mūsų jaunimui, pir
moje eilėje šiame krašte gi
musiam ir augusiam, prisimin
ti savo tėvų kraštą ryšium su 
Vasario šešioliktąja. L. Vyčių 
pastangas visi privalome pa
remti.

Vakaru Žemyna nuo raudonųjų atitveriant
Tvoros reikia seniai, bet sandarios

, DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. vasario mėn. 9 3

Naujas žvalgybos direktorius
Kai raudonieji sustiprino sa

vo veržlumą Pietų Amerikoje, 
šis kraštas prisiminė Monroe 
doktriną, kuri draudžia sveti
mų kontinentų įtakai plėstis 
Amerikoje. Tik kol Sovietų Są
junga ir raudonoji Kinija dar 
niekur Amerikoje nebuvo pa
stačiusios va’džioje savo agen
tų, Monroe doktrinos pritaiky
mai nebuvo aiškaus pagrindo. 
Tas pagrindas susidarė, kai Ku
boje įsitvirtino Castro režimas 
ir Castro viešai pasiskelbė, kad 
jis visuomet buvęs, esąs ir iki 
karsto lentos būsiąs komunis
tas. Po tokio Kubos diktato
riaus pasiskelbimo jau galima 
buvo formaliai pasinaudoti Ame 
rikos valstybių organizacijos 
(OAS) forumu raudonajai įta
kai Vakarų žemyne aptarti ir 
surasti priemones tai įtakai su
stabdyti.

Neseniai įvykusioje Punta dėl 
Este, Urugvajuje, OAS konfe
rencijoje ir buvo svarstoma, 
kaip atitverti Vakarų žemyną turėti ateityje ir karinę nuo to- laiškus Sovietai cenzūruoja ir 
nuo raudoniosios įtakos plitimo kių įsiveržimų apsaugą. Dėlto laisvojo pasaulio propagandai 
per Castro režimą Kuboje. Ta- yra kalbama ir apie Amerikos jie pasitarnauti negali, 
čiau, kai Kuba geografiškai pri 
klauso ne svetimam kontinentui’ 
o tam pačiam Vakarų žemynui, 
OAS narių tarpe atsirado ir 
“šilkinių pirštinių” šalininkų, 
vengusių griežtesnio klausimo 
sprendimo. Dėlto šiam kraštui 
tik vargais negalais pavyko su
rinkti 14 balsų, reikalingų Ku
bos pašalinimui iš Vakarų pus
rutulio bendruomenės, šešios ir šiame pusrutulyje jie nevykdo, 
tai pačios didžiausios Pietų Tai, logiškai galvojant, išeina, 
Amerikos valstybės nuo balsavi 
mo už pašalinimą susilaikė. Tai, 
be ko kita, gali būti įrodymas, 
kaip toli vadinamas castroiz- 
mas jau yra Pietų Amerikoje į- 
leidęs šaknis. Jo įtakos neats- 
vėrė nė gana aiškūs Washing- 
tono prasitarimai, kad Punta 
dėl Este suvažiavimo nepasise
kimas gal’s užblokuoti Kenne
dy administracijos planą dėl 
dvidešimties bilijonų paramos 
Pietų Amerikai.

Tvora raudonąjam Kubos 
režimui vis tik pastatyta

PRANAS DAILIDĖ Liberalų opozicija neaiškiais kaltinimais

VYTAUTAS VARDYS

Castro panaudojo raudonajai 
propagandai Pietų Amerikos 
kraštuose. Galima tikėtis, kad 
toliau bus imtasi dar griežtes
nių priemonių .jeigu Castro ne
paliaus siuntinėjęs savo agen
tus į Pietų ir Centralinės Ame
rikos kraštus neramumams'kel
ti. Tuo požiūriu nusiskundimų 
buvo jau nemaža. Ir pačios 
Punta dėl Este konferencijos 
metu raudonieji triukšmingai 
reiškė savo simpatijas Castro 
įvairiose Pietų Amerikos šaly
se. šešių didžiųjų Pietų Ameri
kos valstybių susilaikymą nuo 
balsavimo už Kubos pašalinimą 
iš OAS ir aiškinama tų valsty
bių prisibijojimu dar didesnių 
riaušių. Bet balsavusios už pa
šalinimą mažesnės valstybės 
jau yra turėjusios reikalą su siusti Amerikos piliečiams laiš- sienių politikos pasisekimas? 
ginkluotų, Castro pasiųstų, de- ^us savo giminėms už geleži- 
santų įsiveržimu. Jos norėtų nės uždangos. Bet juk tuos;I

mokslininkų, kurie rėmė Adlai 
Stevensono siūlomą vienašalinį 
atominių bandymų nuirau kiny)- 
Tų mokslininkų nusistatymą 
McCone pavadino „aiškiai sie
kiančiu įvaryti neinformuotiems z

Sausio 31 d. JAV senatas 71 
balsu prieš 12 patvirtino prezi
dento Kennedy paskirtą Centri
nės žvalgybos agentūros (ČIA) 
direktorių John A. McCone. 
Naujasis direktorius pareigoms
buvo paskirtas pereitų metų žmonėms baimę, kad radioakty- 
lapkričio gale į pasitraukusio viniai bandymų krituliai pasta- 
Allen Dulles vietą. Senatui šį- j to pavojun žmonių gyvybes.” 
met susirinkus, reikalinga buvo j (Reikia pridėti, kad tuo metu 
šį skyrimą patvirtinti. Stebėtis tokios baimės įvarymas buvo 
reikia ne McCone patvirtinimu, pagrindinis sovietų propagan- 
bet jam pareikšta opozicija, dos siekimas Vakaruose).

; Nuo tų viešpačių ne tik ne
atsitveriama stipresne tvora, 
bet siekiama su jais geresnių 
santykių, užgniaužiant net kai ■ 
kur nepalankius tiems viešpa- į 
čiams pasisakymus šiame kraš
te. Raudonoji propaganda lais
vai plinta ne tik Pietų Ameri 
koje, bet ir šiame krašte. Ir 
kas jau yra gana keista, tai 
kad tos propagandos platinimą 
šiame krašte apmoka mokes
čių mokėtojai.

Amerikos paštas sakosi turįs 
700 mil. dol. nepritekliaus savo 
metinėse operacijose. Dėlto 
nuo liepos 1 d. už paprastų
laiškų persiuntimą teks mokėti Kas ir kodėl priešinosi naujojo 
jau po 5 c., o oro paštu — 8 direktoriaus parinkimui? Kas! 
c. Tuo tarpu kiek pelno turi yra McCone, kuris jau valdo 
Amerikos paštas, patarnauda- pačią didžiausiąją Amerikos' 
mas išsiuntinėjimui pustrečio žvalgybos įstaigą, visos JAV 
milijono svarų Sovietų propa- slaptos informacijos nervų cent- 
gandos? Buvo, tiesa, aiškina- rą, nuo kurio efektingumo pri
ma, kad Sovietai už tai leidžia klauso krašto saugumas ir už-, senatorius šį kartą ir balsavo 

i prieš McCone. Jis ir kiti viešai 
■ kėlė mintį, kad McCone, perei
to karo metu valdžiai pastatęs 

de-. 467 laivus ir dabar valdąs 50

Primesti nusikaltimai

Pereitų metų gale iš senato
rių tik vienas Eugene McCarthy 
(D-Minn.) viešai palaikė McCo
ne „nekvalifikuotu” ČIA virši
ninko pareigoms. Minnesotoš

Jos norėtų n®s uždangos. Bet juk tuos Liberalų opozicija

Visų pirma McCone ne
mokratas, o respublikonas. Ta-j laivų laivyną, savo turtus įgi- 
piaii artini nriVlfancnmvhA o*q1 ion nnlakničiau partinė priklausomybė 
ne pati svarbiausia naujojo še
fo charakteristikai. McCone yra 
tarnavęs ir Eisenhoweriui ir 
Trumanui. Jisai priklauso tai 
karo metais „pagimdytų” pre-

Dėlto 
laivyno užtvaras Karibų jūroje, susidariusioje padėtyje jokios 

lygybės nėra. O yra dideli ply
šiai toje tvoroje, kurią prieš 
raudonąją įtaką siekiama pa
statyti. Ta aplinkybė bene bus 
taip pat suvaidinusi nemažą kybininkų grupei, kuri po karo

Taigi tvora prieš Kubos rau
donuosius gali būti gana stipri. 
Bet kiek ta tvora yra sandari?

• Kai ieškome atsakymo į tą
klausimą, kyla nemaža abejo- vaidmenį OAS narių nusista- jautėsi sukrovę pakankamai 
jimų. Pirmiausia Castro ir jo tyme, kai jie balsavo už Ku- milijonų ir savo laiką atidavė 
pakalikai yra juk tik Maskvos bos pašalinimą iš šio pusrutu- valstybinei tarnybai. Taip Mc- 
agentai. Jokių savarankiškų: lio bendruomenės.
veiksmų be Maskvos įsakymo

Patsai Kubos išmetimas iš 
OAS reiškia jau diplomatinių 
ir šiaip santykių su Kuba su
varžymą. O prie tų suvaržymų 
gali prisidėti ir ūkinės sankci
jos. Prezidentas Kennedy jau 
uždraudė bet kurių Kubos pre
kių į Ameriką įvežimą. Tai su
mažins dolerių atsargas, kurias

SPORTINĖ IR ATOSTOGŲ 
PARODA

kad, siekiant apsaugoti šį že
myną nuo raudonųjų įtakos, 
tvorą reiktų statyti ne tiek 
prieš Kubą, kiek prieš Castro 
viešpačius. Tuo tarpu ką mes Amphitheatre, Halsted ir 42 sts., pirmininku, 
čia matome?

Cone tapo prez. Trumano oro 
strategijos komiteto nariu; vė
liau neramusis Harry paskyrė 
McCone oro laivyno ministeri
jos pasekretorium. Eisenhowe- 
riui valdant, McCone buvo pa
skirtas į Atominės energijos 

. tapo josTokia paroda vyks Chicajos komisiją ir 1958

Rep. Keith, šen. Smith ir šen. Douglas Washingtone valgo ryžaus 
su žuvų miltais, protestuodami prieš žuvų miltų vartojimo už
draudimą, kurį padarė maisto ir vaistų administracija, šie vyrai 
teigia, kad jei galima valgyti žiogus, tai galima valgyti ir žuvų 
miltus. (UPI)
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IŠSPROGDINO DUJŲ Cl- vo nusviestas 200 pėdų į auk-1 guoja...
LINDRĄ

(Tęsinys)
Kas gi jai ką padovanos, jei net nė vienintelis 

sūnus? Kada jai ką nors kas beparneš, jeigu ne jis, 
pirmąkart parjodamas iš Vilnios?...

Ji ten dabar gal Ugnelėn žiūri, puodą ant kablio 
saugodama, sūnaus grįžtant laukdama... Ir protar
piais kosti krūpčiodama. Gal šiuo pačiu metu jos 
akys blizga ašarų pilnos, nupliekstos, paraudusios 
nuo dūmų ir menkos dalios...

Motina niekad nenusigręžia. O Lirga ar jau ne- 
nusigręžianti ? Ir kad jau nors būtų į ką!

Va kodėl ji pasikeitė. Va dėl ko... Tauralga tur
tingas, o jis — pavasarį Eigelos pušnimi užminamas. 
Sprangu valgyti pasiskolintus grūdus, maišomus su 
pumpurais, žievelėm ir žirginėliais...

Lirga! Žąselių ganytoja prie mirgančio Aujedo... 
Ajierų pakrantėje žiogeliai čirpsi... Kalne pušys lin-

štį.

TWĄ - lėktuve, atvykusiame 
Chica^qp iš Boulder, Colo., ra-

BAIGIASI LAIKAS ĮSIGYTI
1962 AUTO LENTELES

nesuprantąs komunizmo, 
Sovietų Sąjungos; jis 
klaidingai įvertinsiąs informa- 

jciją, gaunamą apie Sovietų Są
jungą. Kitas laikraštis, I. F. 

i Stone’s Weekly pasibjaurėjo 
Kennedy daromu paskyrimu. 
New Yorko Post pareiškė didelį 
rezervuotumą. Kodėl? Labiau
siai dėl to, kad McCone dar 
prieš .1956 m. rinkimus darė pa
stangų kad JAV neatsisakytų 

: atominių bandymų ir buvo pa
rašęs laišką 10-čiai Amerikos

gal jęs nelabai švariom karo meto 
spekuliacijom. Senatorius Ful- 
bright, Užs. reikalų komiteto 
pirmininkas, balsavo prieš pa
tvirtinimą, nes prezidentas su 
juo nesitaręs dėl skyrimo, ir 
Fulbright dabar nenorįs imtis 
atsakomybės. ČIA direktorius 
turįs daug įtakos užsienių rei
kalų vedimui ir Fulbright pa
kankamai nežinąs, kokios esan
čios McCone pažiūros. Žinoma, 
tai pasiteisinimas. Fulbrightas 
labai gerai žino, kad, anot se
natoriaus Anderseno, McCone 
esąs labai priešingas sovietams. 
Respublikonė Smith iš Maine 
argumentavo, kad McCone ne
turįs patyrimo žvalgybos dar
be ir apie tai nežinąs kiek jam 
reikia.

Didžiausia opozicija tad atėjo 
iš liberalų tarpo. Aišku, kad 
jiems nepatiko McCone kietu
mas sovietų atžvilgiu ir išanks
tinis nepasitikėjimas Kremliu
mi. Nepatiko nė savotiškam li
beralui Fulbright, kuris yra įei

Kai pereitų metų gale McCo
ne vėl pašaukė Amerikos pre
zidentas, šį kartą demokratas 
Kennedy, nemažas būrys šnekių 
žmonių pasipiktino. Liberalų 
žurnalas New Republic paskel
bė ilgą straipsnį, kuriam išpei
kė McCone kaip žmogų, kuris 

nei
todėl tikinęs, kad JAV nereikalinga 

jokios naujos informacijos apie 
šaltojo karo pobūdį ir pan. 
Fulbright tebegyvena viktorinio 
laikotarpio diplomatijos ir 
tarptautinių santykių sampra
tos iliuzijomis. Nė vienas opo
nentų nepasakė, ar McCone ka
talikiškumas ir draugystė su 
kardinolais yra geras ar blogas 
ženklas. Ar tai nereiškia, kad 
žmogus yra „kraštutinysis” ir 
dėlto netinkamas?

Ir Tautvilą argi negalėtų būti geresnis, artimes
nis, daug artimesnis bendras?...

Brolis! Juk toks artimas! Ir koks tolimas gali 
būti!

Jis gi jau seniai žino ir kenčia: Tautvilą neturi 
geros akies jam, silpnokam, kaip neturėjo ir tėvas 
silpnesniam sūnui...

Ale kuo gi kaltas, kad jis toks, o ne kitoks?
Bet vis, rodos, tebegirdi tėvą sakant: Eitvydas 

baimingas, jis pa virpąs, jis neaugąs būti karigaila. 
Ir vis šitaip... Lepšė!.... Bembė!...

Nusivylusiu, karčiu, negeru balsu tėvas sakyda
vo: Eitvydas lepnas. Eitvydas į motę nusidavęs. Iš 
jo nebūsiąs geras rikis: ne valdyti gimęs... Ir vig 
taip... Lepšė!... Bembė!...

Tėvui kas kita buvo Tautvilą. Į tėvą, mat, ir pa
našus. Atversta kakta smarkuolis. Visi sakydavo ir 
tebesako: Tautvilą — tėvo ir trupinius parinkęs.

Taip, jau niekad nebegalės užmiršti tėvo nusišai- 
pymų ir ranka numojimų. Jis esąs mergiškas. Veizėk, 
koks greitas žliumbti. Mote, jis vėl ašaroja. Mote, jis j 
vėl tau pasiskųsti ateina.. Jis nori, kad jį vėl paglos- 
tytum. Paguosk, pagailėk!... Užaugs nebent žuvims 
gaudyti: tikrai ne buožei ar jiečiai valdyti... Ir vis, 
būdavo, šitaip... Vis taip ir taip...

Eitvydas ir šiandie atsimena, lyg tai tik vakar 
būta...

Jis tąsyk prie upės nulipdė iš molio antelę. Ir su 
saldybe laukė Kintvilės pasirodant.

Pagaliau į paupį atbėgo su pūsle Traidenis: 
kregždėtu, strazdanuotu, kaip varis, veidu. O iš pas
kos ir Kintvilė. \

Eitvydas iškėlė rodydamas, ką turi.
„Antytė!” — nušvito šašuotoji mergaitė.
„Še!” — Eitvydas atidavė jai antelę.
Bet tas Traidenis pagriebė jai iš rankų tą antelę. 

Ir net gerai neapžiūrėjęs, jis jau paniekinamai „Tai!” 
atpūtė lūpas. 1

J
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i Drevininko Gervydo dukrelė. Kaulėto, kurs pa
saldintai šneka. Bado įsibaiminęs. Besigąsdinąs saus
rų, nederliaus...

Lirga! Tamsus, greit įsidegąs veidas... Kaitrios

„Ar plaukia? Nuoskenda!” — juokėsi Traidenis. 
Suprask, tokia tatai ir antelė. Būta ko tokį nieką dar 
kitam duoti. „Eiva iš tja!”

„Neisi!” — šaukė lūgojo išsigandęs Eitvydas.
„Eiva, sakmi!” — Traidenis jau nebesijuokda

mas įsakė Kintvilei.
„Neisi!” — šaukė Eitvydas, siaubo pagautas.
Bet Traidenis — piktas ir atkaklus širšuo. Anas 

jau tempė ją už rankos. Ir Kintvilė tegu nors ir at
sisukdama — vis dėlto paklusniai nuėjo su Trai- 
deniu...

Eitvydas liko tik vienas. Liko atskirtas daugiau 
negu kokia upe. Šiapus — tik jis ir kalne rūsti jo 
tėvo pilis. Anapus — visa šviesa Traidenio nelais
vėje...

Ir molinė antelė — upės sraute nuskandinta! 
Paniekinta. Apspiauta. Išjuokta...

Amžinuoju skauduliu paliko tas praradimas, tas 
netekimas. Kaip atvira žaizda paliko tas paniekini
mas ir išjuokimas. Ir iki šiol vis — jeigu užgirsta 
kur nusijuokiant, krūpteli: ar tik ne iš jo?...

Kitądien Eitvydas jau nenusileido į upės pa
kraštį ir nelipdė antelės. Jis tik nuo kalno žiūrėjo 
apkartęs ir vėl laukė.

Ir matė, kaip vėl atbėgo prie upės tas už viską 
blogesnis Traidenis ir Kintvilė. Matė — jiedu užsi
buvo upės pakraštyje. Jiedu abu mėtė akmeniukus 
į baltą vandenį...

Tik abu. Be jo...
Ir spragino tądien jį ašaros.
Tą nelaimingą dieną ir žynys Viltautas neilgai 

juo bebuvo: „Metas jau eiti,” — pasakė.
„Teesi dar šuo manimi,” — prašė tąsyk Eitvy

das. „Teesi, teesi!...”
„Eš vėl ateisiuo.”
„Nejau nepagaili? Nejau?”
Didžiulis skausmas turėjo būti tąsyk jo veide ir 

balse, nesgi Viltautas nustebo. Ir pasiliko dar drau- 
Paskui jis greit apspiovė jo antelę ir numetė į Ke pabūti.

upę.

su

Bus areštuojami Chicagos au rudos akys, lyg dvi samanės... Juoda kasa, 
stas prakiuręs plieninis heliu- , tomobilistai> kurie po vasario 

siu nu _ni o dujų cilindras. Jis buvo nu- 
M vežtas ..i

rajoną. Tėti policija šautuvo kul 
ka jį išsprogdino. Cilindras bu-

15 d. nebus parūpinę savo ma- 
izoliuotą aerodromo §įnoTns 19452 automobilių len- j— •

telės. Mažai laiko tebeliko tai na kaulai, 
padaryti.

10.
Eitvydui baimę kelia daug kas. 0 ypač jį baimi

Ir dvejonės jį dažnai kankina. (Bus daugiau)
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Dvylika Brolių Juodvarniais Laksčiusių
Šį sekmadienį, vasario 11d. 5:30 vai. p. p. Jaunimo Centre, 5620 So. Claremont

Bilietai bus gaunami prie įėjimo. Bilietų kainos . 2 dol. vaikams Pasaką stato Lietuvių Scenos Darbuotojų Sąjungos
ir 3 dol. suaugusiems Chicagos Skyrius

VAIDINA;
A. Kėželienė, J. Cijūnelienė, E. 

Petrokaitė-Rukuižienė, E. Gepnerie- 
nė, A. Brinką, A. Dikinis, St- Ber
natavičius, J. Ilčiukas, N. Micius, 
V. Petrauskas, J. Raudonis, R. 

Vaičaitis, A. Stočkus.

12 brolių vaidina ir šoka Jaunimo 
Centro Studentų Ansamblis.

Anekdotai ir tikrove Lietuvoj

Kaune — Klaipėdoj — Vilniuj

kius nuvažiuoti.

palydovai už-

Isutiko vieną 
pasipasakojo,

I
i

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

T ER R A
3237 W. 63rd St., Chicago 29, m. 

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

MOVING
F. KASPARAS 

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

Su ekskursija Lietuvą aplan-> tė, kad neleido jai pas namiš 
kiusi viena lietuvė, čikagiškė, 
papasakojo savo įspūdžius.

Kaunas atrodo nublukęs, vis
kas nedažyta, apytamsėję:

— Nemačiau, kad kas gra
žiai atrodytų, — sako ji.

Palydovai vis stengėsi būti 
arti keleivių. Kartą pastebėjo 
palydovas viešnią kalbant su 
vietiniu. Tuojau prisistatė. Bu
vo matyti, kaip 
sirašo kai ką...

Kaune viešnia 
senuką, kuris
kad pensijos gaunąs tik 10 ru
blių mėnesyje. Žmonės labai at
sargūs, kad ko neprasitartų.

Kaune buvo suruoštos vaišės 
su prakalbomis. Buvo pasaky
ta, kad ekskursantai gali duo
ti klausimus. Vieną ružava ek
skursantė taip prabilo:

— Sutikti žmonės labai nu
siskundžia, kad jiems daug ko 
trūksta. Aš jiems pasakiau eiti 
prie savo valdžios ir jos pra
šyti. O jie į tai atsiliepė: “Jei 
mes* tai darysime, mums bus 
taip” — ir sau perbraukė pirš
tu per kaklą (duodami supras
ti, kad bus nužudyti).

Klaipėdoje žmonės lyg ir gy
vesni. Rūpinosi ,ar nebus ka-, 
ras. Sutikti klausinėjo, kiek 
Amerikoje žmonės gali uždirb
ti, ar gali turėti automobilį, ar 
gali turėti namus. Jiems buvo 
labai nuostabu, kad, eidamas 
iš darbo, Amerikoje žmogus 
gali nusipirkti visko, ko nori 
ir kiek nori.

Anekdotas apie Kennedy ir
Chruščevą

Sutiktieji pažįstami daugelis 
tik verkia, žodžio negali ištar
ti. Viena lietuvė prašė nuvežti 
į Ameriką šį Lietuvos anekdo
tą-

Kartą susitiko Kennedy 
Chruščevą. Tarp jų įvyko toks 
pasikalbėjimas:

— Jūs esate gana jaunas, — 
pratarė Chušcevas.

— Bet Jūs esate vyresnis.
Ar nebūtų laikas jums eiti į 
pensiją?

— O ne, aš dar turiu tris 
svarbius uždavinius: nugalėti 
butų trūkumą, nugalėti maisto 
nepriteklius ir pasiekti, kad 
žmonės nebeitų į bažnyčią.

— Tai nesunku pasiekti, — 
prabilo Kennedy. Tik atidary- 
kit sieną į užsienį, bus butų 
net perdaug. Neišvežkit maisto riausybė krizės aštrumą slepia: 
į rytus, tai užteks piliečiams. §ių metų liaudies kongrese vy-

Saarbruekene, Vakarų Vokietijoj, kasyklose žuvo 279 žmonės ir dar daug sužeista. Čia matyti ar
timieji, belaukią žinių iš gelbėjimo komandos. (UPI)

Į
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ŪKINĖ KINIJOS KRIZĖ VARGUOMENEI $22,000,000

skleisti tarp Kolumbijos kalime 
čių, gyvenančių tolimose kalnų 
ir kitose srityse, ir panaudoti 
mokyti juos rašto. Siekiama 
pašalinti neraštingumą ir skleis 
ti krikščionybės idėjas.

FILIPINŲ KINAI
Filipinuose yra apie 320,000 

kinų tautos žmonių. Iš jų 69,- 
000 yra katalikai.
VYRESNIO AMŽIAUS 
KANDIDATAMS Į KUNIGUS

Bostone nuo 1964 m. rudens 
pradės veikti Pijaus X semina
rija, skirta ruošti į kunigus vy
resnio amžiaus žmonės, kurie 
pavėluotai surado savo pašau
kimą.

S 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite^

už apdraudą. nuo ugnies ir auto- įi 
mobilio pas 4

FRA NK ZAPOLIS t 
s 3208% VVest 95tli Street

Chicago 42. Illinois B
•Tel.: GA. 4-8654 ir GR. 6.4339.®

"SMSK C33SK ^4

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
4UKŠTOS RCŠIES FOTOGRAFIJOS 
M CSV SPECIALYBE.

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

(IncorporatedL
1 EDVARDAS ILIS,

JAV katalikai, praeitų metų 
Padėkos dieną suorganizavę rin 

katastrofas ir planavimo klai- kliavą pasaulio varguomenei 
das. Planavimo klaidos, tur būt, šelpti,surinko 16’°00’.000 SVanį 
yra pagrindinė žemės ūkio kri
zės priežastis. Prie žemės ūkio 
krizės privedė komunizmo fa
natizmas. Krizę sukėlė per daug 
staigus darbo jėgos nukreipi
mas į pramonę ir ūkio komunų 
įvedimas.

Kinijos komunistai pirmiau- 
Į šia sudaro ir vykdo planą ir tik 
Į po to atlieka tyrimus. Šito pa- 
1 vyzdžiu gali būti šiaurinės Ki-

- nijos drėkinimo sistemos vedi- 
mas Šimtai tūkstančių darbinin 

das privertė kinus nusilenkti kų iškasė tūkstančius griovių, 
prieš Vakarų kapitalizmą. Ka- vėlyvesnį tyrimai parodė, ________ _
nada, Australija ir kiti Vakarų ka<^ tiems grioviams pripildyti ponijoje nupirko 
kraštai turi kviečių perteklių, ^užtenka vandens. Kitas pa- katalikų 
Bet kviečiams pirkti iš Kinijos vyzdys: komunistinė propagan- optural Popular. Jis bus pa- 
į Vakarus plaukia auksas ir si- da įsakė išnaikinti žvirblius. Bet j 
dabras. Kinai auksu ir sidabru 
turi mokėti už pačius kviečius 
ir transportą.

Ūkinės Kinijos krizės aiški 
pradžia yra 1959 metai. Po šių 
metų išsivystė stipri Kinijos pa 
bėgėlių srovė. Kinijos pabėgę-1 

. liai praneša ,kad maisto ir ki-1 
tų kasdieninio reikalingumo pre 
kių trūkumas siekia katastro
finių formų. Ūkinę krizę patvir
tina ir kinų spauda. Badą rodo 
ir šitas spaudos pranešimas: į 
“Tą ir tą dieną Kinijos anglia
kasiams bus parduodamos dar
žovės”. Kinų spauda skelbia i 
nuolatinį skatinimą kelti žemės 
ūkį. i

“Kaltos” gamtos sąlygos
Kinų komunistai žemės ūkio 

priežastimi vis nurodo gamtos

V. LITAS

Kieta ūkinės krizės ranka sle 
gia komunistinę Kiniją. Komu
nistų partijos vadovybė ir vy-

net perdaug. Veisvezkit maisto riausybė krizės aštrumą slepia: 
į rytus, tai užteks piliečiams, gių metų liaudies kongrese vy- 
O kai dėl bažnyčių pakabin- daugybė nedavė ūkinės apyskai 
kit ten savo paties paveikslą 
— niekas tada ten neis, galėsit 
vykti į pensiją.

tos ir neparodė biudžeto. Kini
jos komunistai šiemet nesigiria 
savo laimėjimais.

j
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Anekdotas apie... stebuklus
Vilniaus mieste viešniai ei

nant su vietiniais, pasitaikė su
tikti popą. Vienas vietinis ta 
proga pasakė šitokį žmonėse 
kartojamą anekdotą: kartą ko
munistai sutiko popą ir ėmė jį 
klausinėti:

— Na kaip, batiuška, jūs vis 
seniau sakydavote, kad yra vi
sokių stebuklų. Kodėl 
stebuklų nematome?

Popas atsiliepė:
— O kaipgi, yra ir 

tikrų stebuklų. Va, jūs 
kiek žmonės uždirba,
kiek mažai už tai gali nusi
pirkti, o vis dėlto iš bado ne
miršta ir pliki nevaikšto, visi 
apsirengę. Tikrai yra stebuklų.

Viešnia buvo patekusi į vienų 
lietuvių vaišes. Čia buvo dai
nuojamos dainos prieš okupan
tus. Vienoje jų buvo mintis: ot,; 
atėjo laikai — pusryčius na- j 
mie pavalgysime, pietus pasi
dalysime su draugu, o vakarie
nei — kinai ir teatrai.

dabar

i

Apie megstuką ir karves

Paklausta, kokių siuntinių 
reikėtų į Lietuvą siųsti, ekskur
santė sako — viskas jiems ge
rai. Kaune jai einant gatve vie
na moteris pasiūlė pirkti megs
tuką. Paklausta kainos, pasakė, 
kad 38 rubliai (apie tiek pat

i dolerių). Kada jie gali ten tiek 
uždirbti!
Turintiems dvi karvi, ateina 
įsakymai — parduot vieną. Jei 
gera valia neparduos, tai prie
varta tai bus padaryta.

Viešnia galėjo nuvežti keletą 
maldaknygių, rožančių. Žmo
nės dėkojo be galo. Vilniuje Žo
linės dieną buvo bažnyčioje. 
Pilna bažnyčia žmonių, labai 
pamaldžiai meldėsi.

Su pažįstamais viešniai teko 
važiuoti taksiu. Įsodindami į 

i taksi, artimieji prigrasė — tik
j nieko nekalbėkit, tik nieko ne- , 
prasitarkit!

Buvusieji Sibiro tremtiniai 
nuogąstauja — jeigu karas, 
juos pačius pirmuosius vėl ga
li išvežti.

dabar 
žinote 
žinote,

J. Pr.

Badas žvelgia į akis
Ūkinės krizės palydovas yra 

maisto stoka. Rytų pasaulis 
Kinijai nepasiūlė nė kviečių, nė 
kitų žemės ūkio produktų. Ba-

da įsakė išnaikinti žvirblius. Bet 
todėl prisiveisė labai daug vabz 

I džių, kurie žemės ūkiui daro 
j daug daugiau žalos.

Dabar kinų spauda visus že
mės ūkio komunų vadovus ra- 

; gina klausyti “senų žmonių pa 
j tarimo”.

Kinijos žemės ūkio krizė yra

— Daugelio žmonių likimas 
dažnai pareina nuo to — ar 

j buvo, ar nebuvo jų tėvų na
muose knygynėlis. .

—Edm. de Amicis

Sunkiai dirbančios moterys
Mūsų ekskursantė matė dirb

tuvėje sunkiai dirbančias nėš
čias moteris, tepančias juoda 
derva cementinius blokus sta
tybai. Matėsi moterys dirban
čios prie kelių tiesimo, staty
bų. Ir vis atrodė, kad daugiau 
moterų prie sunkių darbų, kaip 
vyrų.

PARAMA
Pabalusios raudonosios

Ekskursantų 
važiavo viena

grupėje kartu 
Lietuvos rusė, I 

komunistuojanti. Kai jį atsilan
kė į tėviškę ir pamatė, kokia
me skurde ten jos namiškiai 
gyvena, visai kitaip laikėsi., 
Viešnia matė taippat raudonąją 
ekskursantę, kuri ašaras šluos-

drabužių ,batų, skalbinių ir ki
tokių namų reikmenų. Visų jų 
vertė siekia apie $22,000,000. 
Jau didžioji tų daiktų dalis iš
siųsta į 11 užjūrio kraštų. Į 
nukentėjusią nuo gamtos nelai
mių Čilę išsiųsta 1,400,000 sva
rų, į Taiwaną 506,000, į Bra
ziliją 730,000, į Korėją 260,000 
į Hong Kongą 236,000.

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

Pigios paveiksimas lempos.
J. MIGLINAS 

Ji9th^it^n^^PR

100,000 RADIJO APARATŲ
MISIJOMS

Alyvc, anglys, kūrenimo uistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplewoo<i Ave., 

Chicago 29, IU.

i
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Perskaitę “Draugą", duoki

te jį kitiems pasiskaityti.
Net 100,000 transistorinių ra

dijo aparatų už $1,200,000 Ja- 
i Kolumbijos 

organizacija Accion

ne kas kita, kaip komunizmo 
krizė. Kinų tauta nepasitiki ko
munizmu. Neužtenka nuolatinio 
smegenų plovimo. Nieko nepa
dės nė spaudimas. Žmonėms 
reikia duonos ir kitų kasdienių 
reikmenų.

LITHUANIAN
BAKERY 
2450 W. 59th Street

Chicago 29, III.
Tel. HEmlock 4-7434

KEPA IVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS
PRIIMA tortų ir kt. gaminių užsakymus įvairiems parengi
mams. KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, 
dešros, kumpiai ir šviežios lietuviškos dešros.

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

MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVE

2515 West 69th Street Telef. RE 7-1731

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnube 6-9837

J. ir Pr. Bičiūnas Chicago 8, Illinois

J
Kas tik turi gėrę skonį, 

Viskę perka pas Lieponj!

METIMU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

%

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

Vedėjas J. LIEPONIS

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

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

4*

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

ASBACH URAL, 80 proof brandy .... 5th $4.79
BANANA LIQUEUR . . . . . . . . .  5th $3.65
GAUTIER importuoti likeriai. . . . . . . . . . 5th $3.35
BORDEAUI prancūziški 1957 m. vynai, 5th 98č
KRON BRANMVIN AQUAVIT. . . . . . . . . . . . . . . . 5th $3.98
IMPORTED Coffee Liqueur 5th $4.95

Vasario 9, 10 ir 11 dienomis

HILLS BROS. COFFEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Sv. $1.15
GRYBŲ (kelmučiŲ) . . . . . . . . . . . . . . . . Kvorta $1.19
GRYBŲ (kelmučių) dėžė .... 12 kvortų $12.89

Didelis pasirinkimas importuotų šokoladu, špro
tų, uogienių, įvairių silkių ir žirvų gaminiu.

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

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

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

MUTUAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicag® 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pre$. • Tol. VI rginio 7-7747

Savings Intured to $10,000 by F.S.L.I.G

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Split by PDF Splitter
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šiemet švenčia nepriklausomy
bės atkūrimo minėjimą sekma
dienį, vasario 11 d. 3 vai. p. p.

, esan-

*

*

TAUTOS ŠVENTES 
MINĖJIMAS

Vasario 16 šventės minėji- 
mas Clevelande rengiamas va-; 
sario 11 d., sekmadienį. 10 vai. j 
Šv. Mišios Panelės Švč. Nesi
liaujančios Pagalbos liet, pa
rap. bažnyčioje. Pamaldų metu 
giedos Čiurlionio ansamblis, di
rig. Alfonso Mikulskio.

10:30 vai. šv. mišios Šv. Jur-, 
gio liet, parap. bažnyčioje. Pa
maldų metu giedos parapijos 
bažnytinis choras, vad. Prano 
Ambrazo.

Iškilmingas minėjimas 4 vai. 
p. p. Panelės Švč. Nesiliaujan
čios Pagalbos liet, parap. nau- 
joje salėje — 18022 Neff Rd.

Pagrindines kalbas pasakys
<

Lietuvos atstovas Washingto- 
ne min. Juozas Kajeckas ir 
JAV senatorius Stephan M. 
Young.

Ohio valstybės gubernato
rius Micrael V. Di Šalie paskel
bė proklamaciją, kad Vasario

Min. J. Rajeckas

Šen. S. M. Young

4

16 d. skelbiama Lietuvos diena 
visoje Ohio valstybėje. Tokią 
pat proklamaciją paskelbė ir 
Clevelando miesto meras An- 
thony J. Celebrezze.

Meninę dalį išpildys Čiurlio
nio ansamblis, dirig. Alfonso 
Mikulskio.

Bažnyčiose iškilmingam mi
nėjime organizacijos kviečia
mos dalyvauti su vėliavomis.
Minėjimo metu Amerikos Lie

tuvių Tarybai bus renkamos 
aukos. Įeinant į salę bus iš
duoti vokeliai.

Iš ' tVashingtono atvyksta 
inž. Labanauskas, kuris minė
jimą įrašys į juostas.

Salėje vietos eilėmis nume
ruotos. Patartina pakvietimus 
įsigyti iš anksto. Minėjimas 
bus pradėtas punktualiai. Šei
mininkės paruoš skanių užkan
džių ir kavutės.

Atsiminkime, kad dalyvaus 
JAV senatorius, reikia pade
monstruoti mūsų vieningumą 
ir rūpinimąsi pavergtos Lietu
vos išlaisvinimu, todėl visi mi
nėjime dalyvaukime.

L. Žvirkalnis

* KLAIPĖDOS SUKILIMO 
MINĖJIMAS

*

sDRAUGAS, penktadienis, 1962 m. vasario mėn. 9

Barbara R. Pursley iš Para- 
mount, Calif., laiko taurę, laimė
jusi JAV čiuožimo meisterės var
dą Bostone. (UPI)

Lietuvių Piliečių salėje South 
Side, Pittsburgh, Pa. Susirinki- Į 
me dalyvavo 22 delegatai įvai-; 
rių liet, organizacijų bei klubų. 
Susirinkimui vadovavo pirminin 
kas Vytautas Jucevičius, o sek 
retoriavo Aleksas Krapas. Bu
vo aptarta įvairūs Alto reika
lai ir Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas, kuris Pittsbur- 
gre bus paminėtas vasario 18 d.

Išrinkta nauja valdyba pa
siskirstė pareigomis pasižadėda
mi lankyti gausiai susirinkimus 
ir dirbti ateityje suvienytom jė 
gom tėvynės labui. Ryte

New York, N. Y.
šelpiamųjų skaičius didėja
Brooklyn, N. Y., sausio 25 d. Lietuvių Katalikų klube, 

Balfo Centro patalpose, 105 čiame Harvard gatvėje Nr. 163, 
Grand St., įvyko Didžiojo New Cambridge, Mass. 
Yorko Balfo vajaus komiteto 

s posėdis, kuriame paaiškėjo, kad 
šios žiemos vajus davė $5,928. 
25. Vajaus komiteto nariai šil
tais žodžiais dėkojo duosniems 
aukotojams - rėmėjams.

Ten pat įvyko ir Balfo šim
tojo skyriaus posėdis, kuriame 
buvo išrinkta nauja valdyba: 
Jonas Galminas, Marija Virbic- 
kienė, Liudas Norkus, Antanas 
Diržys ir Elena Kulber. O *į re
vizijos komisiją: Vaclovas Alks 
ninis, Juozas Zarauskas ir Ka
zys Bačauskas.

Pasitarimo metu buvo pla- 
: čiai pasisakyta dėl šelpiamųjų 
■ ir sėkmingesnių rinkliavų Bal- 
‘ fo naudai. Balfas šelpia lietu
vius į vargą patekusius ~ne tik 
Sibire, Lietuvoj, Vokietijoj, Len 
kijoj, Afrikoj, Azijoj, bet ir čia 
Amerikoj (USA). Anksčiau dė
mesys buvo labiau nukreiptas 
į tremtinius Europoje.____ _
įstatai leidžia (ir šio krašto vy
riausybė mielai pritaria) šelpti 
ir USA gyvenančius vargšus. 
Todėl gailestingos širdies lietu
viai nebūtinai turi turėti atski
rus fondus. Nors Balfas iš es
mės nėra priešingas kitų fondų 
šalpos darbui, tik praktiškai

I

vieną daug daugiau iškeldamas. 
Štai Šv. Kazimiero lit. mokyklos 
pavyzdingas pasirodymas su 
mokytojų sąrašu. Tik kažkodėl 
pamirštas kun. Goldikovskis, ku 
ris šios mokyklos vaikučius daž 
nai lanko ir daug rūpinasi jų 
auklėjimu. Tuo tarpu Šv. Jur
gio lit. mokyklos pasirodymas 
vos trejetuko vertas ir nei mo
kyklos vedėjas, nei jos moky
tojai nepaminėti, išskyrus tau
tinių šokių mokytojas. Be to, 
tautinių šokių moko ne Nijolė 
Geležytė, bet Audronė Geležy- 
tė.

Vysk. M. Valančiaus lit. mo
kyklai vadovauja žinomas ir pa
tyręs pedagogas Pr. Karalius, 
kuris šiai mokyklai jau ir anks 
čiau yra vadovavęs. Kad mokyk 
la auklėjimo ir mokslo atžvil
giu yra pasiekusi tikrai puikių 
rezultatų rodo visa eilė iš jos 
išėjusių studentų, vėliau baigu
sių aukšt. lituanistinius kursus 
ir šiandien jau dirbančių ir mo- ■ 
kytojų darbą. Tad iš Kalėdų eg 
lutės pasirodymo nereiktų da- j 
ryti taip toli einančių išvadų. ’ 
Kiekvienos mokyklos tikslas ir • 
turi būti ne išvesti į sceną ga
biuosius, bet suteikti kiekvie
nam vaikui galimybę viešai pa
sireikšti ir tarti lietuvišką žodį. 
To ir siekė Vysk. M. Valančiaus 
lit. mokykla. Visi mokiniai turi 
būti įtraukti į viešą pasirody
mą, suteikiant per tai jiems drą 
sos ir laisvės.

Keista, kad ir dainavimą ko
respondentas laiko menku šio
je mokykloje, tačiau visiem ži
noma, jog jau kelintą kartą 
šios mokyklos auklėtiniai papil
do Čiurlionio ansamblį.

Net bufetu korespondentas 
buvo nepatenkintas. Tėvų ko
mitetas turėjo tikslą iš šio ne 
pasipelnyti, o pigesne kaina pa
vaišinti mokinius. Pelnui gauti 
bus rengiamas kitas vakaras.

Mūsij vaikai su džiaugsmu 
lanko tas mokyklas ir tėvai pa
tenkinti, tad nedrumskime gra
žios veiklos. S. Stasienė

I

Invokaciją ir įžanginį žodį 
tars klebonas kun. Baltrušiū- 
nas, paskaitą skaitys Vytenis 
Vasyliūnas, dainuos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos choras ir Į 
meninėje dalyje pasirodys sol. 
Stasė Daugėlienė iš Manchester, 
N. H. Stasė Daugėlienė dainuo
ja kaip solistė su Notre Da- 
me universiteto choru, dalyvau 
ja to paties universiteto kon
certuose. Nepaisant nuotolio, 
Stasė Daugėlienė atvyks ir pa
dainuos A. Kačanausko Mano 
gimtinė, Juozo Tallat-Kelpšos atstovams. Cambridge ir apylin- 
Daina apie, sesytę, St. Šimkaus 
Oi greičiau, greičiau, E. Gaile- 
vičiaus Aš turėjau brolužėlį. So 
listei akompanuos jos duktė Rū 
ta Daugėlaitė.

Minėjimo metu numatoma su 
daryti atitinkamas rezoliucijas, 

I kurios bus

Balfo '

i

kėje gyveną lietuviai yra nuošir 
džiai prašomi gausiai susirinkti 
atlikti savo tautinę pareigą. K.

Pittsburgh, Pa.
Aptarti Alto reikalai 

Vietos Alto skyr. metinis su-
nusiųstos valdžios sirinkimas buvo sausio 28 d.

LIETUVOS VYtlŲ ATSIŠAUKIMAS
Lietuvių 

pirmininkas 
prašė imtis 
nizuoti maldų vainiką, (Spiri-
tual Bouquet) visų lietuvių, 
gyvenančių Jungtinėse Ameri-

Kunigų Vienybės 
prelatas Pr. Juras 
iniciatyvos suorga-

— Šventos knygos yra sėk
mingi vaistai prieš moralines li-

Osiris

LU

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

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

TV RADIJAI. HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

l

J. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, IU.

OI/ I D5C S E L F 
O l\ I I □ s E R V I C E

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

Sausio 21 d. Šv. Jurgio liet, 
parapijos salėje Clevelando ra- 
movėnai surengė Klaipėdos 
krašto sukilimo minėjimą. Pa
skaitą skaitė prof. J. Jakštas. 
Jis išryškino Klaipėdos įkūri
mą, Klaipėdos pilies atsiradimą 
ir žemaičių kovas dėl laisvės.

I
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FEBRUARY— VASARIO 8, 9, 10 D. D.

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
ROPHI THREE STAR COGNAC Fifth $4.69

EXSHAW IMPORTED COGNAC Fifth $3-98
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF

U. S. P. Fifth $4-89
CORA IMPORTED VERMOUTH 

DRY OR SWEET (Close out) Fifth ,98c

ESCORIAL GELB 84 PROOF GERMAN
LIQUEUR Fifth $5-69

KAHLUA LMPORTED MEXICAN 
COFFEE LIQUEUR Fifth $4.98

CREME DE BANANA LIQUEUR Fifth $3.69
GAULTIER IMPORTED BLACKBERRY

or APRICOT LIQUEUR Fifth $3-39

IĮ

Į.

SOUTHERN COMFORT LIQUEUR

vaizdai ir mūsų linkėjimus nau
jam vyskupui.

Laikas trumpas. Mes negali
me į visus atskirai kreiptis. 
Todėl prašome visų organizaci
jų ir pavienių asmenų savo apy 
linkėję surinkti jūsų skirtas 
tam tikslui maldas; 1) šv. mi
šios, 2) Šv. Komunijos, 3) Ro
žančius, 4) Kryžiaus keliai, 5) 
Litanijos, 6) Šv. Sakramento 
aplankymas.

mano, kad sėkmingoms, pašto- kos valstybėse vardu, naujam 
vesms ir pajėgesnis yra centra
lizuotas bendras šalpos darbas. 
Esant didesnei šalpos apimčiai 
Balfo rėmuose, lengviau ir tiks 
liau galima tą patį darbą atlik- i 
ti.

Posėdžio - susirinkimo metu 
paaiškėjo, kad šelpiamųjų skai 
čius daugėja, lygiagrečiai ir Bal 
fo lėšos turėtų didėti. Gi norint 
padidinti lėšas, reikia pašalinti 
kliūtis ,kurių ir Balfe yra. Di
džiojo New Yorko Balfo šimta
sis skyrius turi tik 51 narį, tai 
net koktu darosi girdint šį ka- 

j tastrofiškai mažą skaičių. O vi
sų Balfo narių skaičius JAV 

j vos 1,668. Kai Balfo pareigū- 
j nai vyksta į Washingtoną dėl 
gavimo šalpai gėrybių, tai val- 
diškr se įstaigose dažnai išgirs
ta: “Kiek Balfas turi narių?” 
Meluot negalima, o pasakyt tei
sybę irgi nėra patogu.

Yra duosnių Balfo rėmėjų, 
kurie aukoja dešimtinę ir dau
giau, bet būti Balfo nariu ar
ba atsisako, arba nesupranta 
motyvų, arba nenori eiti į susi
rinkimus ir būti išrinktas į val
dybą.

Nauja Balfo šimtojo skyriaus 
valdyba visa tai apsvarsčiusi 
pasiryžo dar šiais metais bir
želio mėn. skelbti Didžiojo New 
Yorko apylinkėje Balfo naujų 
narių verbavimo vajų. Norima 
ir tikimasi esamą skaičių padi
dinti dešimteriopai, šiam tikslui 
bus išleisti specialūs atsišauki
mai, daromi kiti žygiai.

Liudas Norkus

Cambridge, Mass.
Nepriklausomybės šventė 

minima vasario 11 d.
Cambridge gyveną lietuviai

— Krikščionybė mirė daug 
kartų ir vėl prisikėlė, nes ji tu
ri Dievą, kuris žino būdą išeiti 
iš kapo. —G. K. Chesterton ’

NEDRUMSKIME
LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ

Sausio 12 d. “Drauge” tilpo 
korespondencija “Dvi eglutės 
Clevelande” liečianti abiejų Cle
velande lituanistinių mokyklų 
darbą bei viešą pasirodymą Ka
lėdų “Eglutės” metu. Abi mo
kyklas korespondentas vertina j

lietuvių kilmės vyskupui K. Sa- 
” latkai jo konsekracijos proga.

Amerikos lietuviai visą laiką 
savo širdyje turėjo vieną kuklų 
troškimą — Amerikos Kat. Baž 
nyčios hierarchijoje matyti sa
vo kilmės vyskupą. Šiandieną 
tai išsipildė. Mums lietuviams 
tai yra labai džiugu ir reikšmin 1 
ga bei didelė Dievo malonė mus 
skaudžioje dalioje sustiprinti,1 
kad, kada Lietuvoje kat. Baž
nyčia ir jos hierarchija vis nau 
jų ir skaudesnių persekiojimų 
susilaukia, štai, Šv. Tėvas Jo-1 
nas XXIII iškelia jauną lietu- i 
vių kilmės kunigą į vyskupo 
garbę Amerikoje, kur gyvena 

įtiek daug lietuvių.
! Todėl mes visų lietuvių nuo
širdžiai prašome, kad, sveikin- j 
darni naująjį vyskupą, supintu- 

įmėm nevystanti maldų vainiką, 
kaip mūsų padėką Dievo Ap-

■ tsVisa tai prašom i W
■ surašyti ant lapo ir iki kovo 15 
dienos pasiųsti: Knights of Li- 
thuania, 7619 Calhoun, Dear- 
born, Michigan. Visus tuos la-Į 
pus sujungsime į vieną bendrą

■ “adresą”, kuris bus įteiktas nau 
jam vyskupui.

Robert S. Boris,
L. V. centro valdybos pirm.

I

MOVI NG
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

iš

I

3-98

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

• • Z i -garantijų

*

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00
Už santaupas, įneštas mėnesio 

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

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

Y

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

9 iki
9 iki

8
6
1

Lietuviai Budziai stovyklavo žiemos stovykloje Roundup Lake, 
30 mylių nuo Clevelando. Tenai ant užšalusio ledo jaunimas tu
rėjo gražios progos pasidžiaugti žiemos sporto malonumais. Iš k. 
j deš.: M. Pautienis, L. Sabaliauskas, J. Stankevičius, A. Nakelis, 
J. Dailide, B. Rutkauskas, R. Lange, Al. Lange, dr. Žilinskienė
(gera 1. budžių bičiulė), M. Gatautis, J. Vencius, A. Pautienis — 
vadovas, A. šarkauskas, J. Jonaitis, R. Grincius, V. Venciūtė ir 
V. Rutkauskas, tėvų valdybos pirmininkas.

4
9 iki 4

AND LOAN ASSOCIATION
94SO South Halsted Street * Chicago 8 • CLiflside L01&A

.J-. - <:

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

Telef. WAIbrook 5-5121
■N 7

KVIEČIAME SLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

B
*

f ' 
i*

s

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

4 ‘/2%
F*
v

Naujas aukštas dividendą* numatoma
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo Vasario mta. 1 £. 1MB Mi
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.
nai lunno l’IRMAD. ir KETV........................9 v. r. iki 8 p. p.VALANDOS: ANTRAI). ir PENKT. ................. 9 v. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAI)..........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad uždaryta.

r.

a
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8 DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. vasario mėn. 9 REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
JAUNIMO SIUNTIMAS MARQUETTE PARKO CENTRE REAL ESTATE REAL ESTATE

Į CHRUŠČEVINIUS PLĖŠINIUS
(Atkelta iš 1 psl.)

Kadangi į komjaunuolių gre
tas jaunimas jungiamas baigęs 
14 metų amžiaus ir didžiumoje 
toje organizacijoje išbūva maž
daug iki 25 metų amžiaus (ne
skaitant išimčių), tad galima 
apskaičiuoti, kuri to amžiaus 
jaunimo dalis yra komjaunuolių 
gretose. Maskvinės statistikos 
duomenimis, sovietijoje jauni
mas tarp 15 ir 24 metų amžiaus 
sudaro 16.7 nuošimtį Sovietų 
Sąjungos gyventojų. Tad, vado
vaujantis tais duomenimis, iš
eitų, kad šiuo metu Lietuvoje 
jaunimo 15 - 24 metų skaičius 
gali siekti daugiau kaip 475,000. 
Gi komjaunime esant apie 160, 
000, tenka daryti išvadą, jog 
apie trečdalis minėto amžiaus 
Lietuvos jaunimo įjungta į ko
munistinio jaunimo eiles.
Nesiseka įkalbėti ištikimybės

Kremliaus direktyvoms

Vilniuje vykstant komjaunuo 
lių suvažiavimui, maždaug tuo 
pačiu laiku maskvinėje spaudo
je pasirodė laiškų apie darbo 
ir gyvenimo sąlygas chruščevi- 
niuose plėšiniuose. Pasirodo, 
kad ten nusiųstam jaunimui ten 
ka susidurti su pačiomis primi-

tyviausiomis gyvenimo sąlygo
mis. Vieno laiško autorius ra
šo, jog žiemos šalčių metu pen
kiolikai jaunuolių tenka gyven
ti lindynėje, neturinčioje nei 
šviesos, nei vandens, nei kros
nių, nei durų.

Dėl to nenuostabu, kad nu
siųstieji jaunuoliai, susidūrę ga 

' Įima sakyti su urvinio žmogaus 
gyvenimo sąlygomis, pirmiau
sia apsivilia. Nemaža dalis jų, 
kiek padirbėję, sprunka iš chru 
ščevinių plėšinių. Neatsižvel
giant į tai, kad sugautieji bėg
liai baudžiami kalėjimu bei pri
verčiamojo darbo stovyklomis, 
kiekvienais metais nemažas 
skaičius nusiųstųjų dingsta iš 
Kazachstano bei Pavolgio plė
šinių. Stingamai darbo jėgai pa
pildyti Kremlius skelbia naujas 
jaunimo telkimo akcijas. Taip 
pat metai iš metų kartojami 
skelbimai šeimoms keltis “nuo
latiniam apsigyvenimui” plėši- 
ninėse žemėse.

Nusiųstojo jaunimo bėgimas 
iš plėšininių žemių rodo, kad 
toli gražu jaunuomenėje nėra 
tokios ištikimybės 
direktyvoms, kaip 
ma per sovietinės 
garsiakalbius.

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

8 kamb. mūro rezidencija, 
dern. didelis namas. 50 _
Garažas. Prie parko. $26,900.

Namam reikmenys — I— 
pastovus 
$50.000 
$32.000.

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

2-jų butų mūras. 2 po 6 kamb. 
Mūr. garažas. Naujas gazu šildymas. 
Platus lotas. Prie pat parko. $29.700.

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

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

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

8 butų mūras ir $7,200 nuomos 
atiduoda žemiau savikainos. Įmokėti 
$15.000.

Prie mūsų įstaigos 2-jų butų. 8 
metų, dailus mūras. 2 po' 5 kamb. 
$38,500.

4 butų mūras. Apie $5,000 nuo
mos. Garaž. Geriausia vieta. $38,000.

Mo- 
p. sklypas.

hardware. 
biznis, apyvarta apie

metams. Kaina grynais

• •

8 lr

I

>

Bargenas. 2-jų butų namas. 
8 kamb. Gera vieta. $14,600.

3-jų butų mūras ant kampo. Mū
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600.
1 aukšto mūras. 6 ir .4 kamb. Ga
zu šildymas. $24.800.

Biznis tr 2-jų butų mūras. Apie 
$2.500 nuomos. Tik $11,900.

Nauja $100,000 likerių t-*" 
Taverna ir liuksus butas. Mūro 
mas su nuostoliu parduoda 
$56.800.

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

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

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

Savininkas palieka 7 kambarių, 10 
metų rezidencija. Garažai ir 
$20.500.

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

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

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

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

prekyba.
> na- 

už

blz-

Kiek pasauly kardinolų ir vyskupijų

Vatikano valstybės sekreto
riato atstovas prel. Angelo 
DeH’Acqa įteikė Šv. Tėvui Jo
nui XXIII pirmąjį naujojo 1962 
metų popiežiško metraščio eg
zempliorių. Kaip žinoma popie
žiškasis metraštis itališkai “L’ 
Annuario pontificio” yra kas
met spausdinamas Vatikano 
spaustuvėje, norint duoti pilną 
katalikų Bažnyčios hierarchijos 
vaizdą su visais pasikeitimais 
metų bėgyje iki 1961 m. gruo
džio 31 d.

Pajieško jimas

maskvinėms 
kad skelbia- 
propagandos

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

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre- 

j montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16.900.

Mūrinis bungalow, 6 kamb., 80 p. 
I sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
$17.900.

13 butu mūrinis, tvirtas. $15,000 
metinių, pajamų. Mažas įmokėjimas 
ir labai žema kaina.

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

I

prledal.

Tvirta

langai.

$5,000

HELP WANTED — VYRAI

REIKALINGI ŠOFERIAI —
Jieškomas KAZIMIERAS LEN- komiso sąlygom. Mes paskiriame 

KAUSKAS, gyven. Chicagoje ir išvežiojimui 
PETRAS LENKAUSKAS, gyv. 
Brooklyne. Abu Kazimiero Len
kausko sūnūs, gimę Lietuvoje, 
Endrijavo vals., šlepštekų kaime. 
Jieško jų sesuo Dromantienė-Len- 
kauskaitė Emilija, gyv. Lietuvoje. 
Jieškomieji ar apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti adresu: 
Petras Dromantas, 6941 S- Tal-

I man Avė., Chicago 29, III.

I

kiti apaštališki administrato
riai. Tikrųjų prelatūrų ir aba
tijų yra 98-ios; 10 apaštaL ad- 
ministratūrų; 139 apaštal. vika 
riatai ir 
fektūros.

107 apaštališkos pre-

iš šito 
aiškėja, 
XXIII popiežiavimo metu jau 
yra įkurta 80 naujų arkivysku
pijų bei vyskupijų; 33 vysku
pijos paaukštintos į arkivys
kupijas ir 84 apaštališki vika
riatai bei prefektūros misijose 
padaryta savistoviomis vysku
pijomis. Įkurta naujai 43 įvai
rūs apaštal. vikariatai, 26 pre
fektūros ar prelatūros. Tai pa

popiežiškojo metraščio 
kad Šv. Tėvo Jono

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

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

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

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th St. RE 7-8399

— O, kaip gera žmogui, kuo
met jis pavargęs, veltui jieško- 
damas gerumo pasaulio gyveni
me, ištiesia savo silpnas ran
kas prie Kristaus. —BĮ. Pascal

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU AR SIUNTIMUI

Community

Naujame 1962 m. popiežiška
me metraštyje paduota visos 
žinios ir adresai bažnytinės or
ganizacijos, kuri pasaulyje ne
turi sau lygios, štai Kardinolų rodo nepaprastą katalikų Baž- 
kolegijoje yra 80 kardinolų. Ka nyčios audimą bei gyvumą vi-, 
talikų Bažnyčia apima 11 rezi- šame pasaulyje stengiantis neš- 
dencialinius ir 5 titulinius pat-' ti Kristaus mokslo šviesą ne, 
riarchatus, 391 rezidencialines tik jau krikščioniškuose kraš- 
metropolijas ir arkivyskupijas 
bei 1,370 rezidencialines vys
kupijas. Vien tik titulinių arki
vyskupijų bei vyskupijų yra 
1,722, prie kurių reikia priskir
ti dar 972 titulinius vyskupus 
užimančius įvairias pareigas 
Bažnyčioje kaip nuncijai, inter- 
nuncijai, delegatai ar apašta
liški vikarai, augziliarai ar ko
adjutoriai, prelatai ir abatai bei

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

tuose, bet labiausiai misijose.

Kur yra Nikita?
MASKVA.

jas užvakar oficialiai pranešė, 
kad ministeris pirmininkas Ni
kita Chruščevas yra prie Juo
dųjų jūrų Sochi vasarvietėje. 

: Beveik per mėnesį nebuvo ži
nios, kur yra Nikita.

COMMUNITY
(Lietuvių

5000 West
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951
Maskvos radi-

PHARMACY
vaistine)

I6th Street

$14.500 mūrinis 3 butai. Aušros 
Vartų parapijoj.

$18,500 mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
bl. nuo mokyklos.

$17.900 mūrinis 6 
tas. garažas, naujas

$10.900 medinis 4 
zo sild.. arti mūsų.

$46,000 liuksusinė 
rezidencija, priešais

$41.500 naujas mūrinis 2 po 6, _40 
p. lotas, atsk. šild.

$19.500 naujas 3 mieg. 
ti mūsų įstaigos, gazo £

$30.700 mūrinis 2 po 5 su daug 
priedų, naujas šild.. puiki yieta.

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

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

$15,500 už 3 lotus Gage p. 
$6,500 lotas 31 p. M. parke.

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

$35,900 už 9 metų mūrinis, 2x4%, 
arti mūsų įstaigos.

33,800 mūrinis po 3 mieg., butas 
ir $200 nuomos j mėn.. 69 ir Tal- 
man.

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

$37,800 mūrinis 2x5 su 3 mieg., 10 
metų. 71 ir California.

$12.500 medinis 2 butai (6 ir 
33 p. lotas. Gage p.

$38,500 visai naujas mūrinis, 
butai ir patalpa. 59 ir Mozart.

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

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

$18,900 medinis 2x4, pilnas rūsys, 
garažas, 43 ir Campbeil.

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

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

5),

2

P..

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

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

3 metų 6 kamb. 
Marąuette parką.

gazu. pastogė, 
g. mūrinis ar- 
šil<L 1

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

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE 

2405 W. 51st St. WA 5-5030
MARQUETTE PARKE

8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2 maš. 
garažas. $21,500.

Pelningas, švaros, 8 butų, 2-jų 
aukštų kampinis. $66,500.

6 metų, 3 mieg. medinis, 
rūsys. 30 p. sklypas. 
$14.200.

$ moderniški butai (2 
kamb. ir 4 kamb.), ir 
tuvė; tinka bet kokiam 
ti judraus Western ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Laba* 
pigus.

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

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

HE 6-1517 arta PR 8-1595
MAROUETTE PARKE

Prie 67-tos ir Campbeil. 2-jų bu
tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $26.000.

73-čia ir Richmond. Mūrinė 6 
kamb. rezidencija. 12-os metų. 45 p. 
sklypas. 2 maš. garažas. Namas lais
vas pirkėjui Gali užimti dabar. 
$19.900.

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

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpubiic 7-9515 arta RE 7-4039

PRIE MARQUETTE PARKO

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

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

5 butų mūrinis Gage Parke. Vi- 
įsi 4% kamb. butai: Naujas sto- 

inimillllNUmilllIHilIimillllllHlllumill keris Rawrinig naTnaB Savininkas 
į išvyksta į California. Nužeminta 
S kaina — $45,250.
| Grosernė su 2-jų butų mūr. na- 
i mu. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Gera klientūra. Gazu šild. 
Gage Parke. Tik $26,250. Duokite 
pasiūlymą

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais 'Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE 

General Insurance, Notary Public 
6455 SO- KEDZIE AVENUE 

TeL PRospect 8-2233

“route” (duodame 
krautuvių sąrašą). Pradžiai $400 
iki $500 per savaitę. Kreiptis as
meniškai nuo 12 v. iki 5 v. v.

TOWN OF LAKE BAKERIES 
4622 S. Marshfield Avė.

DĖMESIO !

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- 

; toju tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais 

siuskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.
iHiiiiiiiiimiiiiiiiimimiiiiiHHtniiHiiiiiH

i 
l

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS ŠIMKUS

visos reikalingos maldos ir gies-, 4259 SO. MapleWOOd Avė. 
mes bei liturginiai nurodymai, i r
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai- Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046 
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W.
63rd St, Chicago 29, DI.

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

1 INCOME TAX

i

Dr. Daugirdaitė-Sruogienė,

Lietuvos istorija
★

vadovėlis lituanistinėms mokyk 
toms ir tėvams, vaikus su Lietuva 
praeitimi norintiems supažindinti 
namuose. Knyga iliustruota, kie
tais viršeliais, 204 pusi. Kaina

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

$3

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

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

NAUJAS MUR. BENGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

Brighton Pk. Gazo šiluma. Apsauga 
nuo potvynio 2 auto garaž. $20,000.
LIKERIŲ IR MAISTO KRAUTUVE

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

3 BUTŲ MED. — $16,500
Prie 67-os ir Damen. ** *

tralinė karšto vandens 
ma. 2 auto garažas.

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

ąuette Pk. 2 šildymo 
$42,000.

GERIAUSIAS PIRKINYS!
6 metų mūr. ranch namas ant 

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

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71 st Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

ant 
su-

Nauja 
alyvos

cen- 
šilu-'

Mar- 
sistemos.

CONTRACTORS

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago 36, Illinois

i

Pilnas 
Gera vieta.

po 5 kamb. 
graži krau- 
bizhiul. Ar-

*

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas & Co. 
BUILDERS 

2523 West 69th Street 
TeL PRospect 8-3792

Perskaitę "Draugą", duoki- 
te jį kitiems pasiskaityti.

KNYGA REIKALINGA KIEK
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI !

•u užsakymais siųsti:

yra išaiškinti veikiantieji 
federaliniai darbo samdos 
Knygelės kaina 40 centų.

tuvčje. Lietuvių tarpe nėra kitos modemiškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje-

tuvei.

DRAUGO” SPAUSTUVĖS
PATARK*VIMU

1

Aklas vyras Mendenhall turi gazolino stotį Indianapolis, Ind., 
mieste. Jis pripila gazolino, valo langus, tikrina alyvą. Kai gazo
lino įpila, jis paklausia kliento kokią sumą rodo. Per šešetą metų 
jis tik kartą buvo apgautas. (UPI)

PASINAUDOKITE

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje opaus-

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

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-coated). Dažymas iš lauko. 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dienų ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-8047, RO 2-8778

1

KOKIE YRA SUNKŪS — PAVO
JINGI DARBAI, prie kurių leidžia
ma samdyti tik turinčius 18 metų 
amžiaus? Ir daugiau žinių suinte
resuotieji asmenys gali rasti kny
gelėje —

FEDERALINIAI DARBO 
SAMDOS ĮSTATYMAI
Spaudai paruošė Pr. Sulas

Knygelėj klausimų lr atsakymų 
forma 
JAV-bėse 
įstatymai.

Pinigus

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

išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas.
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas ir programa vadovus bei
ritus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkitfc DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus

visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS
4545 west 63rd Street

CHICAGO 29, ILL. TEL Lū 5-9500

Biznieriams apsimoka skelbtis dieni*. “Drauge

JUOZAS ŽEMAITIS
VIC. SKABĖ. ST 8-9272 

HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru lr vande
nin Sūdomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų lisl- 
mokėjimaa

CICERO HEATING AND 
S HE Ei’ Auri'AI.

34*1 S. Kedzie Arean* 
Chicago 28, Illinois '■ 

Tel. 277-1443 Res. OL. 8-6411.

“NIDA" BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

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

V. ŠIMKUS
Statybos tr Remonto Darbai 
2018 WEST 71M STMEET 
Tel. PR 8-4208 fr TE 0-M31 ------ ?

Remkit dien. “Draugę

ŠILDYMAS
A Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų ganu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875 CONSTRUCTION C0,

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0-

STATOME IVAIRtUS REZIDENCINIUS
I M EDICINOSir P.R E K Y B OS 
: TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS.

ARCHITEKTUS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAOAL dO8U PAGEIDAVIMĄ

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

,, V I K D O“
HEATING SERVICE

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

4444 S. WKSTERN AVĖ.. Chi
cago. ni., VI 7-3447 —D. Žu-

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes ils plačiausiai skaitoma* lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimų kalno* 
visiems prieinamo*

»»

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS

Gyvenami namai. Biznio, in 
.( dustri jos bei ofisų pastatai 

Taip pat įvairūs pastatų re- 
Wmontai.I

6043 SO. SAWVER AVENUE 
CHICAGO 29, ILL.

Namu TeL PR 8-8378
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Visuomene pademonstravo

subrendimą
Pasikalbėjimas su dr. Petru Pamataičiu, Kuchel- 

Lipscomb rezoliucijai remti komiteto finansų 
skyriaus pirmininku

Dr. Petras Pamataitis (kairėje) 
po pasitarimo Kuchel-Lipscomb 
rezoliucijos reikalu su prof. M. 
Biržiška ir konsulu dr. J. J. Biels- 
kiu.

— Daktare, dalyvaujate Ku- 
^ehel-Lipscomb rezoliucijai remti 

komiteto darbuose nuo pat pra
džios. Kaip vertinate visuome
nės reakcijas šio sąjūdžio at
žvilgiu?

— Apskritai kalbant, visuo
menė rezoliuciją sutiko labai šil 
tai. Mari'' atrodo, kad lietuvių 
visuomenė išeivijoje ir šį kartą 
ryškiai pademonstravo savo tau 
tinį ir politinį subrendimą. Į ko
miteto sąstatą įsijungė įvairių 
pažiūrų ir įsitikinimų visuome
nės veikėjai. O tai labai jau iš
kalbingas ženklas. Kuchel-Lip 
scomb rezoliucija, noriu many
ti, laikoma labai svarbiu ir reik 
šmingu įvykiu. Tai liudija, kad 
gyviesiems tautos reikalams iš- 

fckilus, mes visada mokame būti 
vieningi.

— O kaip spauda? Ar irgi 
parodė tos pat šilumos?

— Rimtieji laikraščiai rezo
liuciją remia nuo pat pradžios 
ir tai be skirtumo, ar tai būtų 
vienos ar kitos pakraipos. Džiu 
gu, kad parama rezoliucijai šiuo 
metu ypač intensyvėja. Kiek 
spėju sekti spaudą, daug kartų 
esu radęs palankių rezoliucijai 
ir komitetui straipsnių bei pra
nešimų Drauge, Dirvoje, Dar
bininke, Į Laisvę, Vienybėje, 
Garse ir kt.

Suprantama, tie laikraščiai, 
kurie niekad Lietuvos nepri
klausomybės nerėmė, neremia 
ir sąjūdžio, kurs siekia Lietu
vai atstatyti nepriklausomybę, i 

Reikia pastebėti, kad Kuchel 
Y • Lipscomįj. rezoliucija susilau

kė daug paramos ir iš didžio
sios amerikiečių spaudos. Vargu 
kada nors kitas lietuviškas rei
kalas praeityje tiek daug ame
rikiečių spaudos dėmesio susi
laukęs.

— Ar visuomenė parodė en
tuziazmo ir finansine parama.?

— Ligi šiol visuomenė netu
rėjo progos finansinėje srityje 
pademonstruoti savo entuzia- 
mo. Visa akcija iki šiol buvo 
finansuojama pačių losangelie- 
čių. Tik dabar, darbams, ir iš
laidoms gausėjant, pradėta krei 
ptis į pavienius lietuvius ir lie
tuviškas organizacijas, prašant 
aukų. Tuoj atsirado patriotų, 
kurie iškart atsiliepė su dole- 

triu, penfenri, dvidešimtpenkine 
ir tt. Turime ir šimtininkų.

Jokia anka nėra perdidelė, 
taip pat 'jokia auka nėra per 
maža. Visas su dėkingumu pri
imame ir su visuomenės pinigais 
elgiamės labai taupiai.

, i /-
— Savu laiku spaudoje buvo 

diskutuojama dėl jums, Dakta
re, priskiriamo pareiškimo, kad 
“Kuchel-Lipscomb rezoliucija 
reikšmingesnė už Kersteno”.

— Tokį-ar panašų pareiškimą 
esu padarę^, tik klysta, kas čia 
bando įžiūrėti Kersteno komite
to darbo nuvertinimą. Kersteno 
komitetas atliko naudingą ir ge- 

^*ą darbą, surašydamas okupan
to padarytas niekšybes. Nors 
gal ir nėra išsamus darbas, gal 
ir netobulas (savu laiku kon
gresmanas Lipscombas kai ku
riuos mums nenaudingus daly
kus savo pareiškimu kongreso 
darbų knygose, yra atitaisęs), 
vis tik surinkta pluoštas 
vertingos medžiagos, kuri bet 
kuriuo metu gali būti panaudo
ta.

Kuchel-Lipscomb rezoliucija 
yra kito pobūdžio. Šia rezoliuci
ja labai apčiuopiamai reikalau
jama okupantą pasitraukti iš 
Lietuvos Ir kitų Pabaltijo vals
tybių. Taikliu Darbininko pas- 

Nlebėjimu, neužtenka konstatuo
ti ,kad kiklopas savo oloje turi

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
CICERIŠKIAI ĮSTEIGĖ , lerių, sudaro mokytojų algos. 

BIČIULIŲ RATELĮ Pajamų šaltiniai yra tėvų ko- 
Cicero Bendruomenės valdy- :mitel“ sutėll'iami ?inl?ai >' 

ba, Aukštesniosios lituanistinės Va'n“S mokslapi-
nigiai ir B-nės aukos.

Tame pat posėdyje, kuris bu
vo sušauktas Ingaunio iniciaty
va, buvo nutarta pakelti moky
tojų atlyginimus nuo $1.50 iki 
$2 už pamoką ir paprašyti tė
vų, kad šie užmokėtų už vaikų

mokyklos mokytojai ir tėvų ko
mitetas bendrame posėdyje sau
sio 4 d. nutarė steigti A. L. M. 
bičiulių ratelį.

Ratelis sutelks mokyklos rė
mėjus, kuriems rūpi jos ateitis 
ir bendrai lietuvybės išlaiky
mas šiame krašte. Ratelio idė- i priešpiečius mokykloje, 
ją iškėlė S. Ingaunis ,tėvų ko- ' 
miteto pirmininkas, ir B-nės 
apylinkės iždininkas. Organiza
vimas pavestas valdybai.

Susirinkusieji, kuriems pir
mininkavo Cicero apyl. pirm. 
A. Juškevičius, pareiškė viltį, 
kad ratelis padės išspręsti mo- > 
kyklos biudžeto klausimą. A. L. 
M. išlaidos per metus siekia 
maždaug $2,000. Didžiausią tos 
sumos dalį, maždaug 1,250 do-

je, nuopelnus vaikų lietuviška- DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. vasario mėn. 9 
me auklėjime.

— Vaikai iš jo per aštuonis 
metus, po pusę valandos į die
ną, gauna didelį lietuvišką lo
byną.

Posėdžiautojai po ilgesnių dis 
kusijų nutarė, kad A.L.M-lą Ci- Į 
ceroje išlaiko “Apylinkės B- 
nė ir tėvai”. Tos dvi grupės yra 
atsakingos už mokyklos ūkinį 
gerbūvį ir jos egzistenciją.

— Jeigu Bendruomenė ir tė
vų komitetas eisime ranka ran 
kon, kalnus nuversime,—pasa
kė J. Bobinienė, apylinkės švie
timo atstovė. •

Susirinkusieji nutarė birže
lio mėnesį surengti abiturientų 
išleistuves su šokių vakaru, 
kurį būtų kviečiama ir 
menė. Tai bus penktoji 
rientų laida.

Šįmet mokykla turi 35
nius. Veikia penkta, šešta ir 
aštunta klasė. Septintos dėl 
mokinių trūkumo nėra. Stebė
jęs mokyklinį prieauglį para
pijos mokykloj, Č. Grincevičius, j 
vienas iš A. L. M. mokytojų, , 
priėjo išvados:

— Ateitis Aukšt. Cicero li
tuanistinei mokyklai neblogiau-' 
šia. V. Z.

TAKSI VAIRUOTOJAI SUKI

LO PRIEŠ DALEY

Illinois taksi savininkų 
junga sukilo prieš Chicagos 
rą Daley, kai jis pasiūlė nelei
sti priemiesčių taksi vairuoto

7

są-
me

jams verbuoti važiuojančių iš 
O’Hare aerodromo. Ten prie 
aerodromo kaikurių taksi vai
ruotojų tarpe pasireiškė pikt- 
naudojimai, sukčiavimai ir tie
siog važiuojančių dergimai bei 
su jais nesiskaitymas.

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834
E viso dabar tėvai mokės 

$24 į metus, kas valdybos na
rio ir buvusio tos mokyklos mo 
kytojo J. Vasaičio nuomone yra 
per mažai, nes daugelis tėvų 
už vieną muzikos pamoką mo
ka po $5.

Mokyklos vicedir. P. Razmi
nas konstatavo, kad “šiandien 
mokykloj mokiniai geresni ne
gu prieš penkius metus”.

— Tas apglušimas, kuris 
prieš kiek laiko buvo nukreipęs 
mus nuo lietuviškų reikalų, pra 
ėjo, — kalbėjo Razminas.

Mokytoja A. Baukienė iškėlė• 
J. Kreivėno, mokytojaujančio į 
šv. Antano parapijos mokyklo-

i

užsidaręs žmonių ir rengiasi * 
juos suėsti, reikia reikalauti, Lietuvos nepriklausomybės at- 
kad tie žmonės būtų paleisti, kūrimo mėnuo. Tuo metu mes

— Tie, kurie pranašauja, kad paprastai dosniau paremiame 
rezoliucijos kongrese nepasisek- Lietuvos vadavimo reikalus, 
šią pravesti, paprastai pastebi, Šiais metais visi lietuviai jaut- 
kad rezoliucija įnešta netinka- riau prisimindami pavergtąjį 
mu laiku. Kokia jūsų nuomonė? kraštą, kartu prisimins ir Ku-

— Daugiau kaip 20 m. praė- chel-Lipscomb rezoliuciją, kuri 
jo nuo okupacijų pradžios, ir drąsiai reikalauja okupantų pa
niekas iki šiol panašiomis rezo- sitraukti iš Lietuvos ir, tikiu, 
liucijomis nebandė šio krašto visi suteiks paramą tai rezoliu- 
Lietuvos laisvės reikalui anga- cijai įgyvendinti, 
žuoti? Ar iki šiol nebuvo pa-. Visas aukas, didesnes ir ma- 
lankaus laiko? Jei taip, tai kiek žesnes, prašau siųsti šio komi- 
dar reiks laukti, kol “palankus teto kasininko vardu šiuo adre- 
laikas” ateis. Gal dar 20 metų, su: Mr. J. A. Petrauskas, 3442 
Bet dr. Girniaus žodžiais kai- Madera Avė., Los Angeles 39,1 
bant, “žmogaus amžius trum- Calif.

i pas, o istorija žengia lėtai”. Ir 
mirsime, “patogaus laiko” be
laukdami.

Apskritai dėl pranašų norė
čiau štai ką pasakyti: yra drau 
giškų ir nedraugiškų pranašų. 
Nedraugiškieji pranašai' savo 
pranašystėmis paprastai išreiš
kia savo linkėjimus. Patys klys
ta ir kitus klaidina tie, kurie I 
teigia, kad demokratai kongre
se tos rezoliucijos neremia. Dau 
gelis jų remia, ir tam yra per
daug įrodymų. Pacituosiu tik 
įtakingiausio šiuo metu kongre
se žmogaus, demokrato John 
W. McCormack laiško ištrau- j 
ką: ...I shall do all I can to co- į 
operate in everyway possible to 
bring the Resolution up for the 
early consideration of the Hou
se of Representatives. I am glad 
to note your views in support 
of this Resolution are the šame 
as mine”.

Taigi, rezoliuciją remia abie- 
! jų partijų žmonės, tik demokra
tai iki šiol formaliai nebuvo į- 
nešę panašios rezoliucijos. Rei
kia manyti, kad šioje kongreso 
sesijoje tai bus padaryta. Gi jei 
administracija neremia, tai po
litinė išmintis sako, kad už tai 
reikia pakovoti.

— Kokie jūsų, Daktare, finan 
sy komisijos pirmininko būtų 
pageidavimai visuomenei? i

— Kiekvienas platesnis užsi
mojimas turi turėti ir finansinę 
paramą. Vieniems losangelie- 
čiams Kuchel-Lipscomb rezoliu
cijos pravedimą finansuoti jau! 
būtų persunku. Mes tikime ,kad 
Amerikos ir Kanados lietuviai 
sumes tuos kelis tūkstančius, 
kurie būtinai reikalingi.

Tarp kitko, vasario mėnuo —

tiiiiiiifiimiiiimimiiimimiiiimiiiiiiiro 
Visi Pittsburgh’o lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’o Lietuvių 

Katalikų Radijo Programų
vadovaujamų 

Lietuvos Vyčių Pittsburghe 
JI TRANSLIUOJAMA 

IS STIPRIOS HI GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTI E8 BRADDOCK8 

Kiekiveną sekmndienĮ nuo 
1:30 Iki 2:00 vai. D. p.

Visais reikalais kreipkltSs Šiuo ad 
resu: IJthcanian Cathoiic Hour.

Radio Station WLOA, Braddock. 
Pennsylvania.
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visuo- 
abitu-

moki-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. N E L S 0 N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams -Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

J. Dbr.
i

6845 SO. WESTERN AVĖ

i

parapijos.

pamaldų bus nu- 
Kazimiero kapi- 

kviečiame visus.

Viktorija 
Anne, 3

52 m.

žentas 
marti

TRYS MODERNIŠKOS

REpublic 7-8601

DĖL LA NOTRĖM
(ENZELYTE)

Gyveno 430 W. Pershmg Road

Mirė vasario 7 d., 1962, 1:55 vai. p. p., sulaukus 52 m.

Lituanica Avė.

Nuliūdę: BROLIS, BROLIENE IR KITI GIMINES

Laidotuvių direkt. Antanas M. Phillips. Tel. YArds 7-3401

išgyveno

Estelle Lange,
2 sūnūs Alex. 

ir Phillip, marti Tiiel- 
anūkai: Frank LaShge, 
JTharlotte Tiknis ir Jų

Alex Galmmes, Jr.. su 
Barbara Naggies su 

Švogerka 
Seimą, kiti gimt-

AHTAHAS MIRIH
(MTRINOWICZ)

Gyveno 3051 S. Poplar Avė.
Mirė vasario 6 d., 1962, 8:45 

vai. vak.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Mary (Krauklytė), 4 
sūnūs: Alexander. Stanley.
marti Marlene, Felix, marti 
Lavone ir Andrew. marti Dia- 
ne, 7 anūkai. kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 South 
Lituanica Avė.

Laidotuvės jvyks šešt., vasa
rio 10 d., iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j šv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už veiio- 
nies sielų. Po 
lydėtas j šv. 
nes.

Nuoširdžiai 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, mar
čios ir anūkai.

Laidot. direkt. Antanas M. 
Phillips. Tel. 7-3401.

AHHA GALMINS
(GALMINES) 

(SONGAILAITE) 
Gyveno 12226 S. Green St.

MirS vas. S d., 1962, 5:50 v. 
r., sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr., Judeikių parapijos.

Amerikoje
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktS 
Frank. 
Anna, 
ma, 6 _
Jr., ir C^harlotte Tiknis ir jų 
šeimos: Richard ir Wayne Gal- 
mines, 
šeima ir 
šeima, 7 proanūkai. 
Dubinąs su _
nSs. draugai ir pažįsta m i.

PriklausS S. L. A. West Pull- 
man kuopai.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 So. Michigan 
Avė.

laidotuves jvyks šešt. vas. 
10 d„ tš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta j šv. P'tro ir 
Povilo parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, mar
čios. žentas, anūkai ir proanū
kai.

Laidot. direkt. L. • Bukaus
kas. Tel. CO 4-2228.

Ja F. EI BEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

trys Modernios koplyčios

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9855

4MBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

amžiaus. Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Povilas, brolienė

Evelyn, švogerka Julijona Abromavičius, jos vyras Jonas, jų
sūnus kun. Edvardas ir jų duktė Adelė Lėkis, kiti giminės,
draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko broliai Juozapas ir Sta
nislovas ir jų seunos.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S.

Laidotuvės jvyks šeštadienį, vas. 10 d., iš koplyčios 10:30
vai. ryto bus atlydėta j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

JULIA BUDREVIČIUS
(AUGUSTINAITE)

Gyveno 836 Wcst 34th Street
Mirė vasario 7 d.. 1962, 1:55 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Utenos apskr., Anykščių 

Elmininkų kaimo.
Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdimo vyras Jonas, duktė 

Silanskis. žentas Kazimieras, sūnus Povilas, marti 
anūkai; Lavvrence ir Susan Silan.Skis ir Judy, 1 proanūkas. bro
lis Petras, brolienė Vincenta ir šeima, Argentinoje brolis An
tanas, pusseserė Anelė Baltuška ir jų šeimos, kiti giminės, drau
gai ta- pažįstami.

Velionė buvo amžina narė Tėvų Marijonų ir šv. Kazimiero 
Seserų Rėmėjų draugijų. Priklausė Tretininkų, Maldos Apašta
lavimo, Amžinojo ir Gyvojo Rožančiaus, šv. Pentronėlės, šv. 
Juozapo ir Teisybės Mylėtojų draugijoms.

Kūnns pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. ' 
Lituanica Avė.

Laidotuvės jvyks šešt., vas. 10 ,d„ iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta į šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Prašome nesiųsti gėlių.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažjstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, duktė, sūnus, žentas, marti, anūkai ir

proanūkas.
Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YArds 

7-3401.

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 

i kapus Jūsų artimųjų.
j 3942 W, lllth St., PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

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

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

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 VV 23rd PLACE TeL Vlrginia 7-6672
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DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. vasario mėn. 9

X Minint Lietuvos nepriklau 
somybės 44 m. sukaktį vasario 
18 d. Chicagos Lietuvių Tary
bos ruošiamos centrinės pamal
dos bus 10 v. Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioj—46 & Wood 
st. Mišias atnašaus vysk. V. 
Brizgys, pamokslą sakys kun. 
Pranas Garšva, MIC.

Mišių laiku giedos solistai ir 
jungtinis, parapijos ir Daina
vos, choras. Diriguos Stepas So 
deika, vargonais gros Algis Šim 
kus.

X Lietuvių Studentų sąjun
ga, Chicagos skyriaus valdyba 
ruošia Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo sukakties minėji
mą, kuris įvyks Jaunimo Cent
re vasario 11 d., 2 vai. p. p. 
Šia proga 1:30 vai. p. p. bus 
padėtas vainikas prie Žuvusiems 
už laisvę paminklo.

Iškilmingos dalies prelegen
tas bus A. Kaulėnas ir žodį 
tars Lietuvos konsulas Chica
goje dr. P. Daužvardis. Meninę 
dalį išpildys P. Braždienės šo
kių grupė.

Susirinkime pareikšime savo 
meilę pavergtai tėvynei ir pri
minsime pasauliui, kad lietuviš
ka studentija ir visuomenė trok 
šta ir reikalauja laisvos Lietu
vos. Kviečiame visus lietuvius 
dalyvauti, ypač studentus.

X šv. Pranciškaus Seserų Rė 
mėjų 5 sk. susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, vasario 10 d., 3 
v. p. p. Agotos Senavičienės bu 
te, 6728 S. Campbell avė. Val
dyba narius prašo dalyvauti.

X Brighton Parko Lietuvių 
Moterų klubo šokių vakaras su 
programa įvyks šeštadienį, va
sario 10 d. 7 v. v. Vengeliaus
ko svetainėje, 4500 So. Talman 
Avė. Bus skanių užkandžių, į- 
vairių gėrimų ir gražių dova
nėlių. Šokiams gros Ben Pavio 
orkestras. Komisija ir valdyba 
kviečia visas nares ir svečius 
atsilankyti.

X Jaunesnės giedri įlinkės 
praves rinkliavą Vasario 16 d. 
minėjimo metu. Rinkliavos tal
kai vadovaus Rita Žukauskai
tė.

X Chicagos Aukštesnioji Li
tuanistikos mokykla vasario 10 
d. 1 v. rengia savo mokiniams 
Vasario 16 minėjimą, į kurį 
kviečiami ir mokinių tėvai.

X Irena ir dr. Leonas Kriau- 
praeitojo “Draugo” 

konkurso mecenatai, ; 
visad aktyvūs lietuvių

kad 
narė 

Buvo

čeliūnai, 
romano 
būdami 
kultūriniame gyvenime ir besi
sielodami jo kėlimu, neseniai į- 
teikė 100 dol. čekį ir liet, ope
rai paremti, kuri šį pavasarį 
stato Verdi 4 veiksmų operą 

j “Aida”. Dr. L. Kriauęeliūnas 
jSummit miestelyje turi savo 
nuosavą ligoninę.

, X Pirmosios aukos iš V. ir 
L. Jarų bei B. Beleškienės jau 
gautos. Laukiama iš kitų. Visi 
Chicagos ateitininkai savo au
kas Altui Vasario 16 d. proga 

i siunčia per savo skyrių. Kasi
ninko adresas: Jonas Guobužis, 
5258 So. Whipple St., Chicago 
32, m.

X Pirmieji mecenatai dail. 
Pauliaus Augiaus pomirtiniai 
monografijai išleisti, nupirkę 
dabar vykstančioje parodoje jo 
darbų, yra: P. Augustinavičius, 

!j. Lieponis, dr. Garūnas su 
žmona, P. Cepulskienė, L. Nar- 

__ _____ būtis, A. Merkelis, B. Prapuo- 
X Dr. A. Verbickas, Chica- lenis ir v- Urbonienė.

gos apygardos sekretorius, va- į 
sario 18 d. vyksta į rengiamą 
L. B. Waukegan, UI., apylinkės 
Vasario 16 d. minėjimą ir bus 
pagrindiniu kalbėtoju.

X Alb. širvinskas, Helenos 
Širvinskienės sūnus, susirgo ir 
guli ligoninėj, 6500 & Pulaski, 
226 kamb. Prašo draugų, kad 
jį aplankytų.

X Už a. a. J. Tulabos sielą, 
dviejų metų mirties sukaktuvė
se, bus atlaikytos šv. mišios va
sario 9 d. 6:30 v. r. Šv. Antano 
parap. bažnyčioj, vasario 10 d. 
7:30 v. r. tėvų marijonų koply
čioj ir 11 d. 11 v. r. tėvų jėzui
tų koplyčioj Chicagoj ir Šv. Ka
zimiero kolegijoj Romoje. (Pr.)

Pautienių šeima

i

W. J. Jurgelas (su filmavimo aparatu) tarp lietuvių Kolumbijoj, 
Medalyno mieste, 1962 m. sausio 21 d.

teisės: 1. savarankiškumas, ne
priklausomybė, 2. organizuotas 
veiklumas, kuriam sąlygos tu
ri sudaryti suaugęs, 3. vaiko tei 
sė į pasaulio pažinimą per veik
lą, 4. vaiko, kaip darbininko, 
teisė turėti palankias darbo są
lygas.

Kas atmeta šitas vaiko tei
ses, tas atmeta laisvę vaikui 
kurti save, o kas savęs neku
ria, tas negali tapti laisvu — 
jis yra vergas.

Žmogus yra laisvas tiek, kiek 
jis yra nepriklausomas nuo ki
tų. Atimdami iš vaiko teises j 
savarankišk., veiklumą, sutruk- 
dome prigimties planą, kurį vai 
kas sekdamas turi tapti nepri- 
kluasomas nuo suaugusio, sava
rankiškas.

Dr. M. Montessori kalba apie 
laisvę specialiai paruoštoje ap
linkoj, kuri yra apribojama šio
mis normomis: 1. Bendras rei
kalas, pagarba kitiems, 2. Pa
sirinkimo laisvė, apribota paži
nimu, 3. Tikslus daikto naudo-

DISKUSIJOS APIE LAISVĘ 
IR PALAIDUMĄ

Laisvės supratimas auklėji
me yra labai įvairus. Monteso- 
rinei sistemai vieni primeta per 
didelę laisvę, kiti — vieno kelio 
laisvę. Kad laisvė montesorinėj 
sistemoj būtų teisingai supras
ta, AL Montessori d-ja nutarė 
diskusijų forma išsiaiškinti šį 
didelės reikšmės vaiko vysty
muisi klausimą. Pirmos šiuo 
klausimu diskusijos įvyko sau
sio 28 d. Jauniškių bute.

Kun. prof. St. Ylos, Fr. Foer 
ster, Jacąues Maritaino ir J. 
Dewey laisvės sampratas nušvie 
tė S. Vaišvilienė. Po to ėjo su
sirinkusių pasisakymai ir klau
simai. Diskusijas apipavidalino 
D. Petrutytė, nušviesdama dr. 
M. Montessori laisvės suprati
mą ir jos pritaikymą vaikų auk 
Įėjimui.

Iš aukščiau paminėtų pedago
gų, filosofų pasisakymų, išsky
rus prof. J. Dewey, paaiškėjo, 

i kad absoliučios laisvės nėra., 
Kiekviena laisvė yra sąlygota 3imas’ Montessori sistemoj nė

- J■F
■t S- ;X s v 4h ? i B.

( į. tai i B .

IŠARTI IR TOLI

X Moterų sąjungos 21 kp. 
susirinkimas įvyko vasario 4 d. 
Šv. Kryžiaus parapijos svetai
nėje. Įsirašė į kuopą Marija Jo- 
kubaitytė ir Patricija Bobrek. 
Rašt. S. Bartkaitė skaitė padė
kos laišką nuo A. Snarskienės 
ir nuo Dulskienės. Nutarta reng 
ti arbatėlę, pirm. J. Kuzmickie- 
nės namuose, 7007 S. Justine, 
birželio 24 d. Taip pat nutarta 
ruošti parengimą parapijos nau 
dai parap. svetainėj rugsėjo 30 
d. Serga narė K. Matkevičienė. 
J. Kuzmickienė pranešė, 
sausio 14 d. mirė mūsų 
a. a. Katryna Plekaitė.
užsakytos šv. mišios ir palydė
ta į kapines. Po susirinkimo są
junginės pasimeldė už mirusios 
sielą.

X LB Town of Lake apylin
kės susirinkimas įvyks sekma
dienį, vasario 11 d. 3 v. p. p. 
M. Kuršiaus salėj, 1820 W. 46th 

i St. Bus renkama nauja valdy- 
i ba, kontrolės komisija, aptar
tas lituanistikos mokyklos vei
kimas ir kt. reikalai. Vietos ir 
platesnės apylinkės lietuviai pra 
šomi šiame susirinkime daly- 

' vauti. Po susirinkimo klausysi
mės lietuviškų dainų muzikos 
ir taip bendrai drauge praleisi
me popietę.

X Ieva Lukas, ALRK Mote
rų sąjungos 46-tos kuopos pir
mininkė, pereitą savaitę 

| pakviesta įstatyti savo Lietu- vę priima už normą, todėl to- 
ivos ženklų rinkinį naujoj Wes- 
tern Electric Co. bibliotekoje.

I Lukas išreiškė padėkos žodį 
1 Hawthorne filatelistams ir pri
ėmė jų kvietimą. Dabar jos žen 
klai garsina mūsų tėvynę sveti
mųjų tarpe — gražioj ir erdvioj , asmenybę. Laisvas apsisprendi- 
bibliotekoj (Hawthome Libra-Į mas, pasirinkimas ir veikimas 
ry). yra laisvės branduolys. Šitos ga

X Lietuvių Studentų sąjun- lios vaike yra vystymosi eigoje, 
gos leidžiamo žurnalo Lituanus o kad jis galėtų jas tinkamai 
dabartinis stovis yra toks, kad išugdyti, reikalingos sąlygos ir 
sąjunga yra nepajėgi be visuo- suaugusio pagalba. Vaiko užda- 
menės pagalbos toliau jį leisti. I vinys yra sukurti žmogų, o kur 
Lituanus dabar turimų lėšų už-' ti save yra reikalinga laisvė, 
tektų išleisti atsilikusiems 2-m be kurios vaikas nedali sukurti 
1961 metų numeriams. Šie nu- savos asmenybės. Todėl auklė- 
meriai turi išeiti nors ir pavė- jimo centras turi būti dvasiniai 

vaiko reikalai. Šiandie rūpina
masi tik fizine sveikata, dvasia 
kenčia priespaudą, todėl -nenuo
stabu, kad dvasios paliegėlių ir 
miniažmogių skaičius nepropor
cingai didėja.

Civilizacija lengvina suaugu
sio gyvenimą, bet uždeda vis 

I didesnius varžtus vaiko dvasi
niam vystymuisi. Iš jo atima
mos pačios prigimties duotos

dalykų tvarkos, jų eigos, mora
linių normų. Laisvė savyje nė
ra norma, todėl ji turi turėti 
normas, kurios nušviečia lais- 

buvo j vės kelią. Prof. J. Dewey lais-

i

kia laisvė virsta palaidumu, sa
vivaliavimu.

Kalbėdami apie laisvę vaikų ; 
auklėjime, turime galvoje lais- ■ 
vę, kurios dėka vaikas gali sa
ve kurti, atbaigti save kaip

ra vietos palaidumui, savivalia
vimui. Vaikas, kuris savivaliau
ja nėra laisvas, jis yra vergas 
savo įnorių. Laisvas yra tik 
tas, kuris pajėgia iš gamtos iš
siveržti į dvasinį gyvenimą. 
Apie tokią dvasinę, normuotą 
laisvę kaip tik ir kalba dr. M. 
Montessori. S. Vaišvilienė 

i ---------

X A. a. Leonas Švėgžda ir a. 
a. Juozas Valaitis, abu ilgame
čiai Cicero gyventojai, palaido- į 

iti šv. Kazimiero kapinėse. L.
' Švėgžda buvo Raudonosios Ro- kad ^laikytų pašto per-

X Vaikų kaukių balius įvyks . 
vasario 25 d. 2 vai. p.p. Jau
nimo Centre. Laikas jau 
ruoštis. (Pr.)

X Juoktis sveika. Balio Sruo
gos 3-jų veiksmų komedija 
“Uošvė” chicagiečiams rodys 
Clevelando VI. Braziulio dra
mos studija Jaunimo Centre va
sario 17 d. 7:30 vai. vak. Deko
racijos ir režisūra V. Matulio
nio. (Pr.)

X Dalia Kučėnienė vasario 
mėnesio 10 dieną S. Barčus šei
mos radijo programos metu kal
bės į lietuves moteris. (Pr.)

X Už a. a. Mečiaus Bakaičio 
sielą, minint jo 3-jų metų mir
ties sukaktį, vasario 10 d. bus 
atnašaujamos šv. Mišios Romo
je ir Ispanijoje; vasario 10 d., 
6 vai. ryto ir vas. 11 d., 12:15 
vai. šv. Kryžiaus bažnyčioje, 
Chicagoje. (Pr.)

X A. Kairys Real Estate įs
taigoj, 2501 W. 69 St., pradėjo 
veikti butų nuomavimo skyrius. 
Chicagos lietuviai butų nuoma
vimo reikalu kviečiami kreiptis 
į šią įstaigą. Išsirinkti tinka
mą butą nuomininkai prašomi 
atvykti į įstaigą asmeniškai. 
Butų savininkai apie išnuomo
jamus butus gali pranešti tele
fonu HE 6-5151. (Sk.)

J Valaitis siuntinėjimo leidimą. Nustojus i 
Kareivių P3^0 ieidimo vien persiuntinė- j 

i jimas kainuotų dvigubai negu 
dabar. 1962 metų pirmam nu
meriui ižde nebus pinigų. Litua- 
nūs sustos ėjęs, o jam sustojus 
lietuviškoji visuomenė nustos 

• didėlio pagelbininko Lietuvos 
išlaisvinimo byloje. Prašom vi
sų kiek tik gali padėti Litua- 

‘ nūs žurnalui toliau eiti.
X Stasys ir Barbora Pociai, 

11043 S. Pulaski Rd. vasario 4 
i dieną paminėjo savo ve
dybų sukaktį. Ta proga sūnus 
Dominikas ir marti Ona Balis 
suruošė šaunias vaišes savo gra 
žioj rezidencijoj, 2646 W. 94 st., 
Evergreen Park. Dalyvavo tik 
artimieji. Sukaktuvininkai susi
laukė gražių linkėjimų. Pociai 
yra ilgamečiai Draugo skaity
tojai.

X Cicero Šv. Antano Taupy- 
šiuo

žės klubo narys, o 
buvo Šv. Antano ir 
draugijos narys, todėl draugijų 
nariai nešė karstus.

X Moterų sąjungos 20 kuo
pos Brighton Parke susirinki
mas įvyks vasario 11 d., sek
madienį, 2 v. p. p. Nekalto Pr. 
Švč. P. Marijos parapijos sa
lėje, 4420 So. Fairfield. Kvie
čiamos narės ir norinčios įsira
šyti į nares.

X Daug ponių ruošiasi ga
minti savo namuose įvairius už
kandžius ir skanėstus, kuriais 
vasario 17 dieną Pakšto salėje, 
vaišinsis Varpininkų Filisterių' 
draugijos rengiamo koncerto -1 
baliaus dalyviai.

Staliukai rezervuojami tel.
G A 3-0399. (Pr.)

X Chicagos Lietuvių Opera 
stato Verdi 4 veiksmų operą I 
AIDA.

Spelųtaktai—1962 m.: bal. mo *r sko^n^mo įstaiga 
1 d., 3 vai. p. p., bal. 7 d., 8 metu dar tebėra ““M 
vai. vak. ir bal. 15 d., 3 v. p. p. Į ^darymo ženkle. Kas mėnesį 

Bilietai gaunami: Marginiuo-| sk^amos lojimo dovanos, be 
se, 2511 W. 69th St. ir Karve- | dovanų, kurios skiriamos už są- 
lio prekyboje, 3322 S. Halsted skaitl* padidinimą. Praėjusio 
gk ; mėnesio dovanas laimėjo Tielie

Bilietų kainos: 6, 5, 4 ir 3 2ies,lak’ JosePh Lumino, John 
doleriai.

Bilietai paštu užsakomi, kar-, Zalesky.v I *■" — * — •“ —
tu siunčiant aptinkamai sumai 
čekį ir pažymint spektaklio da-1 
tą, šiuo adresu: Lithuanian 
Opera of Chicago, c/o Mrs. S.
Džiugas, 7133 S. Rockwell St., 
Chicago 29, III.

X Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 
4259 S. Maplewood, labai tvar
kingai ir greitai užpildo IN- 

| COME TAX visiems. Tel. CL j 
4-7450, sekmad. YA 7-2046.

(Sk.) ■
X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 

metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737 W. 43 St., tel. CL 4-2390.

(Sk.) I

MERGAIČIŲ PAŠAUKIMŲ 
KONGRESAS

Mergaitėms, galvojančioms 
stoti į vienuolynus, ruošiamas 
pašaukimų kongresas šeštadie
nį, vasario 10 d., McCormick 
Place. Joms bus galima pasikal 
bėti su seselėmis vienuolėmis iš 
daugiau 100 įvairių vienuolynų. 
$500,000 MENO INSTITUTUI 

Milijonierius William Blair ir 
jo žmona savo auksinio vedybų 
jubiliejaus proga padovanojo 
pusę milijono dolerių Chicagos 
Meno institutui. Procentai iš 
tų pinigų eis padidinimui į pen
siją išėjusių instituto darbinin
kų pašalpas.

SIŪLO KEISTI UNIJOS 
VARDĄ

Du Chicagos skerdėjų unijos 
pareigūnai pasiūlė, kad ALF- 
CIO unija pakeistų savo vardą 
į Amęrican Trade Union Cong- 
ress.

Lileikaitė, Astrauskaitė ir Gutauskaitė rimtai seka šokius Marąuette : 
Parko lit. mokyklos parengime.

ranas (hamiltonietė). Bet ši 
pastaroji dar mokosi, bet jau 
greit baigs. Jie yra pažįstami 
ir JAV lietuviams. Tai visas 
per 12 — 14 metų mūsų prie
auglis.

Iš senesniųjų Kanadoje yra 
daugiau. Iš vyrų balsų veik ne
beliko nieko: Antanas Dvario
nas ir Kostas Orantas mirė. 
Abu Toronte. Hamiltonietis Pet 
ras Kovelis dėl labai blogų dar 
bo sąlygų per anksti neteko 
balso, ir, gaila, daugiau nebesi
rodo. Retkarčiais dar viešai pa 
sirodo sol. B. Marijošius (bari
tonas), kuris gyvena taip gi To 
ronte. Iš moterų senųjų daini
ninkių gyvena Toronte, bet vie
šai beveik nebesirodo: Pr. Ra

i ------ ' ’Jis diriguoja čia i Ščepavičienė. Mažai begirdėti ir 
Kolumbijos marinų simpatingas Stasės Mašalaitės 

balsas. Neseniai Toronte baigė 
dainavimo studijas V. Žemely- 
tė, kuri turi nepaprastai gražų 
ir žemą kontraltą. Neseniai, bai 
gusi Europoje studijas, pasto
viai Toronte apsigyveno sopra
nas J. Liustikaitė. Iš vyrų dar 
teko girdėti Simanavičių Toron
te, kur taip pat gyvena muzi
kai: St. Gailevičius, B. Pacevi- 
čius ir B. Jurkšas —^pastarie
ji abu kunigai. Jie veda 2 lie- 
tuvių parapijų chorus: kun. B. 
Pacevičius Šv. Jono ir kun. Br. 
Jurkšas — Prisikėlimo mišrų ir 
vaikų chorus. Muz. St. Gailevi
čius turi savo studiją, kvartetą 
ir “Varpo’’ chorą. Dabar jam 
trūksta dainininkių — merginų, 
moterų. Kaip žinoma moterys

KOLUMBIJOJ
— Kun. Nikodemas Sai du kas. 

salezietis, kilimu nuo Tauragės, 
jau apie trisdešimt metų gyve
na ir dirba Kolumbijoj. Jo pa
stangomis į šį kraštą atvykę ir 
neblogai įsikūrę gyvena būrys 
lietuvių. Kun. Salduko sugebė
jimus mokėjo tinkamai įvertin
ti šio krašto saleziečių dvasinė 
vadovybė, skirdama ištisą eilę 
metų vadovauti didelėms mok
slo, amatų ir žemės ūkio mo
kykloms.

Šiais metais kun. N. Saldu- 
kas yra paskirtas vadovauti pui 
kiai saleziečių kolegijai sename, 
istoriniame Kolumbijos mieste 
prie Karibų jūros Cartagenoje, 
kur savo muzikiniais gabumais 
yra pagarsėjęs lietuvis muzikas ■ dzevičiūtė, M. Vilčinskaitė, A. 
Z. Jonušas, 
esančioje 
akademijoje pučiamųjų instru
mentų orkestrą.

Puiki jūra ir jos paplūdy- 
miai, graži tropinė gamta bei 
karšta saulė ypač šaltais žie
mos mėnesiais šiaurėje viliote 
vifioja daug turistų. Kun. N. 
Saldukas, ten besilankančiam 
kun. A. Sabaliauskui patikrino, 
jog jei kas iš lietuvių ten kada 
nors patektų, visuomet būtų 
maloniai priimtas ir lietuvišku 
nuoširdumu pavaišintas.

— Lietuvis, gimęs Kolumbi
joje. Lietuviams pageidaujant, 
jų vaikų, gimusių Kolumbijoje, 
dokumentuose žymima: “Litua- 
no nacido en Colombia” — Lie
tuvis, gimęs Kolumbijoje. Ta
čiau, išvykstant iš krašto, tė
vai turi pasižadėti raštu, kad iš choro dažnai pasitraukia dėl 
jų sūnus, atėjus laikui, atvyks šeimyninių reikalų. O merginos

nedalyvauja tiek gausiai kaip 
galėtų.

Stasio Jokūbaičio pastango
mis buvo suorganizuoti net du 
lietuviški orkestrai: “Aidas” Ha 
miltone ir “Trimitas” To
ronte. Organizatoriui pasi
traukus abu orkestrai yra su
stoję. Labai jau gaila, nes yra 
daug gerų lietuvių instrumen
talistų — Alf. Prielgauskas ir 
kiti (Kl. G.)

Kolumbijon karo prievolę at
likti. Be to, vietinių ir užsie
niečių, Kolumbijoj gimusių, do
kumentuose žymima dviguba 
pavardė: tėvo ir motinos mer
gautinė.

— Kun. Mykolas Tamošiūnas 
suorganizavo 2 savaičių lietuviš 
ko jaunimo stovyklą Baranki- 
lėje, pajūry. Susirinko gražus 
būrelis stovyklautojų su tėvais 
iš Medelyno ir Bogotos miestų. 
Patalpas stovyklautojams parū
pino Barankilės klebono tūv. 
Stasys Matutis.

i

pastarie-

VOKIETIJOJE

— Muensterio universitete 
prof. dr. Antanas Maceina skai
tė viešą įžanginę paskaitą iš 
rusų filosofijos srities. Prof. 
dr. Antanas Maceina nuo pra- 

’eitų metų rugpiūčio mėnesio 
yra paskirtas neetatiniu 
ordinariniu profesoriumi 
tyti komunizmo ir rytų 
pos filosofijai.

KANADOJ
— VV’indsoro CBE radijo sto

tis, banga 1550, vasario 16 d. 
rytą nuo 10:33 iki 11 vai. ski
ria pusvalandį Lietuvos nepri
klausomybės šventės paminėji
mui. Programos metu bus duo
ta lietuviškos muzikos, dainų 
ir suglaustai Lietuvos istorijos 
anglų kalba. Programa yra taip 
paruošta, kad ją galėtų su ma
lonumu išklausyti kiekvienas 
šio krašto gyventojas, pasigėrė
ti lietuviškoms dainomis ir mu
zika, susipažinti su Lietuvos 
praeitimi ir dabartimi. Taigi į- 
sidėmėkime visi ir paraginkime 
kiekvieną šio krašto gyventoją 
su kuriuo tiktai palaikome san
tykius, kad vasario 16 dieną iš
klausytų Lietuvos reikalui skir
to radijo pusvalandžio. Progra- 

1 ma bus įdomi lietuviui ir nelie- 
• tuviui.

so- — Kanados lietuviai meninin- 
me pereito trečiadienio Drau- ciologiją, pradėjo dirbti savo kai. Kanadoj išauklėti kol kas 
ge”, Teresės Katkauskienės var srityje, ir, siekdama magistro1 yra tik du žymesni daininin- 
das ir pavardė yra patekę per laipsnio, vakarais tęsia studi-|kai: Vaclovas Verikaitis (bari- 

jas. tonas) ir Lilija Šukytė — sop-

extra-
dės- 

Euro-

4svarbūs reikalai. X C. Vitkauskas ir J. W. 
žinomi paminklų 

pardavėjai, yra išvykę į pa
minklų pardavėjų suvažiavimą 
Athens mieste, Georgia valsty
bėje. Dalyviai supažindinami su 
granito kasyklomis, jo apdirbi
mu ir kt. Tai yra vadinamas 
profesinis suvažiavimas, kad 
dalyviai būtų geriau paruošti 
savo specialybėje. C. Vitkaus
kas ir J. W. Pachankis džiau
giasi puikiu oru. Ten šiuo me
tu apie 80 1. šilimos.

X Monika Povilaitytė, baigų
išspausdinta- si Roosevelto universitete

Dudzik, Mary Anderson, James ! k*raai kt-
' j Kovo 3 d. saulių meno kuopė- Pachankis,

! lė rengia šaunų Užgavėnių pa
silinksminimą Hollywoodo sa
lėje.

X Diskusijos tema “Ar mon 
tesorinė laisvė įmanoma pritai
kyti šio gyvenimo sąlygoms” 
įvyks vasario 11 d. 3:30 vai. p. 
p. Kucinų bute 6622 So. Wood 
St. Visi, besidomį šiuo klausi
mu, kviečiami atsilankyti ir ak
tyviai į diskusijas įsijungti.

X Straipsnyje “šiurpios ži
nios iš Lietuvos”,

X Beverly Shores A. L. Pi
liečių klubas Vasario 16 d. mi
nėjimą rengia vasario 18 d. 2 
v. p. p. Coronado Lodge, B. 
Ličkaus patalpose, ant 20 ke
lio, tarp Gary ir Michigan City 
miestų. Klubo pirm. P. Rulis 
rūpinasi, kad minėjimas gražiai 
pavyktų. Kaip jau buvo skelb
ta, kalbės dr. V. Sruogienė.

X Chicagos šauliai šį sekma
dienį, vasario 11 d., 2:30 vai. 
p. p., Jaunimo Centre 203 kam
bary renkasi visuotiniam meti
niam susirinkimui. Darbotvar
kėje veiklos apžvalga, metinė 
apyskaita, naujos valdybos rin-

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

Pirkite JAV Apsaugos
B o n u t I
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