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JUNGTINES AMERIKOS VALSTYBĖS REMIA
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ATGAVIMA

Reikšmingas valstybės sekretoriaus Dean Rusk raštas Lietuvos atstovui

WASHINGTONAS. — Lietu- Valstybės, nepripažindamos Šo
vos 44 metų nepriklausomybės vietams Lietuvos prijungimo, pa 
atkūrimo sukakties proga vals-j 
tybės sekretorius Dean Rusk Į 
atsiuntė Lietuvos Charge d’Af- 
faires ad interim Washingtone 
Juozui Rajeckui raštą:

— Minint Lietuvai 44 metų 
atsikūrimo sukaktį, aš Lietuvos 
atstovui pareiškiu vyriausybės 
ir Jungtinių Valstybių žmonių 
vardu geriausius linkėjimus lie
tuvių tautai. Nors jų nepriklau
somybė yra užslopinta prievar
ta įjungiant į Sovietų Sąjungą, 
lietuvių tauta ir toliau pasiry
žusi laikytis savo idealų ir iš
saugoti savo tautines vertybes. 
Amerikos tauta žavisi jūsų kraš 
to žmonių pasiaukojimu laisvės 
reikalams. Jungtinės Amerikos

Nehru puolė Pakistaną
P00NA, Indija. — Ministe

ris pirmininkas labai aštriai puo 
lė pakistaniečius, sakydamas, 
Poona mieste agitacinę rinkimi 
nę kalbą. Jis teigė, jog Pakis
tanas visą laiką nešiojasi savo 
širdyje “šaltojo karo” sūkurį. 
Pakistanas yra Pietiečių Azijos 
Sutarties organizacijos (Seato) 
narys.

laiko lietuvių bylą, kaip ir jų 
tikėjimą, kad lietuvių tauta iš
tvers.

A.
i Valstybės sekr. Dean Rusk pa
kartojo Jungtinių Amerikos Vals
tybių poziciją, kad jos nepripažįs
ta Lietuvos įjungimo į Sovietų Są
jungą.

Prezidentas Kennedy aktualiais
i
I

Naujas Kanados 
ambasadorius

Jungtinėse Amerikos
Valstybėse

0TTAWA. — Charles S.
Ritchie pakeis Amold D. P. 
Heeney, kaip Kanados ambasa
dorių Jungtinėse Amerikos Vals 
lybėse.

Ritchie, 55 metų, Kanados de
legacijos Jungtinėse Tautose pir 
mininkas yra nuo 1957 metų. 
Jis į užsienio reikalų departa
mentą įsijungė 1934 metais. Jis 
buvo ambasadorium Vakarų Vo 
kietijoje, prieš užimdamas Jung 
tinėse Tautose postą.

Komunistu priespauda lenku 
diskusijų klubui

VARŠUVA. — Lenkų laisvų

Šen. Miller siūlo 
užblokuoti Kubų

Kad ji nebegautų ginklų

CHICAGO, III. — Šen. Jack
Miller (R., Ia.) užvakar ska
tino prezidentą Kennedį vykdy- l diskusijų klubas Krzywe Kolo 
ti blokadą prieš Kubą, kad bū- (Laisvas Ratas) buvo privers
tų sulaikytos karinės medžiagos ^as sulaikyti savo veikimą. Kaip

” ___ IU- ZZTkV____  . •

Castro režimui. Jis teigė, jog; ‘— -■ - — ... . r skelbia “New York Times”, tai
ainministrartija parodo komu- ^uv0 Jam vienintelė išeitis, ki- 
nigtams savo “smukimą”. taip raudonųjų pareigūnų bu- 

Miller kalbėjo 500 asmenų Vo pagrasinta jį visai uždaryti. 
Lincoln dienos iškilmių pietuo- Tame klube kas savaitę buvo

INDONEZIJA SU OLANDIJA
Robert Kennedy pas Indonezijos studentus

JAKARTA, Indonezija. — At 
vykęs į Indoneziją ,Robert Ken
nedy, prezidento brolis, buvo nu 
vykęs į universitetą ir studen
tams kalbėjo apie keturias lais
ves. Po kalbos jam teko atsa
kyti į eilę klausimų, ypač kas 
liečia JAV užimtą poziciją Va
karų Naujosios Gvinėjos klausi-

kotarpiu vyko diskusijos apie 
asmens laisvę ir jos galimybes 
bei vertę komunistinėje valsty
bėje.

Sausio mėnesį tuo klausimu 
kalbėti į klubą buvo pakviesti 
Lenkų Mokslo akademijos pir
mininkas prof. T. Kotarbinski 
ir marksistų filosofas prof. A.

mu ir apie rasinę segregaciją ■ 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se.

Atty. general Robertas Ken
nedy kiek įsikarščiavo, kai bu
vo klausinėjamas, ką Amerika 
darytų, jeigu nutrūktų derybos 
tarp Indonezijos ir Olandijos 
Naujosios Gvinėjos klausimu. 
Kennedy atsakė, kad JAV da
rys visas pastangas ,kad Indo
nezija ir Olandija susitartų. “Vi 
si mes turime nesutarimų. Kar
tais mes nesutinkame su jumis, 
jūs su mumis. Bet tai nereiš
kia, kad dėl to jūs galite sakyti 
JAV-bėms — tegu jos nugarma 
i PaU pragarą. Mes visi turime 
parodyti subrendimą. Aš nei ne 

įprašau jūsų pritarimo visiems 
i dalykams, kuriuos mes darome. 
Aš tik prašau, kad parodytume 
te supratimą.”

Pagaliau Robertas Kennedy 
pasakė, kad jo brolio ,preziden- 
fo, tikslas yra du artimu JAV 

; draugu — Indoneziją ir Olan
diją — privesti prie susitarimo. 
Jis esąs tikras, kad derybų ke
liu galima pasiekti ginčijamo 

j dalyko išsprendimą.

Kas dėl rasinių nesutarimų, 
Robertas Kennedy pasakė, kad 

. Amerika dar turi nemažų už- 
i davinių civilinių teisių srityje, 
ir tos problemos yra sprendžia
mos. Prašė tuo klausimu paro 

[ dyti daugiau tolerancijos.

Atvykęs j universitetą, Ro
bertas Kennedy kai kurį laiką 
kalbėjosi su studentų vadais. 
Kai jis kopė į kalbėtojo platfor
mą, vienas netoliese buvęs jau
nuolis paleido į jį keptą kiauši
nį. Kennedy pasisukę į šoną, ir 
kiaušinis pralėkė pro šalį. Trys 
studentai greit pagrobė užpuo
lėją ir išvedė iš salės. Studen
tų senato vardu kalbėjęs asmuo 
pareiškė, kad tas užpuolėjas bu 
vo ne studentas, tik įsibrovęs 
pašalietis.

politiniais klausimais
WASHINGTONAS. — Prezi-

f dentas Kennedy, kalbėdamas va 
kar spaudos konferencijoje, pa 
lietė šiuos dalykus:

1. Jis susitiks su Rytų-Va
karų valstybių galvomis, jei Ge 
nevos nusiginklavimo konferen 
cija duos teigiamų pasekmių.

2. Nusiginklavimo sutartis 
turi pripažinti tarptautinę kont 
rolę ir ji turėtų įjungti kiekvie 
ną valstybę, įskaitant ir rau
donąją Kiniją.

3. Jungtinės Amerikos Vals
tybės pasirašytų nusiginklavimo 
sutartį, jei joje būtų garantuo
ta tarptautinė kontrolė.

4. Šio mėnesio pabaigoje A- 
merika nuspręs, ar bandyti a- 
tominius įtaisus atmosferoje, 
bet nieko nebus daroma prieš 
kovo 14 dieną.

5. U-2 lėktuvo pilotas Powers 
laisvai atsakinėjo į centro žval-

ir kongresmanų klausimus.
6. JAV gelbsti Pietų Vietna

mą prieš komunistų agresiją, j
7. Laose karinės paliaubos 

kasdien silpnėja.
8. Šio krašto vidaus stipri 

ekonomija išspręs, ką daryti su 
darbininkais, kurių vietą užima 
mašinos.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

se ,suruoštuose United Repub- laisvai diskutuojami įvairūs ak-' Schaff. Abudu susilaukė aštrios j 
lican fondo. Vaišės buvo Pick- dualūs klausimai. Paskutiniu lai- 
Congress viešbutyje.

Skatina atmesti 
Ispanijos prašymu Į 

BRIUSELIS, Belgija. — Tarp 
tautinė Laisvųjų Amatų unijų 
konfederacija vasario 12 dieną 
skatino Europos Ekonominę 
Bendruomenę “kategoriškai at
mesti” Ispanijos prašymą, kad 
ji galėtų suartėti su šia preky
bos grupe. Prašymas įteiktas 
Europos Ekonominės Bendruo
menės (Bendrosios rinkos) mi- 
nisterių tarybos pirmininkui.

Europos Ekonominę Bendruo 
BEIRUTAS, Libanas. — Li- menę sudaro šios šešios valsty- 

bano policija gavo potvarkį, 
kaip ji turi bausti automobilių 
vairuotojus, laužančius važia
vimo taisykles. Šios taisyklės 
yra šios: pagautas nusikaltėlis 
važiavimo taisyklėms turi būti 
nuvestas pas artimiausią kirpė
ją, kuris jam mašinėle trumpai 
nukerpa plaukus. Pakartotinai 
nusižengusiems gresia ilgalaikis 
kalėjimas.

Nepasisekimai
LONDONAS. — Žymus So

vietų raketų ekspertas pareiš
kė vasario 11 dieną, kad Rusi
jos erdvės raketų vystyme tu
rėta nepasisekimų.

Raketų eksperto pavardė ne
paskelbta.

Nuskilta galvas už 
blogą važiavimą

— Izraelyje pakilo prekių kai 
nos, nuvertinus valiutą.

— Ispanų preky bos delegaci
ja atvyko į Kairą, Egipte, ap
svarstyti galimybes padidinti 
prekybą tarp Ispanijos ir Jung
tinės Arabų Respublikos.

— Norvegijoje kai kurių mais 
to gaminių kainos pakilusios.

KALENDORIUS

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

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

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 40 laipsnių; rytoj — 
truputį vėsiau.

Saulė teka 6:47, leidžias 5:22.

Pasislėpė Nepalio 
sukilėliai

įeritikos iš tarpo maždaug 300 
Varšuvos intelektualų, pripildžiu 
šių klubo neerdves patalpas. Tai

■ atkreipė dėmesį raudonųjų pa
reigūnų, kurie ir ėmėsi prievar- gybos pareigūnų klausimus ir 
tos priemonių.

KATMANDU, Nepalis. — Ke 
lėtas šimtų vyrų, sukilę prieš 
savaitę Bharatpur apylinkėje, 
pietiniame Nepalyje, pasislėpė 
Chitwan girioje, prie Indijos - 
Nepalio pasienio. Ten labai 
daug yra tigrų.

I

bės: Prancūzija, Italija, Vaka
rų Vokietija, Belgija, Olandija

prieš

vėliau atsakys į korespondentų

Sovietu istorikai slepiasi

1961 m., kaip praneša “Prav- 
da”.

MASKVA. — Praėjusiais me- tų Sąjungos istorijos 1917 — 
tais Sovietų istorikai masiškai 
“bėgo” į tolimąją praeitį. Iš 
100 mokslinių studijų, pareng
tų aukštųjų mokyklų istorijos 
profesorių per pastaruosius ket 
verius metus ,tik du istorikai 
pasirinko temas iš laikotarpio 
po 1917 metų, tai yra iš Sovie-

i

700 asmenų areštuota 
Indonezijoje

Ryšium so pasikėsinimu 
Sukamą

JAKARTA, Indonezija. — Ry 
šium su pasikėsinimu Javoje 
praėjusį mėnesį nužudyti prezi
dentą Sukamą, areštuota 700 
asmenų. Tai patikimi šaltiniai 
atskleidė užvakar. 40 žymių o- 
pozicijos politikų, įskaitant Su- 
tan Sjahrir, buvusį premjerą 
ir nepriklausomybės kovotoją, 
yra laikoma kalėjime su 1958 
metų Sumatros sukilėliais, ku
rie pasidavė.
ŠALTOJO KARO REIKALU

LONDONAS. — Daugumas 
europiečių laikraščių labai at
sargiai žiūri į iškeltas mintis, 
kad, girdi, U-2 piloto Francis 
Gary Powers paleidimas iš so
vietų kalėjimo pagelbės sušvel
ninti “šaltąjį karą”.

Daugelis laikraščių pabrėžė, 
kad Sovietų Sąjunga paleido 
pilotą, nes atgavo savo žymų 
šnipą Abel.

Londono Sunday Telegraph 
pareiškė ,jog Powers paprastas 
žvalgas, iškeistas už profesiona
lą šnipą.

Mat, kompartija netolimoje 
praeityje “iškoregavo” (išcen
zūravo) kelias studijas iš nau
jausios Sovietų Sąjungos isto
rijos srities ir tuo suerzino is
torikus. Dėl to jie lyg susitarę 
pradėjo imti temas savo studi
joms iš tolimesnės, nekomunis
tinės epochos, o tai epochai 
kompartija nėra tokia jautri 
kaip 1917 — 1961 metų laiko
tarpiui.

Didžiai miniai stebint, paryžiečiai lydi žuvusių asmenų lavonus į 
kapines. Aštuoųi asmenys žuvo Paryžiuje riaušėse prieš savaitę, 
susikirtus su policija. Laidotuvių procesijoje dalyvavo apie 
200,000 asmenų. (UPI)

Net ir komunistai 
laikosi religinių 

tradicijų
MASKVA. — Pastaruoju me

tu Sovietų imperijoje yra sustip
. rinta kova prieš religiją vieša
jame ir privačiame gyvenime, 
tačiau “Sovietskaja Rossija” tu 
rėjo pripažinti, jog religija te
bėra gyva net tarp komunis
tų.

Pavyzdžiui, minėtasis laikraš 
tis mini vieną kolchozą Rusi
joje; ten buvo padaryta inspek
cija komunistų butuose ir ras
ta, jog iš 15 kompartiečių tame 
kolchoze vienuolika turi savo 
butuose ikonas (šventuosius pa 
veikslus) ir degančias žvakeles.

— Aižiojoje teroristai tebe
veikia. Orano mieste prancūzų 
policija užmušė 9 musulmonus 
ir 18 sužeidė. 40 bombų buvo 
išsprogdinta mieste ir sukelta 
daug gaisrų.

— Kuba jau išmesta iš Ame
rikos Valstybių Organizacijos 
(OAS).

i

SAN MARINO RESPUBLIKOS GINČAS
SU BRITANIJA

Tarptautinis konfliktas tarp nykštuko ir milžino laimingai baigtas

SAN MARINO. — Jau 17 me 
tų trunka ginčas tarp mažiau
sios, seniausios ir neturtingiau
sios San Marino respublikos ir 
D. Britanijos.

Per Ii Pasaulinį karą San 
Marino laikėsi griežto neutralu
mo, tačiau 1944 m. birželio 24 
d. buvo bombarduotas britų ka
ro aviacijos lėktuvų. 59 San 
Marino piliečiai žuvo per tą bom 
bardavimą. Tos respublikos vy
riausybė pareikalavo 750,000 
svarų kompensacijos už pada
rytus nuostolius, bet Londono

vyriausybė tepasiūlė 26,000 sva joms ir 'kreipėsi į pačią Brita- 
rų sterlingų. nijos karalienę, prašydami in-

“Tai iš mūsų pusės tėra drau tervencijos pas josios premje- 
giškumo žestas, o ne atlygini- i rą. Į tai karalienė atsakė, jog 
mas už nuostolius, nes nesame ji negalinti priešintis savo vy- 
tikri, jog tai mūsų aviacija bu- riausybės sprendimams. “Kreip 
vo užpuolusi San Marino”, — simės į Jungtinių Tautų organi- 
teigė karališkosios vyriausybės zaciją”, — pagrasė regentai. 
Miksa San Marino vyriauay- p<) j)go susiražinėjimo paga.

* ,, . . . . liau britai nusileido ir pasiūlėSan Manno regentai vyriau-
aybėa vardu su pasipiktinimu 81’000 svan'- irgi nu-
atsakė, jog siūlomoji suma — sileido ir tuo būdu tarptautinis 
tai išmalda, priešinga puikiems konfliktas tarp nykštuko ir mil- 
San Marino respublikos tradici- žino buvo laiminga.! baigtas.

— Prezidentas Kennedy, kal
bėdamas vakar spaudos konfe
rencijoje Washintgone, pareiš
kė, kad dar neatėjęs laikas Ry
tų-Vakarų viršūnių konferen
cijai. Jei aštuoniolikos valsty
bių atstovų nusiginklavimo kon 
ferencija padarys pažangą, ta
da gali įvykti ir viršūnių kon
ferencija, bet jai kelią turėtų 
paruošti užsienio reikalų minis- 
teriai ar jiems tolygūs parei
gūnai. 18 valstybių atstovų nu
siginklavimo konferencija bus 
pradėta kovo 14 dieną Genevo- 
je, Šveicarijoje.

— Astronautas John Glenn 
šiandien turėtų skristi aplink 
žemę, jei oras bus palankus. 
Bet, gal būt, rytoj skris rake
toje aplink žemę.

— Karališkoj Laoso kariuo
menė pirmadienį atmušė suki
lėlių užpuolimą Nam Tha fron-

I te Laose, užmušdama keturio- 
i lika priešo kareivių ir paėmė ne 
laisvėn 10. Tai gynybos minis
terija pranešė užvakar.

— Labai iškilmingai sutiko 
generolą. Saigone, Pietų Viet
name, kariai ir civiliai labai iš
kilmingai sutiko JAV generolą 
Paul B. Harkins ,naują keturių 
žvaigždžių Amerikos karinių da 
linių Pietryčių Azijoje vadą. Į 
Saigoną jis atvyko užvakar.

— Kuba praėjusią savaitę pra 
nešusi Rytų Europos pirkėjams, 

i jog ji nebegalinti pristatyti nu 
matytus kiekius cukraus pagal 
prekybos sutartį su- rusų bloku.

— Prancūzijos prezidentas 
Charles de Gaulle šią savaitę 
netikėtai susitiks su Vakarų Vo 
kietijos kancleriu Adenaueriu. 

Abu valstybininkai, berods, su
sitiks Baden Badene.

— Sovietų Sąjungos spraus- 
minis kovos lėktuvas vakar truk 
dė vakariečių lėktuvą, skridusį 
iš Vakarų Vokietijos į Berlyną. 
Lėktuve buvo Britanijos amba
sadorius Bonnoje Steel.

— Dr. Erich Mende, Vakarų 
Vokietijos laisvųjų demokratų 
vadas, pareiškė, kiek jam žino
ma, Rytų Vokietijos komunistų 
partijos vado Walterio Ulbricr- 
to pozicija yra visai netvirta. 
Jo politinio gyvenimo dienos 
esą suskaitytos.

— Berlyno padėtis tebėra pa
vojinga ir vėl gali užsidegti.

— Rytų ir Vakarų Berlyno 
sargybiniai 

į šūviais, bet 
sužeistas.

I — Kuba

užvakar pasikeitė 
nė vienas nebuvo

jau pasitraukė iš 
Amerikos Valstybių organizaci
jos (OSA) tarybos, nelaukda
ma oficialaus išmetimo iš orga
nizacijos.
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prie rengiamos madų parodos, 
kuri įvyks kovo 11 d. 3 vai. 
p. p. Jaunimo Centro patalpo
se. Pelnas skiriamas skelbto 
romano premijavimui. Atsilan
kiusios turės progos susipažin
ti su pačiomis naujausiomis 
madomis, laimėti vertingą pa
veikslą, pasigardžiuoti nami
niais tortais ir linksmai pra
leisti informatyvinę popietę.
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LIPMCNIECIAI!

“ATEITIES” SAVAITĖ CHICAGOJE

maldos įvyksta vasario mėn. 18 
d. 11 vai. Vakare 4 vai. Laisvės Į 
salėj įvyksta iškilmingas minė
jimas. Kalbės miesto atstovas, 
prel. M. Kemėžis ir V. Rastenis.

Programą išpildys 
skautai ir lituanistinės 
los mokiniai.

Mūsų gera valia ir
garbė reikalauja gausiai minė- j 
jime dalyvauti. A. Z.
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H • Redakcija straipsnius tai- 
E so savo nuožiūra. Nesunau- 
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Kun. Alf. Lipniūno kuopos 
susirinkimas įvyks 1962 m. va
sario 18 d. po 10 vai šv. mišių 
jėzuitų koplyčioje. Kadangi ei- 

' sime į koplyčią rikiuotai ir su 
vėliava, tai susirinkite 9:30 vai. 
Jaunimo Centre. Po šv. Mišių 
padėsime vainiką prie pamink
lo žuvusiems lietuviams ka
riams.

Susirinkimo tema bus: “Atei
tininko draugiškumas”. Meninė 

. ... „ dalis bus atitinkama vasario 16 “Ateitis” yra , .„ , ,_ d. progai.
Po susirinkimo darysime iš-

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

Chicagos Stud. At-kų drau- tiek turiniu, kad pajėgtumėm 
govės rūpesčiu ir iniciatyva šio patraukti mūsų jaunimo dėme- 

’ ■ " ---- ’ sį. Deja, mūsų normalios pre
numeratos įplaukos toli gražu 
nepajėgia apmokėti spausdini
mo ir persiuntimo išlaidų, ypa
tingai kada dalis dar vis pa
miršta atsilyginti.

Atsiminkime — '..............
mūsų milijoninis fondas, kurio 
nuošimčiais mes naudojamės.
Mūsų fondas, kuriam neturime kylą į “Auto Show”. Kadangi 
leisti išsekti. Fondas, kurį mū- dalyvausime eisenoje ir prisi- 
sų pirmatakai su visai tuščio
mis kišenėmis būdami mums 
paliko. Būtų graudu ir gėda, 
jei mes jo neparvežtumėm ten, 
iš kur išsivežėm. Chicagos 
Stud. At-kų draugovė nusipel-

mėnesio pirmoji savaitė buvo 
paskelbta “Ateities” savaite. 
Paaukodami savo tarpsemest- 
rines atostogas “Ateičiai”, jie 
lankė ateitininkų šeimos na
rius: platindami knygas, pri
imdami prenumeratos atnauji
nimo mokestį ir ragindami už
siprenumeruoti “Ateitį”, jei ji 
nėra prenumeruojama. Šio va
jaus metu išplatintos 87 D. Sa- 
dūnaitės “Vasaros Medžiuose” 
ir A. Tyruolio “Sacra Via” 
knygos. Gauta 25 naujos pre
numeratos, 58 dol. aukų ir vi
sa eilė šia proga atnaujino sa
vo prenumeratas.

Šiandieninė “Ateitis”, be pa- no ypatingos pagarbos už paro 
gyrų, gali konkuruoti su net dytą to reikalo supratimą ir už 
savas valstybes turinčio jau
nimo žurnalais, bet... Dievas 
žino kaip ilgai. Stovime, daug 
pasirinkimo neduodančiame ke
lyje. Turime išlaikyti “Ateitį” 
tobulą tiek techniška išvaizda,

minsim visus pasiaukojusius 
tėvynei, nepamirškite ateiti 
uniformuoti, su ženkliukais ir 
juostelėmis.

Valdyba

Lakūno Powers žmona Frances 
džiaugiasi sulaukusi iš sovietų ka
lėjimo paleisto vyro. (UPI)
— 

viską jaunimą ir drąsuolius ne
be tokius jaunus.

Kaina? — Tiktai vienas do
leris. Pačiūžas bus galima iš- 
nuomuoti ten.

Lipniūniečiai
VISI JAUNUČIAI 
PASIRUOŠKITE!

TORONTO ATEITININKŲ
ŠVENTĖ

Toronto ateitininkų šventė 
parodė valdybos ir jaunesniųjų 
globėjų darbo rezultatus. Prisi- 
kelimo salėje įvykusių iškilmių 
metu net 45 jaunesnieji atei
tininkai davė įžodį. Pasigendant 
ypač vyresniųjų berniukų atei
tininkų eilėse, buvo ypač džiu
gu stebėti, kad prisiekiančiųjų 
eilėse nusvėrė “vyrai”.

Paskaitą “Mes ir utopijos” 
skaitė specialiai iš Princetono 
atvykęs dr. A. Liulevičius. Pa
sigesta paskutinės paskaitos da 
lies išplėtojimo, matomai dėl 
noro sutrumpinti.

Meninėje dalyje pasireiškė 
merginos: chorelis, baletas, pia 
no, savo poezijos deklamacija, 
duetas ir montažas “Šiluvos 
Marija”.

Po programos visi buvo pa
kviesti prie kavos.

Rengėjams buvo džiugu, kad 
torontiečiai parodė nemažą su
sidomėjimą šventei.

V. A

Tradicinis ateitininkų ruošia
mas KAUKIŲ BALIUS įvyks 
sekmadienį, vasario 25 d., Jau
nimo Centre. Ateitininkų kuo
pos jau rūpinasi vaišėmis, de
koracijomis, vaidinimu “Teisy
bė ir Neteisybė” ir grupių žai-i 
dimais. Tebeliko jums pasirū
pinti įvairiomis lietuviškomis

- - -
Kun. Alf. bų, drugelių, laumių, karalai- 

siųsk savo kūrinius Sūkuriui Lipniuno Moksl. At-kų kuopa, čių, elgetų, velniukų ir taip to- 
šiuo adresu:

Zita Acalinaitė
6555 S. Washtenaw Avenue, 
Chicago 29, Illinois.

TAUTOS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS

įnašą į šį mūsų fondą.
Nuoširdi padėka visiems 

tiems, kurie atsilankiusių neiš
leido tuščiomis rankomis.

Vytautas Šoliūnas ,Admin.

DĖMESIO!

JAUNIMAS!
Kas? — Čiuožimas! Smagus, 

įdomus, greitas, ir kartais skau 
dus čiuožimas.

Kada? — 1962 m. vasario 23 
d. (penktadienį) 8 v. v.

Kur?
Skaiting Ring 74 ir Loomis.

Kas ruošia?

Michael Kirby’s

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą..

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-15 >2 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
"858 VVest 63rd St 

kasdien 10—12 vai. ir 7—9Val.-_________
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
■iien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PK 8-3229 
Kez. telef. \VAJbrook 5-5078

V.

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,

Ofisas: 3148 VVest 63 r d Street
Tel.: PRospect 8-1717

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

. Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč.kaukėmis. Lauksime visų gry- uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

Ką kviečiam? — Visą lietu- liau. L. K.

MOŠŲ KOLONIJOSE
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į Aurora, Illinois
Jaunučių LIETUVOS NEPRIKLAUSO- rinktis pavyzdžių

MYBĖS MINĖJIMAS
Auroros lietuvių kolonija ne- se prieš Nepriklausomybės at-

Marąuette Parko
At-kų susirinkimas — Vasario
16-sios minėjimas įvyks šį šeš
tadienį, vasario 17 d. 2 vai. p. didelė, bet veikli. Vasario" 11 d. 
p. abiems grupėms kartu, Chi-

P.|
kalboje skatino 
j iš kovotojų 

už laisvę Lietuvoje ir užsieniuo-

darbams. Draugo red. kun. 
Garšva savo Į

i

eago Savings * Assn. pa- sirinko i
gavimą. Mūsų kova, kalbėjo, 

miesto ir apylinkių lietuviai su- yra prasminga, nes tik dideliu

priklausomybės sukaktį. Minėji
mas buvo Vizgirdų bute, kur 
susirinko apie pusšimtis lietu- 

12 vai. vi,i- šventę atidarė L. B. apyl.

kviečiami 
su tauti- Į

Nariai ir svečiai 
minėjime dalyvauti 
niais kostiumais.

Prieš susirinkimą
įvyks vaidinimo “Teisybė ir ne- pirm. dr. J. Glaudelis, primin-
teisybė” repeticija.

— Globėjos
KAS TAU TINKA?

Rūbų spalvų kombinacijas, 
individualią aprangą, papuoša
lų ribą bei įvairias šių dienų 
mados etiketes išnagrinėjo Ni
jolė Maneliėnė pereitame Korp! 
Giedros susirinkime, kuris įvy
ko vasario 2 dieną. Iškelta įdo
mių etiketo smulkmenų, pvz. 
pirštinių dėvėjimas. Pasirodo, 
jas reikia nusiimti įžengus į 
pastatą, nepriimtina su jomis 
sėdėti koncertuose, baliuose ar

“Žodeliai eina per ausis,
Idėjos plaukia kaip žuvis,
Pieštukas rašo eilėraštį,
Gaus, gaus Sūkurys!
Šis gudrus “Sūkurio” skaity- pirštinuotai šokti. Neskoninga

tojas neslepia savo talento nuo dėvėti daugiau negu tris pa- 
pasaulio. Jis savo gabumus puošalus, vakarinis laikrodis 
parodo visiems. Ei—KODĖL irgi papuošalas, taigi belieka 

ne- dar pora., ant batų blizgutis 
O, ar plaukuose sagė irgi papuo- 

ge- šąląs.
at- ■ Po įdomaus pašnekesio ir

parodo visiems.
tu nerašai “Sūkuriui”? Ar 
nori pradžiugint pasaulį? 
gal tik bijai pripažinti savo 
nijų. Nebijok, išdrįsk, ir

■ 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Ofiso telef. LAfayette 3-6O48 
Rez. \VAlbrook 5-3048

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

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

Valandos pagal susitarimą

damas sukakties reikšmę ir pa
kviesdamas kun. P. Garšvą su
kalbėti invokaciją. Trumpu su
sikaupimu buvo pagerbti žuvu
sieji už Lietuvos laisvę. Po to 
svečias iš Chicagos prof. B. Vit 
kus skaitė paskaitą, žvelgiant į 
mūsų veiklos ateities gaires. 
Kiekvienas lietuvis, kalbėjo pre
legentas, yra Lietuvos atstovas, 
įsipareigojęs prisidėti prie lais
vinimo darbų. Iš lietuvių sveti
mieji pažįsta Lietuvą, todėl kiek 
vieno lietuvio pareiga savo do
rumu, sąžiningumu ir nuošir
džiu lietuviškumu parodyti tik
rąją Lietuvą. Po jo kalbėjo E. 
Endrijonienė, Marąuette Parko 
apylinkės va!d. narė ir atstovė 
prie Kultūros fondo, ragindama 
jaunąją kartą auklėtis lietu
viais, kad jų užtektų visiems

svę ir atgauti iš naujo nepri
klausomybę. Pabaigoje visų da
lyvių buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas, čia pat Lietuvos lais
vinimo reikalams buvo renka
mos aukos, šventė praėjo sklan 
džiai ir nuotaikingai, ypač džiu
gu, kad joje dalyvavo didelis 
skaičius lietuviško jaunimo. O 

i juk kiekvienos kolonijos prisi
dėjimas prie laisvės atgavimo 
didina tą jėgą, kurios okupan
tas labiausiai bijo, šventėn at
silankiusieji šeimininkų buvo 
pavaišinti. Ps.

Elizabeth, N. J.
Dalyvaukime minėjime

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijos bažnyčioje, Vasario 
16 d. intencija, iškilmingos pa-

i

ŠOKIŲ VAKARAS
Lietuviai studentai vas. 24 d.

7:30 v. v., B. Pakšto salėj ruo
šia linksmus šokius — Murgt! 
Urgštinėj. Kviečiami visi at-

i vykti. (Pr.)

»el. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2134 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 I 
Antr. 1-6, t-sč., š.sšt. pagal sutartį , 
sekm. uždary ta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. H1 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai.; penkt. 10 v. r. Iki 9 v ▼.; 
šeštad. 10 v. r iki i p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

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

2737 VVEST 71st STREET 
V-.landos tik susitarus 
Tel. GRovehill 6-8409

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
6132 S. Kedzie lve. WA 
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia. skambinti MI

LIGOS
5-2670. 

Jei ne-
1-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-8867

DR. B. GAIŽIŪNAS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

‘Specialybė akušerija Ir motery ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 ir 6—h vai. vak. 

šeštadieniais 1-4 p. p. 
nManrl*

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

Current Dividend up to 4%%

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. 
šeštad. nuo 12:80 iki 2:80 vai.

I Trečiad. ir kitu laiku tik susitartu. 
Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 

T.lvonins nriimn navai anai tart ma

▼ak., 
p. .p

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

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namu-rez. tel. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOK ŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63 S t n-et
i Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 2:90 iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 5 iki 8; 
šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik
-
Tel. ofiso PO 7-8000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. Ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir tekt, uždaryte

i

I

Telefonas: GRoveheU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ

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 vai. vak 
Treč. ir sekmad. tik suaitarus.

Ofiso ir buto teL OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTU!

(Lietuvis gjjytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 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.

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINCS LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

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

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

Dr. W. Ross Dr. L Seibutis
Inkstų, pūslės ir šlapumo taką 

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

Valandos pagal susitarimą

M ofiso ir buto OLympic 3-4159

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 vai.

Trečiadieniais tik susitarus

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 VV. 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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

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

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

Res. tel. WAlbrook 5-3765
OR. VYT. TAURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8U8ITA.RIM4

Tel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4739

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

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

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 tel.: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. ▼. 
šeštad.: 9 7. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

Telefonas — GRovehill 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS 
blandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IK SMEGENŲ LIGOS 

5430 S.. Kedzie Avenue 
PAGAL SUSITARIMĄ

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

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

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

DR. JUUA MONSTAVIČIUS
GYDYTO JACHIRUR  G® 

Vidaus Ilgos
10748 S. Michigan, Chicago 28, HL 

Telef. offlso: PUllman 5-6766 
Namą: BEverly 8-3946

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

Tel. ofiso PR 6-6446, res. HE 4-8159

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 ▼. ▼. ir 7 iki 8 ▼. ą.

Trečiad Ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto iki 8 v. p.p., 6-fVv.

Tel. ofisu 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. DR. STASYS ŽMUIDZINAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Ėmergency), šaukite telefonu - 
434-6067 nuo 2 valandos po pietą 
liyi K valandoa rvtn kasdien

Tel. Ofiso PR 6-7800. Namu 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė —- Vidaus Ligos 
5159 So. Damen Avenue
Valandos pagal susitarimą

Kuomet svarstote duoti dovaną 

savo giminėms arba draugams, at
siminkite, jog “Draugo” prenume
rata yra vieną iš puikiausių.

Perskaitę “Draugą", duoki
te ii kitiems pasiskaityti.
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Amerikos lietuvių

DELEGACIJOS PAS

PREZIDENTUS

SUNKIOS VARŽYBOS
DĖL KATANGOS

JAV ir Sovietai skirtingais sumetimais mėgina Kongą apjungti

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. vasario mėn. 15

Rusų darbininkų gyvenimo lygis
i ' • - i

Visiškai atsilikęs nuo Vakarų
GEDIMINAS GALVA ER. V. LITAS

Lietuvių atžvilgiu šis savait
galis Washingtone yra didelis 
ir reikšmingas. Jis yra reikš
mingas ne tik Amerikos lietu
viams. Labiausiai reikšmingas 
jis yra Sovietų Rusijos paverg 
tai Lietuvai.

Šiame savaitgalyje Valsty
bės departamentas Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės pro 
ga paskelbė pareiškimą, ku
riame primena Lietuvos pa
vergimą bei jėga ir smurtu 
jos įjungimą į Sovietų Rusiją. 
Taip pat džiaugiasi lietuvių 
tautos ryžtu išlaikyti tautines 
vertybes ir atsidavimu lais
vei. Svarbu ,kad pasisakoma, 
jog JAV vyriausybė nepripa
žino ir nepripažins Lietuvos 
užgrobimo.

Šiandien JAV Atstovų rū
muose visa valanda yra paskir 
ta atstovų kalboms ir pareiški
mams apie Lietuvos išlaisvini
mo reikalus ,pradedant šios 
dienos posėdį lietuvio kunigo, 
kun. dr. J. Vaško, MIC, mal
da.

Rytoj tokia -pat programa 
bus vykdoma Senato plenume. 
Ir ten bus girdimos senatorių 
kalbos mūsų tautos reikalais, 
o maldą,' pradedant vasario 
16 d. Senato posėdį, atkalbės 
prel. M. G. Kemėžis.

Tą pačią dieną, būtent Va
sario šešioliktąją Lietuvių de
legacija lankosi pas rpeziden- 
tą John F. Kennedy.

¥
Kalbant apie delegaciją pas 

prezidentą Lietuvos ir lietuvių 
reikalais, pravartu priminti ir 
buvusias^ delegacijas pas JAV 
prezidentus praeityje.

Pirmoji Amerikos lietuvių 
delegacys. į Washingtoną vyko 
1910 m. Nors ji ir nebuvo pas 
prezidentą (tuo metu prezi
dentu buvo Taftas), bet -per 
atitinkamus departamentus de 
legacija kreipėsi į prezidentą 
ir vyriausybę, prašant lietu
vius registruoti lietuviais, kai 
yra pravedami gyventojų su
rašinėjimai. Delegacija savo 
tikslo pasiekė. Ją sudarė kun. 
M. Kriaučiūnas, Juozas Elijo- 
šius, kun. A. Skripka ir M. 
Meldažis.

Antroji delegacija buvo pri
imta pas prezidentą Woodraw 
IVilsoną 1918 m. gegužės 3 d. 
Baltuosiuose rūmuose. Jai va
dovavo teis. Frank Mast (Mas 
tauskas), o memorandumą per 

skaitė ir prezidentui įteikė ku
nigas Jonas J. Jakaitis. Tada 
pirmą kartą JAV prezidentū
roj buvo iškeltas laisvės ir 
pilnos nepriklausomybės Lie
tuvai reikalas .

Trečioji Amerikos lietuvių 
delegacija lankėsi pas preziden 
tą W. Hardingą 1921 m. ge
gužės 31 d. prašyti, kad Jung
tinių Valstybių vyriausybė pri 
pažintų naujai atstatytą ne
priklausomą Lietuvos valstybę 
de facto ir de jure. Tada ir 
peticija su milijonu parašų 
buvo įteikta prezidentui. JAV 
vyriausybė Lietuvą pripažino 
1922 m.

Ketvirtoji delegacija vyko 
pas prez. F. D. Rooseveltą 
1940 m. spalio 15 d. Ją suor
ganizavo ’ Amerikos Lietuvių 
Taryba. Prezidentui buvo pa
teiktas prašymas padėti Lietu
vai atkovoti savo teises į lais
vę. Prezidentas, atsakydamas 
į delegacijos prašymą, pareiš
kė, kad “Lietuva nėra žuvusi. 
Jos laisvė tik laikinai atidėta 
į šalį. Ji vėl bus laisva ir ne
priklausoma”.

Tos pačios Amerikos Lietu
vių Tarybos penktoji delegaci
ja buvo priimta 1946 m. spalio 
29 d. prez. H. S. Trumano.

šeštoji Alto delegacija to 
paties prez. Trumano buvo pri 
imta 1948 m. rugsėjo 16 d.

Septintoji Alto delegaci ja 
prez. Trumano buvo priimta 
Baltuosiuose rūmuose 1952 m. 
vasario 15 d.

Aštuntoji Alto delegacija 
lankėsi pas prez. D. Eisenho- 
werj 1953 m. kovo 26 d. Šiai 
delegacijai prezidentas užtik
rino paramą Kersteno rezoliu
cijai, kuri tais pačiais metais 
buvo pravesta Atstovų rūmuo
se. Rezoliucija reikalavo suda
ryti specialų komitetą ištirti 
Pabaltijo valstybių užgrobimą 
ir ten vedamą genocidą. Ko
mitetas buvo sudarytas ir ty
rinėjimai buvo pravesti.

Ši delegacija, sudaryta Alto 
ir JAV Lietuvių Bendruome
nės bendru susitarimu, pas 
prez. Kennedy jau yra devin
toji lietuvių delegacija, kuriai 
mes linkime geriausių sėkmių 
gyvu žodžiu ir raštu preziden
to akivaizdoje iškelti Lietuvos 
Nepriklausomybės bylą ir lai
mėti dar daugiau ir konkre
tesnės paramos jai laimėti.

Prez. J. F. Kennedy įtikinė
ja amerikiečius, kad Jungtinės 
Tautos atliekančios didelį vaid
menį pasaulio taikai išlaikyti. 
Anglijos politikos vairuotojas 
Macmillanas tamsiomis spalvo
mis piešė Žemiesiems Rpmams 
nūdienę tarptautinę padėtį ir 
ypač J. T. ateitį.

Valstybės departamento sek
retorius D. Rusk, A. Stevenson 
ir kiti pareigūnai įtikinėjo se
natorius pritarti J. T. finansa
vimui. Iki šio meto JAV dengė 
trečdalį įprastinių ir virš 40% 
nepaprastųjų išlaidų. Konge su 
oiganizavus J. T. dalinius (mė-1 
linšalmius) praėjusiais metais 
jos nebegalėjo suvesti galų. Pil 
natis nutarė užtraukti 200 mil. 
dol. nepaprastą paskolą, kurios 
pusę minėti pareigūnai perša 
JAV padengti. Sun-Times (2. 
11) ir kiti amerikietiški laikraš- 
iai įtikinėja, kad JAV būtinai 
turi pirkti minėtai sumai pasko
los lakštus, kurie būsią apmo
kami 2fr. Kai kongreso nariai 
klausė D. Rusk, kodėl mokamos 
tokios neįprastai žemos palūka
nos, jis atsakė: geriau tiek, 
kaip visai nieko. Kai reikia pa
grįsti JT karių Konge finansa
vimą. griebiamasi tuščiažodžia
vimo: žiūrėkite, ten žuvo 114 
JT karių, o iš jų 42 ghaniečiai, 
po 15 indų ir airių, 14 italų... 
Numanu, įvairūs Schwartzai nu 
tyli, kiek ten žuvo vietinių, bal
tųjų. ° ypač belgų. Jie užmiršta 
paminėti, kad jau šiais metais 
Konge išskerstųjų dvasiškių ir 
vienuolių gyvybių, deja, nesu
gebėjo J. T. daliniai apsaugoti j 
ir tuo reikalu nūnai kuo mažiau 
šia rūpinasi.

Paslėptieji tikslai

Rusai ir amerikiečiai vienu 
reikalu visai sutaria: reikia Kon 
gą suvienyti. Jie, padalę tau- 

prasideda ta pati istorija iš pra
džios.”

žodžiu, sovietuose amžinai pla
nuojama ir amžinai visko trūksta, 
nes ten trūksta pačio pagrindinio 
dalyko — laisvės, net smaugiama 
bet kokia privati iniciatyva, galin
ti padėti komunizmui išlipti iš am
žinų buitinių sunkumų.

My. Mel.

1960 birželio 27 d. įvertino 32,7 
bil. fr., ėmė braškėti. Katangos 
gentis balūbai, sukurstyti prieš 
Tshombę, dėjosi su bet kuo at
sikeršyti lundas ir beyekes gen
tims, kurios siekia vieningos 
Katangos.

Vaidai Union miniere
*

Belgai padarė daug klaidų 
Konge. Jų svarbiausioji klaida, 
kad paliko kraštą visai nepa
ruoštą savistoviam gyvenimui. 
Jie rūpinosi vietos gyventojų 
ūkine ir socialine gerove, tačiau 
nesukūrė pakankamo mokyklų 
tinklo paruošti ateities vadovus.

Belgai, paskelbę Kongo ne
priklausomybę, Union miniere 
akcijas padalė į tris nelygias 
dalis: naujajai valstybei, Tan
ganikos koncesijai, kurioje da
lyvauja anglai, amerikiečiai ir 
prancūzų Rotschildai, ir žymią 
dalį sau. Tshombę, gavęs akci
jas, tapo tarpininku tarp nesu
tariančių belgų ir Tanganikos 
koncesijos, kuriai rūpėjo ne tik 
pasipelnyti, bet ir belgų dalį 
paveldėti.

Tuo metu prasidėjo žaidimas 
Kongą “suvienyti”. Amerikiečių 
spauda ėmė smerkti Katangos 
atsiskyrimą, kaltinti belgus ir 

į skelbti pasiaukojantį idealizmą 
bei Kongo vienybę, kai jos už
nugaryje tūno Rockefelleriai,

tas. suskaldę Vokietijos, Korė
jos, Vietnamo ir Laoso valsty
bes, užsigeidė vieningo Kongo, 
kuriame nėra tautos, o tik tar
pusavyje tebekovojančios gen
tys. Rusų tikslas sunaikinti M. 
Tshombę, kuris yra ryškus jų 
priešas. Amerikiečiai siekia ne 
politinio, o ūkiško tikslo: kapi
talu įsigalėti Afrikoje, o ypač 
Katangoje, kuri nepaprastai tur 
tinga mineralais. Belgų sukur
toji bendrovė Union mtnierę 
masina juos, kaip medus mešką. 
Eelgai bandė savo kapitalo da
li išlaikyti ar bent pakenčiamo
mis sąlygomis parduoti. Ameri
kiečių “laisvoji” spauda drauge 
su Sovietų rikiuojama spauda 
suriko: tepasitraukia karo kur
stytojai, patamsių gaivalai — 
belgai iš Katangos, kurioje jie 
buvo sukūrę sau abejotinos reik 
šmės užnugarį.

Tanganikos koncesijos 
grobuoniškumas

Stambiųjų Union miniere įmo 
nių, kurias galima laikyti viena 
didžiausių Afrikoje pramonės 
telkinių, lyg vak. Vokietijos 
prie žemutinio- Reino, svarbiu 
akcininku yra Tanganikos Kon 
cesija, kurios nemaža pelno da
lis plaukia iš Katangos. Tan
ganikos Koncesiją sudaro ke
turi didžiojo kapitalo trustai. 
Rodesian Anglo - American 
Trust yra pats svarbiausias, 
nes jam priklauso apie 30 bend 
rovių, valdančių virš 100,000 
mil. svarų sterl. Šiam trustui 
vadovauja Harry Oppenheimer.

Trustas sakosi nedalyvaująs 
politikoje, tačiau jis rėmė 
Tshombę iki Lumumbos nužu
dymo. Jo įpėdiniui Gizengai i- 
mant įsigalėti, tarptautinis ka
pitalas metė meškerę į tarptau
tinę politiką, Jungtines Tautas, 
kurios Katangoje sukurstė pi
lietinį karą. Tshombę netekęs 
trusto paramos negalėjo suvesti 
perdėtai išpūsto biudžeto, ku
rio didžioji dalis atiteko nedraus 
mingai kariuomenei. Sunyko ir 
Belgų Societe generale, kuri vai 
dė apie 70G krašto turtų ir 
prekybos įmonių. Union minie
re, kurios turtą Briuselio birža

Vokiečių Pramonės institutas 
; Koe'ne apskaičiavo vokiečių ir 
rusų darb ninkų pramonės ga
minių pirkimo galią.

Rusų darbininkų gyvenimas 
: dabar pasidarė kiek geresnis 
;kaip anksčiau. Be: vis dėlto ru
sų darbininkas turi dirbti daug 
ir sunkiai. Kasdieninio reikalin
gumo prekių kainos Scv. Rusi
joje yra labai aukštos, še mos 
išlaikymui jis turi skirti daug 
darbo valandų. Atlyginimo ir 
pirkimo galios palygin'mo pa
grindas tarp Vakarų Vokieti
jos ir Sovietų Rusijos yra vidu
tinis darbo valandos brutto at
lyginimas. Vidutinis vokiečių 
darbininko darbo valandos at
lyginimas brutto yra 2.66 vo
kiškų markių. Rusų darbinin
kas per valandą vidutiniškai 
uždirba 0.42 rubbo. Rusiškų 
prekių kainų duomenys yra pa
imti iš valstybinių krautuvių ir 
spaudos. Vokiškų'prekių kainas 
skelbia prekių sandėl ai, krau
tuvės ir spauda.

Kainu palyginimai
Vokiškų prekių kokybė yra

Rothschildai ir Cppenheimeriai, 
kurie “nesikiša” į politiką ir tik 
rai nė jie, bet JT samdiniai 
kraują lieja jų sukurtoje poli
tinėje maišatyje. 

aukštesnė kaip rusiškų. Bet Vo
kiečių Pramonės institutas į ko
kybę nekreipia dėmesio. Rusų 
darbininkas už vieną litrą pie
no turi dirbti 31 minutę. Vokie
tes darbininkas vieną litrą pieno 
gali pirkti už 13 minučių darbą. 
Rusų darbininkas vieną kilogra
mą sviesto gali pirkti už 6 vai. 
ir 24 darbo minutes. Vokiečių 
darbininkas už sviesto kilogra
mą moka 2 vai. ir 16 m'nučių. 
Labai didelis yra margarino 
kainų skirtumas: rusų darbi
ninkas už vieną ki’ogramą mar
garino turi mokėti 3 vai. ir 15 
nrnučių. Vokietis kilogramą 
margarino perka už pusę darbo 
valandos.

Galvijo mėsos kilogramas ru
sų darbininkai atseina 2 vai. ir 
35 min. Vokiečių darbininkas 
kilogramą perka už 1 vai. ir 34 
darbo min. Už 10 kiaušinių ru
sas moka 1 vai ir 32 darbo 
min. Vokietis 10 kiaušinių gau
na už 28 darbo min. Kilogramas 
apelsinų rusų darbininkui kaš
tuoja 4 vai. ir 6 darbo min. 
Vokietis už apelsinų kilogramą 
moka tik 18 darbo min. Kiek 
geriau rusų darbininkams rū
koriams: 25 cigaretes rusų dar
bininkas perka už 31 darbo mi
nutę. Vokietis už tai turi dirbti 
45 minutes. Vokiečių darbinin
kas odinius batus, vidutinės 
kokybės ,uždirba per 11 vai. ir 
20 min. Rusų darbininkas už 
tokius batus turi dirbti 47 vai. 
ir 15 min.

Bet vadinamų liuksusinių 
prekių kainos Sovietų Rusijoje 
yra dar aukštesnės. Vidutinis 
dulkių siurblys iš rusų darbi
ninko paima 154 darbo valan
das. Vokietis už tą siurblį turi 
dirbti tik 47 vai. Rusų darbinin
kas vidutinį šaldytuvą gali pirk 
ti po 476 darbo valandų. Vokie
čių darbininkas tokį pat šaldy
tuvą nuperka už 156 darbo va
landas. Rusų darbininkas, no
rėdamas važinėti nuosavu auto
mobiliu, pirma turi atpilti 5952 
darbo va’andas. Vokiečių darbi
ninkas tokį pat automobilį nu
perka už 2100 darbo valandų.

Butai ir mokesčiai
Rusijos mokesčiai yra 4—5%

i Nukelta j 4 dus! )

Spaudoje ir gyvenime
I

t JUOZAS KRALIKAUSKAS

VANDUO NEDEGA

Naminis Žaltys — tai budįs atgimęs protėvis. 
Juk mirusieji neužmiršta savo palikusių artimųjų. Jie 
nepaliaujamai rūpinasi palikuonių gerove, globodami 
savųjų trobą.

Žaltys Žaltinėlis — kitados gyvenęs giminės se
nolis, kilties šventasis. Jis — giminės šaknis, kuri 
pilna jėgos. Gimimo ir atgimimo gaivalas. Pavasarį 
išsinerdamas, vėl atsijaunina, kaip Mėnulis...

Žaltys Žaltinėlis — taurus dievybių mėgiamasis. 
Gaudižadui labai rūpi susitikti Lirgą. Bet ji vis

TITNAGO UGNISSovietų kolonizuotoj Lietuvoj dažnai krautuvės neturi: 

vis kalbama apie pažangą, bet, ka-. 

dangi komunizmas yra pažangos 

stabdis, tos pažangos niekur ne-l 

matyti. Laikui bėgant, savaime 

žmonės pasiekia vienokio ar kito

kio laimėjimo, tačiau bolševikiniai 

biurokratai ir pažangos stabdžiai 

viską traukia atbulai.

štai kaip apie įvairius trūkumus 

rašo bolševikinė “Šluota”, einanti 

ne humoro laikraščio, bet enkave-, _ 
disto ir skundėjo pareigas. Leis- tukstancius litrų žibalo į parduo- 

kime kalbėti straipsnio autorei M. tuves- Pardavėjai šaukia: 

Čepulytei.

Žibalas išgaravo
Autorė rašo, kaip vyras, grįžęs 

iš darbo, negauna pietų, nes žmo

na neturėjo kuo jų išvirti. Esą:

“Susiraukusi žmona pasakė tik 

tiek: i

— Vanduo juk nedega...

Nuo tos dienos viskas šeimoje ta

rytum apsivertė aukštyn kojomis. 

Vyras išėjo pietauti į restoraną. 0 

vakare surado dešimts priekabių: 

kodėl lauke lietus lyja, kodėl Sar

gis garsiai loja ir t. t., ir t. t. Kitą 

rytą irzlus išėjo į darbą ir prieš 

pietus telefonu pasiteiravo: ,

— Ar pietūs jau paruošti?

Išgirdęs neigiamą atsakymą, pa

sakė, kad ilgiau taip tęstis negali 

ir mete ragelį.

Ir jau antra savaitė kaip vyras 

nešneka su žmona. Pietauja resto

rane. Žmona pyksta ant vyro, pyks 

ta ant pardavėjų. Daugiau ji neži

no. ant ko pykti. Vyras žino, kad 

namuose pietūs negaminami, o žmo 

na žino, kad parduotuvėse išgara

vo žibalas.” laiminga diena. Ir vėl žibalas lie-

Vėl ta pati istorija jasi per kraštus. Bet po savaitės *' . r----------------------- ?— r-------------------Jr’ «... «... —

Toliau autorė rašo, kad žibalo įima žibalas ir vėl išgaruoja. VčlP^na jU vaikščiojimo, darbavimosi, juoko, šnekėjimo- į pagarbą keliančiomis akimis, susikaupusiomis.

<c*

tuvė. Ar tai Basanavičiaus, ar 

Kęstučio, ar tai Ukmergės, ar 

Antakalnio gatvėse. Jeigu jos 

dinasi žibalo parduotuvėmis,

Nesvarbu, kuri žibalo parduo

tai 

tai 

va 

tai 

reiškia, kad jose turi būti žibalo. 

Pasirodo, kad būna atvirkščiai.

Vieną gražią dieną dosnumo ap

imti Naftos bazės darbuotojai pra

deda kasdieną gabenti po kelis

— Nėra kur supilti... 

Atvežusieji irgi šaukia:

— Ne mūsų reikalas!..

Atvažiavę nuvažiuoja su tuščiais 

žibalo bakais, o pardavėjai pilsto 

iki sutemų žibalą iš didesnės stati

nės į mažesnę, iš bakelio j stiklai 

nius. Bet vis tiek sunkti jj sutalpin

ti, kai priveža virš normos. Kiek 

yra indų — visi pilnutėliai. Vadina 

si, žibalo yra — per kraštus lie

jasi.

Kada parduotuvėse jo yra, tuo

met ir šeimininkės jo turi. Jos pri

pūsto visus tuščius indus, bonkas, 

stiklainius.

Bet vieną dieną tokia šeiminin- j 

kė, pabaigusi visus resursus, jpuo 

la į parduotuvę, o čia ją pasvei

kina :

PREMIJUOTAS ROMANAS

(Tęsinys)

tiek daug turi kuo rūpintis. Tačiau 
rūpyboje rikis neužmiršęs net ir jo

Viešpatis gi 
visoje didžiulėje 
varganų tėvų. Gaudižadas buvo perpūstas. Jam pa
sidarė ir gera ir gėda drauge. Tikrai, čia Vilnioje 
taip buvo įsitraukęs, taip naujoje tėkmėje apsvaigęs, 
kad tėvus retai kada tėra prisiminęs. O jeigu kada 
nors trumpam išlūždavo tėvija su Kareivonių žmo
nėmis ir lūšnomis, tai beregint tolumoje Lirga už
stodavo tėvus.'..

Sugrįžęs prie Spenglos, Gaudižadas pamato vėl 
tą patį šviesų podangtį ir užgirsta tuos pačius se
nus draugus.

Tebešūkauja linksmai strazdai ir čirkšliai, ku
riuos nuo vaikystės girdėjo...

Pušaitėje juodgalvė zylė vis nuoširdžiai kartoja 
tą patį...

Ir štai geltonoji kielė — skeveldras kažkokio 
džiugaus gaivumo.

Ir bičiulė starta... I į™
Ir vis taip pat tcbečiurlena čia didelė daugybėj 

gūbrių paukščių! Ir vis trykščia alksnyno vingyje Gelsva papilve.
— Nėra. Pabaigėm. Reikėjo anks — aplinkui senolių kapinių kalnelį. Gausybė ūbavi- 

mų( dūdavimų ir čiulbavimų čia užuolankoje...
Gaivūs šitie takai ir vietos, kurios jį užaugino vaikystės. Pažįstami jau nuo pat lopšio. Jiedu pric- 

ir kurias jis tebemyli. Jos nė trupučio nepasikcitu- raišiai susigyvenę. Abu drauge žaisdavo, kaip senelis

si, rūpesčių, vilčių... Jie jau šermenyse apraudoti ir 
lydušonio padausoti. Taip pat buvę jauni, išsiilgę lai- 
męs, jos ieškoję visą gyvenimą, ne tik Kūpolės naktį 
paparčiui pražystant...

Abiejose Spenglos pakrantėse pietų link, iki žio
čių — putinų ir šermukšnių žyduoliavimas, tankių 
lazdynų ir alksnių pelėjimas, kadugių dulksmas...

Iš lydymų lėtai ir sodriai raitosi gauruoti dūmai. 
Pamiškės apdūmiję praskydusiomis pilkmėlsvėmis 
driekenomis. Tai dega ruošiamame skynyme pernai
nukirsti ir padžiuvę plonesnieji medžiai. Kirvio nepa- lyg tyčia kažkur prašapusi. Pajaučia nerimo: ar ji 
liesti tepaliko tiktai ąžuolai, obelys, kriaušės ir šer- vengtų susitikti? O gal tėvas ją kur nors išsiųsti 
mukšniai. Dega ten ir stori medžiai; jie padžiūvę, vis prasimano? 
nes jau pernai pavasarį buvo jiems aplink liemenius 
nulupinėta žievė.

Apie septynias dienas taip degs sausuoliai lydy
mų plote. Tą lauką uždengs trąšūs pelenai. Kai su
degins paskutiniuosius medžių skeletus ir palaikus, 
dirvą išpurens, akėdami žabinėmis šakarnėmis.

Prie Kupstinės balos šūkauja, siunta, smagūs 
vaikai. Tokius aukštus dūmus regėdami, jie būna pa
gauti šėlimo, didžiavimosi ir įsivaizdavimo. Jis tat iš 
savo vaikystės dar gerai atsimena.

Per slenkstį įžengia tėvų pirkios prietemin.
Bučiuoja rudas rankas tėvui ir motinai, kuriedu 

nudžiugę pajaunėja.
Ant skobnio deda parneštos duonos: Vilnios javo 

rūgšties. • • 4
Iš šieno gūžtos kampe atskuba pasitikti namų 

Žaltys, tyliai budinti valia.
Staigiais, gyvastingais judesiais — dangaus žai-
atitinkančiais.
Žaltys — juodas. Mėnulio geltonumo antakiais.

matęs, 
baime,

vieton

„Sveikas, Žalty Žaltinėli!”
Su Gaudižadu į draugystę Zaltinėlis suėjęs nuočiau apsirūpinti.

Šeimininke aplaksto visas par

duotuves. Visur tas pats.

Taip stovi šeimininkės ir laukia, sios. Net kažkaip keista: jis tiek daug naujo regėjęs su vaikaičiu. Drauge abu pieną siurbdavo. Metai iŠ 
Vaičių bukimo*3'ateina vėlI^tokT sugI^žta’ ° kitame podangtyje niekas nepasikeitę... metų jis Žaltinėlį penėdavo.

Q Smėlėtame pakapinyje nūnai skamba ir maišosi Žaltys nenusišypso net ir po ilgo nesimatymo,
jasi per kraštus. Bet po savaitės ^lsai tlL kurie jau paukšteliais įsikūniję. Apylinkėje (Ir nieko neatsako. Jis tik atsidėjęs veizi tomis

Kai pagaliau susitinka, jis iš karto pajunta, kad 
tikrai kažin kas ne taip.

Tos rudos su gelsvu atspalviu akys susitikus bū
davo smagios, kaitrios, kerėjančios. O dabar — rūgš
čios. Tokių jos žvilgsnių dar niekad nebuvo 
Ji nenudžiugusi, nelinksma. Net su kažkokia 
lyg j> pabėgti norėtų.

Ne tokia gyva, ne tokia judri, vienon
įsistebeilyti linkusi, net kažkodėl lyg vyresnė.

Tik vis tuo ruduoju gelsvių tis akys tebeprime- 
na Žalčio Zaltinėlio antakius.

Ir juoda sunki kasa po senovei vis tebeblizga 
naktimi ir sveikata.

Susitikę vasaros kvepėjime vėl abu, kur nuo pat 
vaikystės atsiminimai sumizgę ir susipynę.

Lirga! — jis kalbina ją vėl, kaip būdavo: nuo
širdžiai, meiliai, su šypsena. — Kaip tu laikaisi?

Ją apkabina. Bet ji sudreba, kaip nuo smūgio.
įraukei? — sušnabžda jis, pirštais apgniaužda- 

mas jos rankas aukščiau alkūnių.
— Būta ko laukti, — mergina prisiversdama 

mėgina nusiprunkšti. Bet jos ir tie žodžiai ir juokas 
kažkokie nevykę, nesavi, paikšoki.

Ir apkabinta ji jau ne tokia, kaip dar pavasarį, 
pumpurams sprogstant. Jau ji neįsidega skubiau al
suoti, kaisdama skruostais ir plėsdama šnerves. Ir 
jau nebevirpa jo rankose. Apkabinama sudrebėjo, bet 
tai juk tik išsigązdama kažko. Ale ko?...

(Bus daugiau)
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Didmiesčio sveikatos sargai

Sveikatos tarybos tarnauto
jai tikrina, ar namuose nėra 
parazitų, žiurkių ir kt. Padeda 
išnaikinti.

Valandėle Chicagos Sveikatos tarybos rūmuose 
I

Iškilmėse, atidarant puošniuo 
sius naujus lietuviškos taupy
mo bendrovės Standard Fed. 
Savings rūmus Chicagoje, teko 
susipažinti su ten dalyvavusiu 
sveikatingumo komisionieriumi 
dr. Samuel L. Andelman, va
dovaujančiu dideliam mediciniš 
kam centrui — Sveikatos ta
rybai, kurios žinioje Chicagoje 
yra 1,100 tarnautojų. Kitą die
ną nuvykau į jų rūmus, 54 W. 
Hubbard. Elegantiškai įrengta
me jų vadovo dr. Andelman ka
binete krito į akis prasmingas 
įrašas:

— Dieve, duok giedrumo pri
imti tuos dalykus, kurių nega
liu pakeisti; duok ryžto pakeis
ti tai, kas galima, ir duok iš
minties, kad suvokčiau išskirti 
vienus nuo kitų.

Tik 5 susirgimai pelijo
Įstaigoje sutiktas dr. J. 

Reitzel džiaugėsi, kad 1961 
Chicagoje buvo įregistruoti
5 susirgimai poli jo liga; nė vie
no nebuvo mirtino. Tai mažiau
sias kiekis nuo pat 1911 m. Pa
siekta skiepimais, kurių tais me 
tais per šią įstaigą buvo 540, 
000. Vaikai iki 5 m. turi būti 
įskiepyti. Jei susidaro skiepija
mųjų 300 grupė, galima prašy
ti, kad atvažiuotų skiepijimo 
stotis ir tai bus padaryta.

Vaikų sveikatos centrai

Laboratorijos

A.
m. 
tik

' aktyvinta ir pradėta ofenzyva mais. Kaip jaunesnės kartos at- 
’ prieš komunizmą. Nors, esą, 
užsienio politikos galva yra pats 
prezidentas, bet pastarasis ži- 

į nojo ir matė brolio sugebėji
mus jo prezidentūros laimėji
mui. Dabar posėdžiuose pareikš 
tų nuomonių rimtesniais atve
jais užsienio politikos reikaluo
se rimtumą, todėl kaupiasi nuo 
monė ir patarėjų, kad Rober
tas reikia tik paruošti, leisti pa 

j keliauti po užsienį, kur gaus 
praktinį patyrimą, susipažins 
su užsienio politikos imantru-

I

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to?;- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. 5-8063

Felicija Grendalytė, Massachusetts valstybės respublikonų komi
teto narė, reprezentuojanti ketvirtą Suffolk apskritį, buvo paskir
ta respublikonus atstovauti jų suvažiavime Bostone. Felicija yra 
buvusi ilgametė Vyties redaktorė ir Lietuvos garbės konsulo adv. 
A. O. Shallnos sekretorė. Taipgi buvo pirmoji Balfo finansų sek
retorė Bostone. Ji veikia ir kitose lietuviškose labdaringose orga 
nizacijose. Nuotraukoje ji matyti besisveikinanti su suvažiavimo 
pirm. P. K. Allen.

istovas, išsimokslinęs ir subren
dęs, sugebės tarnauti kraštui, 
nepakenks JAV tradicinei užsie 
nio politikai, bet įneš naujų į- 
dėjų, kurios gali duoti taikos 
ir ramybės pasaulyje pradžią 
ar kibirkštėlę dvasios. KST.

Čia veikia stambios laborato
rijos, kuriose 1961 m. buvo pa
daryta 1,158,366 tyrimai. Pvz. 
kilus didesniam gaisrui, inspek 
toriai vyksta į tą apylinkę, pa
ima vandens pavyzdžius ir tik
rina, ar į sugedusius vamzdžius 
nesisunkia sutros, užterštas van 
duo.

Sveikatos tarybos žinioje dir
ba 254 gydytojai, 200 gail. se
serų. Turima speciali naujau
sia skiepijimo mašina, kuria 
per valandą galima tūkstančius
įskiepyti: mašina per odą skie
pus "įšauna”. Čia yra centrai 
kovos su kroniškomis ligomis: 
vėžiu, cukrine ir kt.

— Tai palaido gyvenimo 
darinys. Kur moralinės šeimos, 
kur jos religingesnės, ten ma
žiau ir tokių susirgimų. Dau
giau tokių piktų susirgimų tarp 

| žemesnės moralės žmonių. Ku- 
| rie neina į bažnyčią, tie leng- 
i viau laužo ir moralės nuostatus.

Kovai su venerinėmis ligomis 
yra speciali klinika 27 E. 26th 
st. Yra speciali ligoninė kovai 
su užkrečiamomis ligomis. Ir 
čia gydoma nemokamai. Veikia 
vadinama Protinės Higienos kli 
nika 597 E. 37 st., kur galima 

j nemokamai pasitarti su psichiat 
rais, ekspertais, ypač, jei šei- 

j moję kyla konfliktai, jei yra 
sunkumų su vaikais.
53 dantų klinikos moksleiviams

Vyriausias dantų gydytojas
dr. Bergman, buvęs Lojolos ir
Northvvestern univ. profesorius, 1961 m. Chicagoje gimė apie 
papasakojo, kad mieste veikia 
53 dantų klinikos, moksleivių 
dantų tikrinimo ir gydymo cent 
rai. Metų bėgyje moksleiviams 
suteikiama net iki 180,000 den- 
tisterijos patarnavimų. Viskas 
— nemokamai.

pa-

- .

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.
i

>

Chicago j per metus gimsta 
92,000

Čia taipgi yra gimimų bei 
mirimų registracijos skyrius.1

VASARIO MĖN. 
IŠPARDAVIMAS

Eddy 
labai 
mais-

92,000, mirė — 39,157. Neteisė
tų gimimų būna apie 13%, dau Teisingumo sekretoriaus R. 
giausia negrų tarpe. 1960 m. F. -Kennedy geros valios kelio- 
Chicagoje baltųjų gimė 63,502, nė j užsienį (Japoniją, Kongą, 
31,039. Neteisėtų gimimų tarp Indoneziją, V. Vokietiją ir t.t.) 
baltųjų buvo 1,975, o tarp neg- politiniuose ir diplomatiniuose 
rų — 8,872. j

Sveikatos taryba reguliariai J
leidžia sveikatos biuletenius. jįs ruošiamas Dean Rusk įpė-1 
TZioT'ioo ič o o lj-, , + i i , ,-j 11 - T. , ...

♦ POLITINIAI GANDAI

Į Inspekcijų viršininkas 
Į King papasakojo, kad 
stropiai yra tikrinamas 
tas. Chicagai pieną duoda 17, 
000 ūkių. Pienui pasterizuoti 
yra 61 stotis. Teleidžiamas tik 
geriausios A rūšies pienas. Pie- 

. no tikrinimą atlieka 54 asme
nys. Mėsos priežiūroje dirba 72. 
Jie prižiūri Chicagoje esamas 

į 39,000 maisto įstaigų — resto
ranų, skerdyklų, gėrimų, saldai 
nių gamyklų. Chicago yra di
džiausias saldainių gaminimo Vyriausias tos didžios 
centras JAV-se. Inspektoriai gOg vadovas dr Andelman toks 
praeitais metais į laboratorijas džentelmanas> kad net
atnešė 14,000 maisto ir gėrimų ,lDrau^o„ __ i

pavyzdžių patikrinti. ' >autom„bilj į namus. Tai 
Chicagoje per metus pasmer- smulkmena, bet ji vaizduoja įs- 

į kiama sunaikinti ar perdirbti taigos dvasią — piliečiams teik į 
gyvuliams net 1Į4 mil- svaro ti kuo geriausią visokeriopą pa- 
maisto, rasto netinkamo žmo- galbą. J. Pr.
nėms. Prižiūrima, kad maitini
mo įstaigose dirbą darbininkai 

■kasmet būtų rentgenu peršvie
čiami, būtų patys sveiki. Kas- Šv. Patriko katedroje palaimi- 

imamasi apsaugos dien iš įvairių vietų paimami no 340 vedusiųjų porų, šven-

Demokratų partijos sluoks
niuose nuo komentarų susilai
koma, nes ir dabartinis sekr. 

[ Dean Rusk yra gabus vyras, 
sava tarnybos lapan įsirašęs 

' sluoksniuose suaktyvino politi- politinių sugebėjimų, pasiektų 
nius gandus, kad prezidento bro laimėjimų.

Gandai tikri ar ne, palikime

NAMŲ RAKANDŲ, 
TELEVIZIJŲ, PEČIŲ, 

REFRIGERATORIŲ IR 
AUKSINIU DAIKTŲ

Budriko kainos žemesnės kaip 
kitur, lengvais išsimokėjimais

dalių Miegamojo kambario 
setai 
dalių 
setai 
dalių
nuo $89.000 iki ..........
dalių Dinette setai nuo 
dalių Dinette setai ...

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI

IR SIENOS
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

t

I

IIĮ

3

....... - | - 4
Vienas iš paskutiniųjų — skir- diniu. Respublikonų partijos va atsakyti laikui. Vienas gandų i 
tas vyrams: apie barzdos sku- daį viešai išsireiškė (Nixonas, bruožas yra toks, kad jų pa-

5
7
9 x 12 viln. karpetai ......
21 colio kabinetinė 

Televizija ........ .............
Gaziniai pečiai, šaldytuvai, 
tos kėdės, matracai, dulkių valy

tuvai, skalbiamos mašinos, 
televizijos, liet, plokštelės, 

auksiniai daiktai

timą. Aiškina, kad vyras savo Keating), kad Robert Kennedy 
amžiuje besiskusdamas pralei- tikrai ruošiamas Valstybės sek

retoriumi. Nixonas Pa ar tele
vizijos programos metu pareiš
kė, kad prezidento brolis turi 
aukštų kvalifikacijų, energijos

Sveikatingumo taryboje — 
nuostabus prielankumas lietu
viui laikraštininkui. Buvo su
šaukti vyriausieji daktarai duo 
ti informacijų iš savo skyrių. 
Dr. Edv. Buckman papasakojo, 
kad visame mieste veikia 39 
vaikų sveikatos centrai, kur tik 
rinama sveikata kūdikio laukiau 
čių motinų, tikrinami naujagi
miai, duodami patarimai kaip 
juos maitinti, reikale duodami 
vitaminai, skiepijama nuo po- 
lijo, difterijos, tetanus ir kt.

Chicagos miestas paskirsty
tas miesto gydytojų priežiūrai, 
ir jie budi, kad kur neiškiltų 
epidemija. Pasirodžius užkrečia
mų ligų ženklams, tuojau vyks 
tama tirti, i 
priemonių. Kietai kovojama su laboratorijoje patikrinti 100 čiančių sidabrinį moterystės ju- 
venerinėmis ligomis, kurios, de- vandens pavyzdžių. Jei piliečiai biliejų. Dar 2,500 kitų porų, taip 
ja, dabar daugiau plinta tarp įtaria, kad kuriame restorane gi švenčiančių 25 m. moterystės 
jaunimo. Apie tai dr. Buckman nesveikas maistas, gali praneš- jubiliejų, buvo palaiminta ki- 
kalbėjo: ti — bus patikrinta. tose miesto bažnyčiose.

neigimas, atšaukimas, laikui bė 
gaut, pasitvirtina. Kada Robert 
Kennedy buvo paskirtas Teisin 
gurno sekretoriumi, matėme ne
palankią kritiką, kad jis neturi 
patyrimo, yra per jaunas, ne
sugebės vadovauti departamen
tui. Pasirodė, kad nepalankiai 
sukritikuotas kandidatas savo

džia 3,350 valandų. Jo nusku
tama barzda sudarytų 27pė
dos ilgio...

Tuose sveikatos rūmuose, -vir 
šutiniame aukšte, yra net įtai- jr stįprų charakterį užsienio po 
syta stotis, kuri seka ant Chica Etikos reikaluose, sugeba grei- 
gos krintančias atominius spin- ^aį orientuotis įvairiose situa- _______ __  ________ _ ___
dulius išduodančias medžiagas. cįjose Amerikai tokių vadų, ko- darbą ir vadovavimą vykdo ge- 

kius privalumus ir sugebėjimus rai. Yra manančių, kad Robert 
pademonstravo prezidento bro- Kennedy paskyrus Valstybės se 
lis per trumpą laiką, reikia ir kretoriumi, JAV užsienio poli- 

redaktoriui pasiūlo pageidautina. I tikos linija būtų peržiūrėta, su-
iiimmiiiimmmiiiimmimimiiiiiHmimmmimmmimmmiimmmmmmmmii

PUIKI KNYGA VAIKAMS!

Vyt. Tamulaičio

SVIRPLIO MUZIKANTO
KELIONĖS

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

$400.00 
$37.00 
$69.00 
$39.00

$99.00 
minkš-
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RUSŲ DARBININKŲ.

si nemokamu gydymu, mokslu, 
senatvės aprūpinimu ir t .t. Bet 
kaip iš tikro yra? Nė viena pa
saulio valstybė savo piliečiams 
nieko neduoda “nemokamai”. 
Išimties nesudaro nė Rusija. 
Nemokamas mokslas, gydymas, 
stipendijos, senatvės aprūpini
mas yra apmokama iš valsty
bės iždo. Tiesioginiu ar netie
sioginiu būdu valstybės iždą pri 
pildo patys piliečiai savo mo
kesčiais. Valstybė, duodama ne
mokamą mokslą, gydymą, se- i 
natvės aprūpinimą ir t .t., kelia 
prekių kainas ir darbininkams 
moka žemus atlyginimus ir tik 
šitaip papildo savo iždą.

Kasdieninio reikalingumo pre 
kių Rusijoje labai trūksta. 
Chruščevas visai neseniai šitaip 
pasakė: “Sovietinis žmogus vis 
daugiau sunaudoja mėsos, pie
no, sviesto ir cukraus, vis dau
giau drabužių, batų, baldų, kul
tūrinių priemonių ir namų apy
vokos daiktų. Bet šitų prekių 
paklausa yra daug didesnė kaip 
gamyba. Prekių trūkumas krau 
tuvėse yra aštrus priekaištas 
mūsų darbams.”

Komunistų partijos progra
ma butų trūkumą žada pašalin- 

i ti tik iki 1980 metų. Rusų gy- j
Rusiškasis komunizmas giria- Į ventojų butai yra perpildyti ir (

(Atkelta iš 3 psl.) 
žemesni kaip Vokietijos. Bet ru 
sai daug daugiau išmoka netie
sioginių mokesčių. Butų kainos 
Rusijoje yra normuotos. Bet 
vienam gyventojui išeina tik po 
5 kv. metrus ploto. Vokietis tu
ri vidutiniškai po 34 kv. metrus 
buto.

Vidutinį rusų darbininkų at
lyginimą valdžia slepia. Taip 
pat slepia darbininko šeimos 
pragyvenimo išlaidas, neskelbia 
duomenų, kiek Rusijos gyven
tojai turi radio ir televizijos 
aparatų .telefonų .automobilių 
ir t. t.

Rusijos darbininkų gyvenimo 
lygis yra didelė valdžios paslap 
tis. Nors pragyvenimas pamažu 
kyla, vis dėlto yra toli atsilikęs 
nuo Vakarų kraštų. Nėra net 
palyginimo. Vokiečių Pramonės 
instituto apskaičiavimu viduti
nis Rusijos darbininko atlygini
mas sudaro 70—75 rublius per 
mėnąsj. Kitaip pasakius, 42 ka
peikas už darbo valandą. Žino
ma, toks atlyginimas yra men
kas. Daug darbininkų Rusijoje 
uždirba per mėnesį tik po 27— 
35 rublius.

Sveikata ir senatvės 
aprūpinimas

T ER R A
3237 W. «3rd St.. Chicago 29, DI. 

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

A"

M O V I N G
F. KASPARAS

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

-a::
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Visi Pittsbnrgh’o lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’o Lietuvių * 

Kataliku Radijo Programą
vadovaujamą

Lietuvos Vyčių Pittsburghe 
JI TRANSLIUOJAMA

IŠ STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOČKS 

Kieki veną sekniadienj nuo 
1:30 iki 2:00 vai. p. p.

Visais reikalais kreipkitgs šiuo ad
resu: Litli:’.aniait Catholic Honr,

BUDRIK 
FURNITURE 

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

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

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

'litlllllt'll IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIItlIlIlIlIllIlIIIH

PALAIMINO 340 PORŲ
Kard. Spellman New Yorko

i 

j
Radio Station WLOA, Braddock.

Pennsylvania.

dvi dalys * dviejų spalvų
Aldonos Simutytės iliustruota

pirmoji dalis ............... kaina $2.50
antroji dalis............... kaina $3 00
abi dalys kartu......... kaina $5.00

“E G L U T Ė S”
skaitytojams 50 centų pigiau

PASINAUDOKITE PROGA
Kas iki šių metų kovo 4 dienos,
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTES, nau
jai užsiprenumeruos vaikų laikraš
tėlį EGLUTĘ, galės gauti

SVIRPLIO MUZIKANTO 
KELIONES 
y2 KAINOS

ABI DALIS UŽ $2.50
“EGLUTES” prenumerata metams
$4.00. Užsisakykite:

EGLUTE
Immaculate Conception Convent
R.F.D. 2, Putnam, Connecticut

11,1........... immiiiiniiimiiiii....... ..................... mm.......mm......mmmmmmmii
KVIBCIAKK AP1.ANKYT1 NAUJAS PATALPAS!

AR MOKĖJIMAI Už JŪSŲ 
AUTOMOBILĮ PERSUKTI?
Jeigu dabartiniai Jūsų automobilio mokėjimai 
yra per dideli, skambinkit ar atsilankykit. Jūs 
visad galit sumažinti mokėjimus pusiau ar dar
daugiau, perfinansuodami juos pagal Drovers 
“mažos-išlaidos" bazę. Leiskit mums parodyti, 
kiek mes galim Jums sutaupyti.

blogi. Sugrūsta po kelias šei
mas. Rusų gyventojų masės ko
munizmo sistemos yra privers
tos atsisakyti kasdieninio reika
lingumo prekių. Ten vyksta ma
sinis gyventojų išnaudojimas. 
Rusijos žmogų engia valstybi
nis kapitalizmas aukštomis pre 
kių kainomis ir žemais atlygini
mais. Dėl to masių gyvenimo ly
gis yra žemaL

SINCE | 1883

MDfftAl DfFOSlT iNSURAMCf 
CO»rO»ATlON

Jūs a t rasit, kad verta

bendrauti su Drovers

Allroversllaiiks
47th Street & Ashland Avenue YArds 7-7000

GAZO APŠILDYMO KROSNIŲ IŠPARDAVIMAS*
SIEGLER, MONOGRAM, MOORE

Ir daugelio kitų firmų

nuo S 12.95 ir aukščiau
Specialus Išpardavimas išstatytiems pa
vyzdžiams. 3-jų dalių Sectional svečią 
kambario komplektas ir 2-jų dalių sve
čių kamb. komplektui ir miegamoje 
kamb. koplektul.
Mūsų erdviose patalpose turime didžiaa- 
sj pasirinkimą visų modemiškų baldų, 
elektrinių krosnių, radijo ir televizijos 
aparatų, šaldytuvų ir kitų namams reik
menų.

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

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

9 Iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 Iki 4:30 po pietų.

GRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

INSUR D

Naujas aukštai dividendas num&ton*
mokėti ant Investavimo sąskaitų nno Vasario 1 * , 1M2 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO 14UO9IMČIU3 NUO 1 D- 

Dividendai mokami sausio tr liepos mftn. 1 d.
a a Aunne, PIRMAI*, ir KETV. ........... ...9 v. r. iki 8 p. p.VALANDOS: antrad. ir PENKT. ........9 v. r. iki 5 p. p.

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

I
r.

i
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5. smarkiai sukrėtė lietuvių kul-1 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. vasario mėn. 15 
tūrinį veikimą. Jaunimui išėjus 

Į kariuomenėn pritilo daina. Tik,
po keliolikos metų pertraukos ją auką jau įteikė Lietuvos 
kelių veikėjų pastangomis cho- Vyčių 79 kp. — 10 dol. Aukas 
ras vėl atgaivintas. Jam vado-įgalima įteikti minėjime arba 
vau ja detroitiečiams gerai pa- pasiųsti DLOC sekretoriui J. 
žįstamas Dainavos vasaros sto-| Grūzdui, 13905 Sussex, Detroit 
vykių beveik nuolatinis meno , 27, Michigan.
vadovas 
natviška 
tuvišką 
mėnesių 
koncertas 
tuva” 
džiaugsmingai ir gerai įvertin
tas.

j Noris tikėti, kad 47-tus me
tus pradedantį sukaktuvininką, 
o kartu dar tokį jaunuolišką 
chorą detroitiečiai priims šiltai PRECIN PHOTO STUDIO 
ir savo nuotaikomis liesis į jų 4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 
giesmės troškimą: “Težydi vė
lai Lietuva”.

P. Natas •

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. HEmloek 4-2413 
7159 So. Maplewood Avė., 

Chicago 29, III.

» S <

“Consilium Fakultatis” operetės dalyviai. Iš k. į deš.: muz. .A. 
Mateika, E. Vasiliauskas, E. Zubrickienė, M. Sajauskas, P. Heinin- 
gienė, J. Naumavičius, P. Zaranka, Al. Kasputis ir rež. J. Pus- 
dešris. Antroje eilėje: J. Jurgutis, p. Stašaitiene, E. Skiotys, A. 
Gubilas ir L. Heiningas.

suaugusiems, vaikams iki 12 
metų 75 centai. . Vakarienę 
ruošia Moterų S-gos 54 kp. 
Pelnas skiriamas .parapijai.

(Nukelta į 6 psl.)
27, Michigan.

KRONIKA
— Dievo Apvaizdos lietuvių 

parapijos metinė vakarienė 
įvyksta šį sekmadienį, vasario 
18 d. nuo 12 iki 4 vai. p.p. po- 
bažnytinėje salėje, Schaefer 
prie Grand River. Įėjimas $1.50

tvarkingą mokinį. Tiesa, jo tai 
syklingas lietuvių kalbos var
tojimas yra gražus pavyzdys 
čia augantiems jaunuoliams. Ju
lius Kazėnas abato rolėje ir 
Jūra Gailiušytė tarnaitės rolė
je buvo savo vietoje.

i Igną Gatautį detroitiečiai pa
žįsta, kaip gabų ir gerą akto
rių, tačiau režisūros darbe jį 
teko matyti pirmą kartą. Palin
kėsime jam sėkmės ir palauk
sime sekančių pastatymų.

Dekoracijos dail. Vytauto! 
Raulinaičio prologui buvo labai 
vykusios ir įspūdingos, gi per 
likusius 3 veiksmus pasinau
dota užuolaidom, išskyrus vie
ną kampą. Būtų tiksliau duoti 
visam veikalui dekoracijas arba 
iš viso jų neduoti, jei gastro
lėms vykstant susidaro perve
žimo sunkumai.

Vakarą suruošė bendruome
nės vietinė apylinkė su tikslu 
gauti šiek tiek pajamų kultū
riniams reikalams, gi kartu su
darydama progą kaimyniniam 
teatrui pasireikšti. Tačiau pu
blikos atsilankė nedaug ir ta 
pati publika radusi užkandžius 
be alaus greitai išsiskirstė. 
Rengėjai turėjo nuostolių, ta
čiau guodžiasi, kad Vysk. M. 
Valančiaus blaivinimo 
jiems brangesnė.
NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVENTĖ
Detroite oficialus nepriklau

somybės šventės paminėjimas

“VAIDILOS’’ GASTROLES
Faktas, kad Clevelando lietu

vių bendruomenė turi savo tea
trą — “Vaidilą” yra džiuginan
tis, juo labiau, kad tokie tea
trai ir šeštadieninės mokyklos 
yra geros priemonės lietuvybės 
išlaikymo kovoje. Tik gaila, 
kad šiuo gražiu Clevelando lie
tuvių bendruomenės pavyzdžiu 
nepaseka kitos didesnės lietuvių 
kolonijos. “Vaidilos” darbo vai
siais, be Clevelando, gali pasi
džiaugti Chicaga, Detroitas, Ro 
chesteris ir kitos lietuvių kolo
nijos, nes šis teatras yra darbš
tus ir judrus.

Vasario 3 d. mūsiškė bend
ruomenė buvo pasikvietusi “Vai 
dilą” su Maurice Rostand vei
kalu “Žmogus, kurį užmušiau”. 
Tai pacifistinė, psichologinė 3 
veiksmų su prologu drama.

0 . Ji verčia žiūrovą giliai susi
mąstyti ir pasvarstyti ar auto
riaus keliamos humanistinės 
idėjos šiandieniniame pasauly
je nėra likusios tik utopija. 
Yra klausimas ar šiandieną at
siranda nors mažytė dalis in
dividų, kurie jaustų atsakomy
bę už savosios tautos nusikal
timus ir panorėtų asmenine 
auka atsilyginti už skriaudas.

Kyla klausimas, kaip “Vaidi
lai” pavyko M. Rostando dra
mą perduoti mūsų publikai. 
Reikia atsakyti teigiamai. Ta
čiau dėl pačios vaidybos, dėl 
atskirų charakterių sukūrimo 
jau bus skirtingų noumomų. įvyks vasario 25 dieną. Minė- 
Juo labiau, kad “Vaidila” nėra 
mėgėjų sambūris, bet teatrinis domis Šv. Antano bažnyčioje ir 
vienetas. Nelengva buvo reži- 
soriui ir aktoriams 
prieš uždavinį duoti skirtingus 
prancūzo ir vokiečių 
narių charakterius, iš kurių ga- t 
lėtum skirti prancūzą nuo vo
kiečio ir vokietį nuo lenko ir 
panašiai. Negalėčiau tvirtinti, 
kad šis uždavinys jiems pilnai 
pasisekė, tačiau savo vaidyba 
“Vaidila” yra toli pralenkęs 
mėgėjus. Kaip stipri vaidybinė 
pajėga pasirodė Zigmas Pec- 
kus prof. Robert von Holder- 
lin rolėje, tačiau ir jis negalėjo 
duoti aiškesnio tipingo vokie
čių profesoriaus charakterio. 
Vykusiais charakteriais šiame 
spektaklyje pasižymėjo Ignas 
Gatautis Fraulieber knyginin
ko ir E. Bridžiuvienė Luisės 
von Holderlin vaidmenyse, nors

. iš jos buvo pasigesta stipresnio 
balso. Violeta Žilionytė Angeli- 
kos Schroeder rolę išpildė vy- 

▼ kušiai. Pats sunkiausias vaid
muo, žmogaus, kuris užmušė 
savo draugą, teko Vladui Pleč- žinojimo meilė, tiesos ieškoji- ateičiai. Dėlto nenuostabu, kad 
kaičiui. Jo sukurtas Marcei
Laurain visgi nebuvo įtikinan- klausimo pastatymas. Filosofi- nariai pastoviai, nepaisant ar 
tis. ja stebi, tyrinėja ir stebisi da- šalta ar šilta, lietui lyjant ar

Vytenis Gatautis - Eitel, Hol- lykais. Filosofija žiūri į dabar- saulei šviečiant, renkasi Šv. An 
derlino sūnėno rolėje nedavė 
vokietuko padaužos tipo, bet 
vaizdavo gerai išauklėtą ir

idėja

jimas prasidės 10 vai. pamal-

Faustas Strolia. Jau- 
energija jis kelia lie- 

dainą. Prieš trejetą 
surengtas pirmasis 
“Težydi vėliai Lie-

Chicagoje buvo sutiktas

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RCŠ1ES FOTOGRAFIJOS 
MĖSŲ SPECIALYBĖ.

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

TV RADIJAI HI-FI. VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta
• - » ♦ • > • ♦ w •- » ♦ ♦ ♦ » » »

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

šia deimantinio jubilėjaus pa
minėjimą. Minėjimo banketas 
įvyks kovo 24 d. St. Clements 
salėje prie 25 ir Michigan gat
vių.

MINI SAVO GIMTADIENĮ
Petras Vladas Brundza vasa

rio 15 d. švenčia savo 82-rąjį 
gimtadienį. Jis yra gana stip
rus ir gražiai atrodo. Sausio 
16 d. jo dukra Margarita su 
vyru James Combes susilaukė 
dukrelės. Dabar Brundza turi 
6 anūkus.

šinti. Prie Windsoro kleb. kun. 
V. Rudzinsko ir P. Januškos 
linkėjimų, sukaktuvininkams 
sugiedota Ilgiausių metų.

— Naumavičiai česlava ir 
Juozas laimingi susilaukę šei
mos 
AbuI
tano

(Incorporated) 
EDVARDAS (LIS, sav.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA 
KVIEČIA

padidėjimo — dukrelės. 
Naumavičiai yra Šv. An- 
parapijos choro nariai.

P. J.

KONCERTUOJANČIO
SUKAKTIS

CHORO

baigsis iškilmingu posėdžiu 
atsistoti prasidedančiu 3 vai. p. p. Wes- 

tern aukštesnėje mokykloje 
šeimos prie'Clark parko.

Lituanistinė mokykla šios 
šventės minėjimą atliks Vasa
rio 17 dieną ir turės atskirą 
programėlę.

Lithuanian Voice radijo va
landėlė vasario 18 d. nuo 8.30 
iki 9 vai. duos specialią Vasa
rio 16 minėjimo programą. Šios 
programos mecenatu yra Det
roito jūrų skautija. Pasiklausy
kite iš WQRS radijo stoties 
FM banga 105,1 mc.

PASKAITA
Vasario 11 d. Tarptautinio 

Instituto patalpose prof. dr. J. 
Pikūnas skaitė paskaitą “Filo
sofijos vaidmuo”. Į klausimą 
kas yra filosofija dr. Pikūnas 
atsakė netiesioginiai, tai yra 
iš apibūdinimo kas nėra filoso
fija galima būsią suprasti kas 
yra filosofija.

S. G-kas
PAKELS TRISPALVĘ

Pirmą kartą Windsor, Ont., 
prie miesto salės suplėvesuos 
lietuviška vėliava, Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo minė

jimo proga. Kviečiame visus 
Windsoro apylinkės lietuvius 
dalyvauti vėliavos pakėlime va
sario 16 d. 9.30 v. r.

KOMITETAS
Sudarytas Lietuvių dienai 

ruošti komitetas. Pirm. M. Ki-i 
zis, vicepirm. E. Butavičienė, ko “Broliai” — 1918 m., pir- 
kas. V. Kačinskas, Meno reik, moji operetė — “Komevilio 
J. Sodaitis, inform. B. Baniko- varpai” — 1919 m., pirmas re- 
nytė, patalpų reikal. R. Puida, liginis koncertas — Du Bois 
Prekybos reikal. A. Butavičius, kantata “Kristaus septyni pas- 
Sporto reikal. R. Dumčius, Re- kutiniai žodžiai” —1920 m. Vi- 
ligijos reikal. E. Puidienė. Ko- si veikalai būdavo kartojami ir 
miteto raštine: 1249 Elsmer kitose lietuvių kolonijose. 
Avė., Windsor, Ont.

ATGAIVINAMAS CHORAS
Stengiamasi atgaivinti Wind- 

soro lietuvių choras, kuris sa
vo pasirodymais buvo žinomas 
ir kaimyninėse lietuvių koloni
jose. Pirmą kartą žada pasiro- 
dyti Vasario 16 d. minėjime. "

C

ŠV. ANTANO PAR. CHORAS
PASTOVUS

Lituanistinės Mokyklos vy
resniųjų skyrių mokiniai Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo šventę paminės vasario 17 
d. 3 vai. p. p. Ispanų namuose, 
mažojoje salėje.

Minėjiman kviečiami moki
nių tėveliai ir visi kurie domi
si šeštadieninės mokyklos dar
bu. SK.

• PROKLAMACIJOS VASARIO 
1 i 16 ŠVENTEI

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplevvood Avė. 

Chicago 29, UI.

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

Tel. HEmloek 4-6264

Chicagos Vyčių Choro kon
certas, įvykstąs vasario 24 d. 
ukrainiečių salėje sutampa su 
choro gimtadieniu. Choras bu-i 
vo suorganizuotas 1916.11.24 šv. i Michigan gub. John B. Swain 
Jurgio parapijos salėje Chica- son ir Detroito meras Jerome 
goję. Pirmuoju choro vedėju P. Cavanagh proklamacijos for 
buvo komp. A. Aleksis. Jam ma paskelbė Vasario 16 d. “Re
tais pačiais metais išvykus, public of Lithuania Day” tin- 
chorą perėmė komp. A. Pocius, karnai priminti Detroito ir Mi- 
Chorui priklausė daugelis anų 
laikų žymesniųjų dainos meno 
atstovų. Pirmas koncertas įvy
ko 1916 m. gruodžio mėn. 10 
d., pirmoji kantata — Sasnaus

“Broliai”

I 
I

Nuo 1932 m. chorą vedė mu
zikas J. Sauris, savo energija 
ir judrumu išugdęs chorą iki 
80 balsų. Suruošta daug kon
certų, kantatų (J. Žilevičiaus 
Vytauto Didžiojo kantata), 
operečių — “Gražuolė”, “Cuk
rinis kareivėlis” ir kt. Choras 
dalyvavo New Yorko Pasauli
nės parodos Lietuvių dienos 
programoj.

Trumpai chorui vadovavo 
Daug kas ateina ir nueina, dar S. Rakauskas ir L. šimu- 

bet Šv. Antano parapijos cho- tis, Jr.
ras jau 12 metų pastoviai lai
kosi. Kiekvienas žino, kad lie
tuviška malda, lietuviška dai- 

Filosofija yra na yra laidas ir ryžtas tautos

chigano valstybės gyventojams 
apie Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 44 sukaktį.

Lietuvos trispalvė vėliava 
plevėsuos Detroito Civic Cent
re nuo vasario 16 iki vas. 25 
d., kada Detroite įvyks viešas 
mūsų tautos svarbiausios šven
tės minėjimas. Minėjimas įvyks 
Western High School audito- 

i rijoje, 1500 Scotten, netoli Ver- 
nor, 3 vai. p. p., vasario 25 d., 
sekmadienį. Minėjime dalyvau
ja garbingas svečias, Lietuvos 
atstovas Washingtone, Juozas 
Kajeckas ir Michigano nauja
sis kongresmanas Lucien N. 
Nedzi. Meninę projramą išpil
dys Šv. Antano lietuvių para
pijos choras, vad. muz. Alber
to Mateikos. Detroito ir apy
linkių lietuviai-ės maloniai 
kviečiami dalyvauti minėjime k 
ir kartu įteikti savo auką Lie
tuvos laisvinimo reikalams.
Minėjimą ruošia Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centras
Aukos skiriamos Altui. Pirmą

mas, noras pažinti, teisingas šitai suprasdami ir šio choro

saulei šviečiant, renkasi Šv. An 
tinęs problemas ir siekia jų tano lietuviškon bažnyčion atlik 
pilnutinio išsprendimo. Filoso- ti savo pareigas, 
fija bando atsakyti j iškeltas 
problemas. Mokslas ir filosofi- ras parapijos mokyklos patal- 
ja priklauso vienas kitam. Pre- pose mokosi naujų lietuviškų

Pamaldoms pasibaigus cho-

iiniiiiuiiiiniiiiniiiniiiiiiiHiiiii'iiifiiiiii'
T'lp’T’PfNT’T' \ITf~T T legentas pastebėjo kad prieš giesmių ir dainų. Turtingas lie-
UC 1 KŪJĮ 1, 1 llk>n. tūkstančius metų filosofija sto- tuviškų dainų lobynas, turtin-

SKELBIMAI j vėjo labai aukštai, kaip tuo ga ir šio choro dainų skryne- 
............  lė. Dabar jis ruošiasi Vasario 

16 d. minėjimui įvykstančiam 
vasario 25 d. Western High 
School auditorijoje. Malonu, 
kad suprasdami reikalą prie 
šio choro padidinimo prisidėjo 

' gražus skaičius balsingų mer
gaičių, moterų ir vyrų. Po šių 
repeticijų, trumpa pertrauka, o 
po to ir vėl prie darbo, tai 
operetės “Concilium Facultatis” 
paruošimas scenai. Tai neeili
nis pasirodymas, reikalaująs 
daug laiko ir darbo, bet už tai 
balandžio 28 d. šiuo darbu ga
lės pasidžiaugti visa 
ir plačiųjų apylinkių 
koji visuomenė.

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiimmiiiiiiiii tarPu t’kshej1 “°kslai dar bu’ 
;vo neissivystę. Filosofai pirmie 
i. ji nustatė, kad atomą galima 
suskaldyti. Ten kur filosofai 

I atsistoju prie valstybės vairo 
gyvenimas esąs kur kas geriau 

j tvarkomas ir pasiekia didesnio 
gerbūvio. Po paskaitos buvo 
keletas klausimų, į kuriuos pre- 

.legentas atsakė. Kultūros klu
bo vadovybė suruošusi paskai
tą atsilankiusius pavaišino ka
vute.

MENO PARODA

DETROITO BIZNIERIAI
Į IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-61B5 

GENERAL, CON'TKACTOR

Atlieka jvairius statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalimn- 
kystSs, cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo. 
Atskirų kambarių bei butų jrengimą 
pastogėse ir skiepuose.

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

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

Direktorius Ralph J. Valatka 
v 15756 Lesure Avenue

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoadway 8-2224

Dail. Vlada Stančikaitė Ab- 
raitienė gyvenanti Clevelande, 
Detroite ruošia savo meno kū
rinių parodą. Žada išstatyti 
apie 40 savo kūrinių. Bus alie
jinė tapyba, tempera ir grafi
ka. Parodą organizuoja Kultū
ros klubas. Ji vyks nuo kovo 
25 iki balandžio mėn. 1 d.

DEIMANTINIS JUBILĖJUS
SLA 352 kuopa Detroite ruo-

Detroito 
lietuviš-

l1
žinomas

LEO’S TEXACO SERVICE
PILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI 

Prityrusių tepimas ir aliejaus pakeitimą^

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

M ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS

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

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

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

Telef. WAIbrook 5-5121

— Barisas Vytautas
VVindsoro visuomenininkas su 
žmona Emilija, sausio 28 d. at
šventė gimtadienius. Juos pa
sveikinti susirinko gausus bū
rys jų artimųjų, kurie sukak- 

| tuvininkų buvo gražiai pavai-

Antrasis pasaulinis karas

^th $4.79
POPULAR BRAND OF 

GERMAN BRANDY

ESCORIAL GRUN 112 PROOF GERMAN
LIQUEUR Fifth $5.98

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 
C. S. P.

CRUSADER 10 YR. OLD PORTUGAL
BRANDY Fifth $3.39

Qlr I D’C S E L F w l\ I r □ s E R V I C E

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

FEBRUARY — VASARIO 15, 16, 17 D. D.

ZYTNIA 100 PROOF POLISH VODKA 
DISTILLED FROM RYE Fifth

$4-89

$5-19
IMPORTED GERMAN

STEINHAEGER (GERMAN GIN) Fifth 54.49
CHOICE OF IMPORTED CHERRY, STRAW- 

BERRY, REDCURRANT, GOOSEBERRY, 
BLACKBERRY VVINE Fifth $1-29

MOLINOS IMPORTED PORTUGAL 
RED OR WHITE WINE

ASSORTED GERMAN WINES
1960 VINTAGE• -— - --- ---- __--

Fifth ,69c

Fifth 89®
fįjsOlTHERN COMFORT IJQUEUR 3 98
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(Atkelta iš 5 psl. i
— Lietuvių Katalikų Vetera

nų metinis “Commanders Bali” 
įvyksta, šeštadienį, kovo 3 d. 
Lietuvių Veteranų namuose. W. 
Warren kampas Rutherford, 
truputį į vakarus už Green- 
field. Bus vakarienė ir balius. 
Parengime bus pagerbtas nau
jasis veteranų posto komandie- 
rius Lee Galinskas.

— Lithuanian Melodies radijo 
valandėlė nuolatai transliuoja
ma 5 iki 5:30 p. p., šeštadie
niais, iš Detroito WJLB stoties, 
banga 1400 kil., kas savaitę 
duoda lietuviams svarbesnių 
žinių santrauka. Sekančius du 
šeštadienius bus skiriama dau
giau laiko Vasario 16-tai.

PRISIMINIMAI IK 
PALIKIMAI

Kuris iš Detroito lietuvių
prisimena ramaus būdo, tykų, 
nuoširdų, visiems prieinamą ir 
malonų a.a. Povilą Molį? Kuris 
iš lietuvių nepasinaudojo jo 
nuoširdžiu patarnavimu? Kuri 
organizacija nepajuto jo dos
numo?

Jo dideli nuopelnai lietuvių 
tautai, ypačiai Detroito lietu
vių kolonijai, ilgai pasiliks vi
sų atmintyse. Didžiulę brydę 
jis paliko lietuvybės arimuose.

Deja a. a. P. Molis nuo 1960 collision service) ir taiso visų 
metų vasaros ilsisi Holy Se- rūšių auto mašinų sugadinimus, j 
pulchre kapinėse ir retai kas 
beaplanko jo kapą, o gyveni
mas verda, kunkuliuoja ir rie
da Apvaizdos nustatyta vaga.

Palikus a. a. Molį ilsėtis Ho
ly Sepulchre kapinėse, visiems 
kilo klausimas, kas rūpinsis 
tais šimtais apdraustųjų, kurie 
pas jį buvo apsidraudę savo 
namus, automobilius ir kitą 
turtą? Ik šiol niekas nepatiekė 
pilnos informacijos. Pradėjau 
teirautis, tyrinėti, o tuos paty
rimus ir noriu perduoti spaudos 
skaitytojams.

Pasirodo, kad po P. Molio

ne-

MARQUETTE PARKO CENTRE
Tuščias lotas Marąuette Pk. Tinka 

biznio namui statyti. $6,000.
8 kamb. mūro rezidencija. Mo

dern. didelis namas. 50 p. sklypas. 
Garažas. Prie parko. $26.900.

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

Rūbų valykla — Cleaner ir gražus 
butas puikiam name Brighton Par-

REAL ESTATE REAL ESTATE
Bargenas. 2-jų butų namas.

S kamb. Gera vieta. $14.600.
3-jų butų mūras ant kampo.

■ ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
! $28,600.

I % aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24,800.

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

Nauja $100,000 likerių \
Taverna ir liuksus butas. Mūro 
mas su nuostoliu parduoda 
$56.800.

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

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

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

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

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

8 butų mūras. Alumin.
Virš $8,000 nuomos. $66.900.

Algos metinis priedas apie
i nuomos iš 

$21,000.
i .“ ’

8 Ir

j tuviais tik lietuviškai tekalbė
ti ir nepraleisti jokio lietuvių 
parengimo. Juk tai labai džiu
gi naujiena, ypač, kad p. Sho- i 
walter yra labai dosni ir savo 
aukomis yra parėmusi jaunimo ke. Pelno virš $4,000 metams. Kai-

2-jų butų mūras. 2 po 6 kamb.

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 į mėn. 
galite pirkti 4 kamb. mūrą, kurio 
kaina $13,000.

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

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

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

PILDOME INCOME TAX

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 71 st St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

stovyklą Dainavą, Balfą, Ame- na2.jų4'butv
rikos Liet. Balso Radijo klubą ^,ūr- garažas. Naujas gazu šildymas. J “ Platus Intas Prip nat narko. 529-700.
ir k.

Nepaprastai charakteringa, 
kad kitos tautybės moteris ne 
tik a. a. Molio buv. klientus į 
perėmė aptarnauti, bet nuošir
džiai rūpinasi lietuvių kalba ir 
kultūrine veikla ir ryžtasi už
pildyti tą spragą, kuri susida
rė jo netekus.

Showalter Insurance Agency 
adresas: 5524 Allen Road, Al- j 
len Park, Mich., tel. DU 2-4514. į 
Įstaiga atidaryta nuo 9 iki 5. 
Prireikus galima skambinti į 
namus ir po darbo valandų 
VE 7-7315.

i

nuomos
Įmokėti

butų, 8 
5 kamb.

Mū-

prekyba.
> na- 

už

biz-

priedai.

Tvirta

langai.

$5.000
mūro namo. Visa kaina

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

NAUJA LIETUVIO ĮMONE

Labai malonu ir džiugu gir
dėti, kad lietuviai veržiasi į 

j mokslus, įsigyja profesijas ir 
tampa savistovūs.

Štai neseniai Vacys Viskan
tas, kurį laiką valdęs benzino 
stotį, dabar atsidarė 12107 Li- 
vemois Ave., tarp Elhurst ir 
Fullerton automobilių taisymo 
įmonę (bumping and painting

|1O%, 20%, 30% pigiau mokėsite^ 
Į už apdraudą. nuo ugnies ir auto-K 
Imobilio pas #
į FRANK Z A POLIS i 

3208% West 95th Street
Chicago 42, Illinois

ITel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.®

PROGOS — OPPORTUNITIEš

T E L E V IZ I JA S 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už 
dirbtuvės darbą — $10.00 ir dalys

Pigios paveikslinSs lempos
J. MIGLINAS

2549 W. «9th St II a PR 6-1063

Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 
į Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
; Geras rūsys. Garažas. laibai geroj 
. vietoj. Brighton Parke. $21,000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
I Cementiniai pamatai. Naujai atre- 
■ montuoti butai. Skalbykla ir pašto, 
gė. $16,900.

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

13 butų mūrinis, tvirtas. $15.000 
' metinių pajamų. Mažas įmokė j imas 
į 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

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

33.800 mūrinis po 3 mieg., butas 
ir $200 nuomos j mėn., 69 ir Tal
iną n.

$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 j 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 Campbell.

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

5).

2

P-.

3$ 14.500 mūrinis 3 butai. Aušros 
Vartų parapijoj.

$18,500 mūrinis 2x4 Brighton p., 
oi. 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, ‘

$19,500 naujas 3 mieg. mūrinis ar
ti mūsų jstaigos. gazo šild.

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

$30.800 mūrinis 1% a., 10 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.

•>

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

3 metų 6 kamb. 
Marąuette parką.

atsk. šild. gazu. pastogė. >

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 30 
p. iot. $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

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

Nauj. 
Nauj. 
Mūr. 
Med.
Didelis pasirink, gerų ir pigių namu.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVE. LA 3-3384

mūr. 2x5% (3 m.)—$36.500
mūr. bung., garažas—$18.900 

2x5 ir 2 kamb., gar.—-$29.500 
2x5, gar., did. lotas—$18,900

$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

o savo tautiečiams daro ypa- i 
tingas nuolaidas. Darbą atlie
ka greit ir rūpestingai. Prirei
kus skambinti tel. 834-4520.

K. Jurgutis

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS

Primenama, kad vasario 18 d. 
4 vai. 30 min. įvyks visuotinas 
sąjungos “Ramovė” susirinki
mas ir šeimyninė arbatėlė Šim
kų namuose, 418 Helen St., prie 
Jefferson, netoli Belle Isle tilto. 
Visi ramovėnai kviečiami at
vykti į šį susirinkimą, kartu su

mirties visą draudimų agentu- žmonomis. Dienotvarkėje, be ki 
tų reikalų, bus svarstomi šie 
svarbūs klausimai; Ramovėnų 
veiklos pagyvinimas ir iškilmin
go koncerto Maironio metams 
atžymėti ruošimas. Valdyba

ros darbą buvo perėmęs jo sū
nus Julius. Kadangi Julius Mo
lis turi valstybinę tarnybą ir 
jos atsisakyti nenorėjo, o tar
nauti įstaigoje ir vesti draudi
mo agentūrą buvo neįmanoma, 
tai jis prisijungė prie Showal- 
ter draudimo agentūros — Sho- 
walter Insurance Agency, ku
riai vadovauja labai simpatiš
ka ponia Ronni Showalter. Po
nia R. Showalter, lankiusi De
troito ir Michigano universite
tus, draudimo srity turi 11 me
tų patyrimą. Ji atstovauja Zu- 
rich, Maryland Casualty, Celi
na Insurance Group, Jefferson 
Life, Prudential Life ir dar ke
lias draudimo kompanijas, ku
riose viską galima apsidrausti. 
Kad pilnai galėtų aptarnauti 
lietuvius, p. Showalter agentū
ros raštinės darbui pasikvietė 
Genovaitę Vilkienę, kuri, nors 
lietuviškas mokyklas lankiusi, 
kalba laisvai lietuviškai ir an
gliškai. Patyriau, kad Showal- 
ter yra labai pamėgusi lietuvius 
ir intensyviai mokosi lietuvių 
kalbos. Sako, kad ji esanti pa
siryžusi už metų su savo tar
nautoja Vilkienė ir kitais lie-

Į

BALFO VAKARAS

Elementorius “E”
Išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Elementorių paruošė žinomas 

pedagogas ignas Malėnas pačiu 
naujausiu metodu. Išmokti skai
tyti reikia tik pusės laiko, ne
gu kitais metodais. Tik duok 
elementorių, ir paskaityk pirmą
jį skiemenį. Toliau vaikai pa
tys skaitys.I

Vaikus galima pradėti moky
ti skaityti jau 4 metų, kai tik 
susidomi skaitymu.

Elementorius ruoštas 25 me
tus. Gausiai iliustruotas dail. 
V. Simanavičiaus spalvotais 
piešiniais. Yra 112 psl. Išlei
do Ateitis Brooklyne, N. Y. 
Spaudė saleziečių spaustuvė 
Italijoj. Kaina 2,50 dol. Gauna
ma adresu: Ateitis, 910 Wil- 
loughby Ave., Brooklyn 21, N. 

j Y., ir pas platintojus. Įsigykite 
i tuojau. Savo vaikučiams. pada
rysite didelį džiaugsmą.

I 
I 
I

PRIE MARQUETTE PARKO

PARDUODAMA MAISTO KRAU- i 2 auk®tų namas. 5 ir 4 kamb. 
TTV£. d • -j- u. j Nauja alyva karstu vand. šiluma.TU VE. Biznis išdirbtas per dau- G atqkiras <;klvna-s Arti
gelį metų. 147 West 112th Place atskiras sklypas. Arti

1_______________________  70-os ir estern Ave. Viskas tik
IŠNUOM. VIETA RESTORANUI, $20,900.
ant labai judraus kampo. Nepra- j Specialus investavimui — 5 butų 
leiskite geros progos: atvažiuokite I namas. Alyva-karštu vand. šildy- 
pamatyti. Charles Motei, Harlem mas’ Naujas garažas. Mėnesinių 
Avenue ir Southwest Highway, Pajamų $365. Arti Šv. Kryžiaus 
Worth Illinois. Tel. GIbson 8-9606. bažn- Pilna kaina $21,900.

---------- j 5 butų mūrinis Gage Parke. Vi- 
- _____ si 4% kamb. butai: Naujas sto- 

keris. Kampinis namas. Savininkas 
■■ išvyksta į California. Nužeminto 

l kaina — $45,250.
Grosernė su 2-jų butų mūr. na

mu. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Gera klientūra. Gazu šild. 
Gage Parke. Tik $26,250. Duokite 
pasiūlymą

PILDOME INCOME TAKSUS
Drandimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public
6455 SO. KEDZIE AVENUE

TeL PRospect 8-2233
♦ 

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

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

NAUJAS MCR. BVNGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

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

Krautuvė " , ’ J J .
biznio gatvės. 4% metų nuomos 
tartis.

lietuvių kolonijoje, ant 
su-

DĖMESIO!

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. Minkns. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

$9,000.
3- BUTŲ MED. — 

Prie 67-os ir Damen.
tralinė karšto vandens 
ma. 2 auto garažas.

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

ąuette Pk. 2 šildymo 
$42,000.

GERIAISIAS PIRKINYS!
6 metų mūr. ranch namas ant 

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

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesi 71 st Street
Tel. WAlbrook 5-6015

SI 6,500
Nauja 

alyvos
cen- 
šilu-

Mar- 
sistemos,

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

garažas. $21,500.
Pelningas, švarus, 8 butų, 

aukštų kampinis. $66,500.
_6 metų, 3 mieg. medinis, 

rūsys. 30 p. sklypas. Gera 
$14,200.

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

Šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. A.ti Marąuette Parko mokyk, 
lų. Viskas modemiška. Gražiai tš- 
dekoruota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595
MAROUETTE PARKE

Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu
tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $26,000.

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

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

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVE.

REpubUc 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTORS

2-jų

Pilnas 
vieta.

kamb. 
krau-

♦

4
BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 

VADOVĖLIS

ŠIMKUS

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

Remkit dien. “Draugą” Skelbkitės “Drauge”.

i REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

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

i 
J INCOME TAX I R

I

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos pa- 

: statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virs 300 įvairių stan- 

: dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 SO. VVESTERN AVE. 
Chicago 36, Illinois

A. ABALL ROOFIRG
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Dovvnspouts, Stogai. Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi ( ro.coated ). Dažymas iš lauko 
“Tuckpointing". Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktj bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8178

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- DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

ĮiII
i
I gesnis. Pradėk taupyti šiandien!
r ■
i

METINIS

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas & Co. 
BUILDERS 

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-3792

LOTAS BRIGHTON PARKE
46 ta ir Mozart. Susitarus pasta
tysim naują vienos ar 2-jų šeimų 
namą.

HE 4-7482 arba 436-5153 
VACYS CONSTRUCTION CO.

Balfo 76-to sk. vakaras įvyks 
kovo 3 d. 7 vai. v. buv. lietuvių 
svetainėje, W. Vemor ir 25 gt. 
kampas. Detroito Dramos mė
gėjų sambūris, režisuojant Z. 
Arlauskaitei - Mikšienei, suvai
dins O. Graurokienės keturių 
veiksmų komediją “Šypsančios i 
akys”. Po vaidinimo seks šokiai 
ir bufetas. Neužmirškime, kad 
tai bus paskutinis pasilinksmi
nimas prieš gavėnią.

Praeitą rudenį Balfo praves
tosios rinkliavos proga yra au
koję šie asmenys: St. Požėra 
ir A. Mikalkėnas po 5 dol.

Šiuo metu skyriaus stropusis
iždininkas C. Šadeika visu uo-' 
lumu renka nario mokestį. Jei
gu Detroito Balfo skyrius na
rių skaičiumi toli pralenkia ki
tas vietoves, didele dalimi rei
kia dėkoti šio skyriaus iždinin
kui, kuris jau keleri metai eina 
tas pareigas tuo pačiu sąžinin
gumu, ir kas svarbiausia, ne
mažėjančiu uolumu. Jis, atsiver
tęs retu tvarkingumu vedamą 
skyriaus narių knygelę, dažnai 
mums primena tai, ką mes pa
tys ir neraginami turėtume at
siminti — kasmet susidomėti 
1 dol. nario metinio mokesčio 
Balfui. V. C. i

I

i

) SEMINARIJA VYR. 
AMŽIAUS KANDIDATAMS

AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Pres. • Tel. VI rginia 7-7747

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

i *
S

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

Kapt. Eddie Rickenbacker, 
bedamas Commonwcalth 
San Francisco mieste, 
Jungtines Amerikos Valstybes 
nutraukti santykius su Rusija ir 
išeiti iš Jungtinių Tautų. (UPI)

kal- 

klube 

ragino

Suaugusiems, jaučiantiems 
pašaukimą į kunigus, Kolumbi
jos sostinėje Bogotoje įsteigta 
seminarija, kuri veikia nuo 1957 
m. Ir šiemet turi jau 90 klie
rikų.

I

SHEET METAI 
3431 S. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illlnoia
Tel. 277-1442 Res. OL. 4-0419.

SKABI ST 8-9272
JUOZAS ŽEMAITIS

LR VIC.
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu Šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki X metų iSeri- 
mokėjimas

CICERO HEATING ANDŠILDYMAS
A. Stančiauskag instaliuoja vi

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

i 7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehili 6-7875

CONSTRUCTION CO

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

! ąuette Pk. apyl. arti mokyklų, j 
■ Prieinama kaina. GR 6-0966.

HELP MASTEI) — VYRAI

REIKALINGI ŠOFERIAI — 
komiso sąlygom. Mes paskiriame 
išvežiojimui “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 Ave.

KERELIS BROS
i CONSTRUCTION C0 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOSrPREKY B 0 3 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMU 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

DfiMESIO !

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Gražių vizitinių kortelių 
biznieriui-prefesionalui 

reikia
D R A U O A S

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

Vedėjas J- LIEPOMS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 

Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5. '
Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryto tik 

6211 South Western Ave. krautuvė

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street

I 
l

4*

CHICAGO 29. ILLINOIS

Skambinkit LUdlow 5-9500
llllilIliHIlIlIlIilIlHlllllilIlIlIlIlIlIlHIIIIIIH

,, V IKD O“
HEATING SERVICE

Irt ngia naujus tr perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas ir 
alyvos "convcrsfon bumers”, 
vandens ‘‘‘boilers", vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) Ir at
lieka visus darbus sualjuMus 6u 
namų apšildymu.

4444 S. WF.STERN AVE.. Chi
cago. UI., VI 7-3447 —D. Žu
kauskas.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

Išnuom. mieg. kamb. Galimybe 
naudotis 
sekmad.
Ashland

virtuvc. Apžiūrėti galima 
nuo 1 iki 7 vai. 5628 S. 
Ave. PR 8-6553.

Mr. Pillar

Remkit dien. “Draugę”

• STATYBA • PLANAI ,
• PASKOLOS

/ Gyvenami namai. Biznio, in-' 
dustrijoe bei ofisų pastatai. 
Taip pat įvairūs pastotų re-, 

^montoi.

* L- STAŠAITIS
Statybos Kontraktortus

I 8043 SO. SAWYKR AVENUE 
CHICAGO 29. ILL. 

Namų TeL PR 8-8378

4

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJĖS NAMUS 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ..
ST 3-0703 OL 7-2024 Chiengo, IU.

f
V.SIMKUS

Statybos Ir Remonto Darbai 
2013 VEST 71st STREET

I Tel. PR 8-4268 ir TE S-&53: ii
4
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JAV Globemaster nusileido Berlyno Templehof aerodrome nustatyta tvarka, kai vakariečių sąjun
gininkų kariniai ir komerciniai lėktuvai atskrido į miestą, nepaisydami rusų bandymų suvaržyti 
skridimus Berlyno koridoriuose. Sovietai skridimų suvaržymus atšaukė. • (UPI)

MŪS KOLONIJOSE

New I iaven, Conn

Vasario 16 minėjimas
Alto rengiamas Lietuvos 

priklausomybės sukakties pami 
nėjimas New Havene, įvyks sek 
madienį, vasario 18 d.: 10 vai. 
lietuvių šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje iškilmingos šv. 
mišios už žuvusius. Tuojau po 
pamaldų, bus padedami organi
zacijų vainikai prie paminklinio 
kryžiaus. 3 vai. p. p. iškilmin
gas minėjimas didžiojoj parapi-

ne-

jos svetainėj, 339 Greene st., 
su menine programa.

Pagrindiniu kalbėtoju bus ži
nomas visuomenės veikėjas An
tanas Saulaitis.

Visi vietos ir artimesnių apy
linkių lietuviai maloniai kvie
čiami minėjime dalyvauti.

Prašoma įsidėmėti ,kad pa
maldos tą dieną prasidės ne 10: 
15, bet lygiai 10 vai. Rengėjai

SUVAŽINĖJO POLICININKĄ

Automobilistas, nudavęs esąs 
i FBI agentas, savo mašina suva
žinėjo Chicagos policininką Ca-

\

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. vasario mėn. 15 7

Skautėms

MINTYS VASARIO 16 D. PROGA

Lietuvos laisvės laikais Va- apibūdina, kaip grupę žmonių, 
sario 16-toji buvo laimės ir kuriuos jungia ta pati kalba, 
džiaugsmo šventė. Šiandieną gi kurie sudaro atskirą ir savitą 
tai liūdesio ir susimąstymo die
na. Mes liūdime Lietuvai laisvę 
praradus, tačiau taip pat susi
mąstome ir prisimename savo 
pareigas tėvynei, kurią mylėti 
savo įžodžiu ir šūkiu esame pa
sižadėję.

Kokios gi yra mūsų pareigos 
Lietuvai? Trumpai jas būtų ga
lima sekančiai aptarti: tai sa
vosios tautybės branginimas ir 
sąmoninga meilė savam kraš
tui.

Carlton J. H. Hayes tautybę

I 
> me jos grožį, ar visada ją savo 
Į tarpe vartojame? .

Švęsdamos Vasario 16-tąją 
prisiminkime ,kad esame dukte
rys tos pačios tautos, dėl ku
rios vardo Sibiran tūkstančius 

(ištrėmė. Neužmirškime, jog e- 
same seserys keturių lietuvai
čių, kurios, Sibiro taigose di
džiausią skurdą vąrgdamos ir 
neišsakomą skausmą kęsdamos, 
parašė Sibiro Maldaknygę — 
didingą maldą už Lietuvos lais
vę ir kenčiantį lietuvį.

Mielos sesės, Vasario 16-sios 
proga sveikiname jus poeto 
Fausto Kiršos žodžiais:

kultūrinę bendruomenę ir bran 
gina tas pačias istorines tradi
cijas.

Gimtosios žemės, arba “ter- 
ra patria”, meilę mes vadiname 
patriotizmu, kuris šiandieną y- 
ra glaudžiai siejamas su tautiš- ! 
kūmo pasireiškimu. Patriotiz
mą tas pats autorius nusako 
kaip “nuolankumą, kurį iššaukia 
nuoširdi meilė savajam kraštui 
ir darbas jo dvasinei, intelektua 

Hinei ir fizinei gerovei. Nuošir
di tėvynės meilė ilgainiui mus iš jr dovaną paliko: visą žemės 
moko suprasti, jog mes savojo. /kraitį,
krašto nesame verti, nes nei vie jr testamentą: lig mirties kovok 

I nas žmogus nėra vertas to, ką dėl jos”, 
jis myli”. |

i

Fizinis atsiskyrimas dar ne-. 
nutraukia dvasinio ryšio ir ne-! 
atleidžia pareigos varžtų. To- j 
dėl ir iš savojo krašto išklydę, * 

«•» mes jam savo lietuviška kilme ;
Hamiltono apylinkės valdyba ncatšąukiainai priklausome.

minės nepriklausomybės paskel , . . . |~~j- —— ——j— - ——
bim’ą vasario 18 d. 5 vai. v. Lie- Tačiau neužtenka vien tik pri nis susirinkimas”. .
tuvių namuose. Paskaitą skai- klausyt^ reikia įrodyti, jog pri- suotinis susirinkimas — pareiš- 
tys svečias iš Clevelando dr. • kiausai- Kad mes sav0 lietuvis- kalbėtojas — duos svarbių 
A. Nasvytis. Sveikinimo žodis kos kllrnes svarb^ suprantame nurodymų, kaip pagal Šv. Tėvo 
bus duotas tik Hamiltono mies 
to atstovui. Meninę programos j

KANADOJ

i 
|

“Tėvų tėvai per amžius dvasios 
/įkvėpimais 

Tėvynę atnešė lig šios šventos 
/dienos

A. -Į- A.
MICHAEL PIETROSZEWICZ

(PETKOS)
Gyveno 3114 West 63rd Street

Mirė vas. 14 d., 1962, 11:25 vai. ryto, sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 63 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna (Pierzynski), 
sūnus Raymond Petros, marti Helen (sav. Ajax Linoleum Co.), 
anūkas Michael, brolis Stanley Petrose, brolienė Johanna, 
brolių vaikai: John ir Bruno Petrose, Michael, Josephine ir 
Conrad Peters, švogeris V. P. Pierzynski, jo žmona Alice 
(Continental Savings & Loan Assoc.), ir jų šeima, švogerka 
Julia Stracy su šeima, švogeris Gust Pierzynskas, jo žmona 
Helen ir šeima, pusbrolis Tady Petrošius, jo žmona Stella, ki
ti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių Draugijai.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 
Westem Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., vas. 18 d., iš koplyčios 
11 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Adrian parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimnes, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnus, marti ir anūkas
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600

simir Szpicki, kai šis, nulipęs 
nuo savo motociklo, bandė įta
riamąjį apklausinėti dėl prasi
žengimo eismo įstatymui.

KOLEGIJA IŠSIKRAUSTO 
IŠ MIESTO

George Williams kolegija po

72 metų auklėjimo darbo Ch 
.cagoje išsikrausto iš miest 
j nes negali įsigyti reikalingt 
savo plėtimuisi žemės. Koleg 
jos pastatai yra prie Drexel ;

i 53 gt. Vadovybė ieškos nauj< 
vietovės užmiestyje.

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63 r d STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

J. F. El liEIKIS
UUDOTUVIŲ DIREKTORIUS

LJ TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4505-07 South Hermitage Avenue 

v Tel. YA 7-1741-2

F— 4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBLLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ

I

•f

7:30

—
r

t 
I ( 
I

Hamilton, Ont.
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas

i —
JI

Fil. N. Kersnauskaitė
I

• I

B. ir S. Jakučiai
Ir

Alyva, anglys, kūrenimo uistamų 
pakeitimai ir pataisymai

BLLTEHRE OIL CO. 
DR 3-3683 

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

BARBORA ANUŽIS
(ZABLOCKAITE)

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

Nubudę lieka: Vyras, dukterys, žentai ir anūkai.

ir ja didžiuojamės, galime ir tu- 
j rime įrodyti dviem būdais: pri- 

dalįatlikTpatysTamiltom^: J ^usymu ir aktyviu dalyvavi- 
dalyvaus choras, tautinių šokių 
grupė ir “Aukuro” dramos mė
gėjų artistai. Yra numatytos 
priimti atitinkamos rezoliucijos 
Kanados min. pirm. J. Diefen- 
bakeriui, užs. reik. min. Green 
ir opozicijos vadui L. B. Pear- 
sonui, kuris Lietuvai yra labai 
palankus asmuo. Iš ryto bus 
iškilmingos pamaldos liet, baž
nyčioje.

Mieli hamiltoniečiai, atsilan
kykite į Vasario 16 d. minėji
mą. Visi, ypač jaunimas, yra 
kviečiami kuo gausiausiai da
lyvauti. Moterys ir panelės pa-, 
sipuoškite tautiniais rūbais, nes 
tad priduoda daug iškilmingu
mo. Kl.

mu lietuviškoje veikloje ir Lie
tuvos vardo kėlimu kitataučių 
tarpe. Besimokančiam jaunimui 
čia progų ir galimybių nieka
dos nestigs. Jau vien savo lie
tuviško vardo lydimu atėjimu 
į kitataučių tarpą mes atkrei
piame jų dėmesį, ir jų nuomo- 
nė apie mūsų kraštą bent dali
nai remiasi ne vien mūsų žo
džiais, bet ir mumis pačiomis. 
Ar esame vertos savosios tėvy
nės atstovės visur ir visada? 
Ar mokame suteikti žinių apie 
Lietuvą, jos istoriją, meną, li
teratūrą, muziką, tautodailę, a- 
pie mūsų kultūrinį gyvenimą 
išeivijoje? Ar mokame bran
ginti lietuvių kalbą, ar pažįsta-

MICHIGAN OBUOLIAI
TIESIOG IŠ SODO!

. . . . . . . . . . . $1.98
. . . . . . . . . . . .$1.98
. . . . . . . . . . $1.98
svaras — 10c

MACINTOSH
JONATNAN .
WINESAPS
DELICIOUS 
NATŪRALŪS MEDUS iš bitynų, kvortoms,

'/z galiono ir galionais. Medus koriuose .. 39?
ŠVIEŽI KIAUŠINIAI - IŠ ŪKIO

3 TUZINAI DIDELIŲ . 
3 TUZINAI VIDUTINIŲ

$1.43 
$1.33

rAn OTflnr 1924 West 59,h St- tuu ulUKt Tei-Wo$pee’ 6-5347 ■■V I Vi ■■■ Atdara nuo 8 v. r. iki 6 v. vak. 
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Yra vieta automobiliui pasistatyti.

A. + A

Bažnyčia ir visuotinis 
susirinkimas

Vienos kard. Koenig, lanky
damasis Belgijos sostinėje, kal
bėjo tema “Bažnyčia ir visuoti- 
_ ____________ _ Būsimas vi-;

planą pritaikyti Bažnyčios or
ganizaciją moderniųjų laikų rei
kalavimam. Jis atkreips visų 
krikščionių dėmesį į dvasines 
vertybes, kurios gali išgelbėti 
pasaulį. Kardinolas nurodė tuos 
pavojus, kurie gresia mūsų lai
kų žmonijai, plačiau apsistoda- 

;mas prie komunizmo. Baigda- 
mas pabrėžė, kad į išsigelbėji- 

• mą veda vienintelis kelias — 
Kristus.

ANIELĖ NOVICKĮ
(NOVICKIS) 
(Chcsnu kaitė)

Mir? vas. 13 d., 1962, 
vai. ryto.

Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Bruno, marti Bernice, 
4 anūkai. 3 proanūkai, sesuo 
Sesei? Mary Jeremia. kazimle- 
rietė. kiti gimines, draugai ir 

. pažįstami.
Kūnas pašarvotas Colonial 

Funr-ral Home koplyčioje, 6250 
N. Milwaukee Avė.

laidotuvės įvyks penkt., va
sario 16 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta į St. 
t'onstancf parapijos banyčk., 
Menard and Str o ne St.. kurioje 
įvyks gednling-os pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldi; t>us 
nulydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Sūnus, marti, anū
kai ir proanūkai.

leidot, direkt. Colonial Fu- 
neral Home. Tel. Spring 4-0366.

Gyveno 3239 South Lowe Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė vas. 14 d„ 1962 m. 7:30 v. ryto, sulaukusi pusės amž.
Gimė Lietuvoj, Kartenos miestelyje. J.A.V. išgyveno 12 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Petras, 2 duukterys:

Rūta Arba, žentas Liudas ir Ada Benevičius, žentas Vitis,
6 anūkai, 3 seserys: Ona Venckienė, Kazimiera Zablockaitė
ir Karolina Schonwald ir jų šeimos. Lietuvoje liko dvi sese
rys ir jų šeimos ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Susivienijimui Liet. Amerikoj 101-mai kuopai.
Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioj, 3354 S. Halsted

Street. Laidotuvės įvyks šeštad., vasario 17 d. Iš koplyčios
8:30 vai- ryto bus atlydėta į šv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Laid. direkt. P. J. Ridikas, Telefonas YArds 7-1911.

PADĖKA
Mūsų brangiam vyrui ir tėveliui

A. -f- A.
PULK. JONUI VINTARTUI mirus, 

nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui, kun. 
J. Sakevičiui, MIC, Romoje, ir kun. J. Kubiliui, S.J 
atlaikiusiems už jo vėlę gedulingas šv. Mišias.

Visiems užprašiusiems šv. Mišias ir mūsų gi
minėms ir pažįstamiems pareiškusiems mums 
užuojautą per spaudą, laiškais ir žodžiu, nuošir
džiai dėkojame.

ŽMONA, DUKTERYS IR SŪNUS

INŽ. BR. GALINĮ IR ŠEIMĄ, 

jo brangiai mamytei Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučia

Inž. Karolis Bertulis su šeima

MEČIUI ANUŠKAI mirus, 
skausmo prislėgtiems žmonai Genovaitei, 
seseriai ir svainiui dr. Sofijai ir Juozui Kun- 
giams reiškiame giliausią užuojautą.

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7Ist St. Telef. GRovehiU 6-2345-6
5 410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių Direktoriai

•845 80. WESTERN AVĖ

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpuMie 7-8609 REpubiic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL Y Arde 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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
TeL REpubiic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6872
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. vasario mėn. 15

Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimas Roselande į- 
vyks kovo 11 d. Iškilmingų pa
maldų metu pamokslą sakys 
tėv. dr. Tom. Žiūraitis, OP, pa
grindiniu kalbėtoju pakviestas 
inž. B. Nainys. Meninę dalį iš
pildys smuik. Povilas Mariukas 
ir moksleiviai.

X Vasario 16 d. televizijoje. 
Vasario 16-tą dieną, penkta
dienį, Lietuvos nepriklausomy
bės šventę paminėti sutiko ABC 
televizijos stotis “Clock Show” 
direktorius Diek Dumont savo 
programoje. “Clock Show”, tin
klas Nr. 7, moderuojama Dale 
Young, tęsiasi nuo 7:30 iki 8:30 
v. r. Paminėjimą išrūpino Lie
tuvių Bendruomenės Chicagos 
apygardos valdyba.

X Naujoji šv. Kryžiaus ligo
ninė bus viena iš pačių moder
niškiausių ligoninių Chicagoje. 
Septynių aukštų mūro pasta
tas, nusitiesiąs keturiais spar
nais, su pačiais naujausiais 
mediciniškais įrengimais kai
nuos apie aštuonis milijonus 
dolerių. Dabartinė ligoninė yra 
perpildyta. Gelbstin staigiai su 
sirgusius atgabentus ligonius, 
dažnai tenka laikinai lovas sta
tyti koridoriuose.
25 ligonys laukia eilės, kada ga 
lės į ligoninę patekti. Būna lau
kiančių net po 3 — 5 savaites. 
Taigi naujos ligoninės statyba 
— būtinas reikalas. Dabar kas
dien prie statybos dirba apie 
100 specialistų ir darbininkų. 
Šios vasaros pradžioje, numa
toma, naujoji ligoninė jau pra
dės veikti.

IŠ ARTI

žynių choras, vienas iš trijų chorų, kurį girdėsime “Aidos” operoje balandžio 1, 7 ir 15 dienų spek
takliuose Marijos mokyklos salėje. Su choru repetuoja chormeisteris Alfonsas Gečas. Pirmoje eilė
je iš kairės į dešinę: Vincas Vaitkevičius, Petras Čelkis, Algirdas Trinkūnas, Vytautas Radžius, 
Raimundas Kinderis, Vaclovas Monkus, Leonas Kalvaitis, Leonas Bildušas. Antroje eilėje Euge
nijus Gerulis, Algirdas Palionis, Jeronimas Gaižutis, Aleksas Rukuiža, Napoleonas Sabaliūnas, 
Antanas Antanavičius, Bronius Mačiukevičius ir Jonas Mockaitis. (Foto: Vladas Juknevičius)

IR TOLI
X Cicero kolonijoje per 44- 

tas Lietuvos nepriklausomybės 
metines bus dvi sensacijos. Pra 
nešimą padarys apie prez. Ken
nedy priėmimą JAV Lietuvių 
Bendruomenės C. V. pirm. J. 
Jasaitis, kalbą pasakys neseniai 
iš Lietuvos atbėgęs geologas J. 
Miklovas. Jasaitis dalyvaus de
legacijoje, kurią prezidentas 
priims šį penktadienį. Minėji
mas įvyksta šeštadienį, 7 v. v. 
Šv. Antano parapijos salėj, 1500 
S. 49 et. Meninę dalį išpildys 
solistė N. Linkevičiūtė, Žilvičio 
šokėjai, parapijos choro vyrų 
grupė ir jaunieji deklamuotojai. 
Bendruomenės apylinkė, kuri 
minėjimą rengia, ypatingai kvie 
čia dalyvauti jaunimą ir senuo
sius ateivius. Sekmadienį, vas.. 
18-tą, 10:45 vai. ryto, Šv. An
tano bažnyčioje bus laikomos 
šv. mišios už Lietuvą.

X Sol. Jonas Vaznelis vasa
rio 18 d. 10 vai. giedos Šv. Kry 
žiaus parapijos bažnyčioje per 
iškilmingas pamaldas minint 
Lietuvos nepriklausomybės 44 
metų sukaktį.

Sukakties minėjimas tą pačią 
dieną vyks 2 vai. p. p. Mari
jos Aukštesniosios mokyklos au 
ditorijoje. Minėjimas pradeda
mas punktualiai.

X Oldenburgo lietuvių gim- i 
naziją lankiusieji Toronte, Ka
nadoje, rengia susitikimą gegu
žės 5 d. JAV-se gyvenančiųjų 
tos gimnazijos buv. mokinių 
organizavimu rūpinasi L. Ger- 

Nuolat apie \ manienė, V. Vaičiūnaitė ir D. 
Šatas.

X Kaz. Bradūnienė, neseniai 
iš Baltimorės persikėlusi į Chica
gą nuolatiniam apsigyvenimui, 
sutiko paaiškinti Vasario 16 
dienos reikšmę Marąuette Par
ko jaunučių ateitininkų sus-me, 
kuris 
P- P- 
pose.

X 
prelegentas skaityti paskaitos 

j— “Tremtis šių dienų jaunimui 
bausmė ar palaima”. Prelegen
tui kelionė į Chicagą ir atgal 
[užtruks 50 valandų. Reikia ti- 
‘ kėtis, kad balandžio 14 d., 7:30 
vai. vak. Jaunimo Centro salė 
bus per maža, nes ne tik jauni
mas, bet ir vyresnieji norės iš
girsti šią aktualią paskaitą.

X Pranei Žebrauskienei yra 
Drauge laiškas iš Lietuvos nuo 
Marijonos Kungytės. Atsiimti 
Draugo administracijoj.

X
Chicagon su Balio Sruogos 3-jų 

“Uošvė”.

Į

i

i 
i

įvyks šį šeštadienį, 2 vai. 
Chicago Savings patal-

Chicagoj ir apylinkėse

X Chicagos moksleiviai atei
tininkai vasario 25 d. Jaunimo 
Centre ruošia uagavėnišką vai
kų Kaukiu balių. Kaip ir praė
jusiuose metuose yra kviečiami 
visi vaikučiai su kaukėmis. Su 
visais bus žaidžiama, dainuoja
ma, bus rodoma lietuviška iliu
struota pasakėlė, vaidinama 
pačių jaunučių, ir visi dalyvaus 
kaukių parade. Jau liko tik sa
vaitė laiko, tad jau metas ap
žiūrėti ar kandys nesuėdė se
nos kaukės ,arba pradėti siųti 
naują.

X Kun. dr. J. Prunskis dau
giau neredaguoja kultūros ir 
mokslo priedo, bet yra ateiti
ninkų, skautų, vyčių ir sveika
tos skyrių bei reportažų redak
torius, todėl į jį bendradarbius, 
redakcijos adresu, prašome ir 
kreiptis.

X “Veiksnių Tango” ir kiti 
kupletai, kuriuos šį šeštadienį 
Pakšto salėje išpildys vyrų 
kvintetas, yra vienas iš Varpi- 
ninku Filisterių d-jos koncerto 
— baliaus programos dalykų.

Staliukai rezervuojami tel. 
GA 3-0399. (Pr.)

Tūkstantį mylių vyksta

Clevelandiečiai atvyksta

veiksmų komedija
Spektaklis rengiamas vasario 
17 d., -7:30 vai. vak. Jaunimo 

'Centre. Bilietai gaunami: Jau
nimo Centre, J. Karvelio preky
boje ir “Marginiuose”. (Pr.)

KOLUMBIJOJ
— Kun. Ant. Sabaliauskas, 

salezietis, aplankęs Venecuelą. 
išvyko į Kolumbiją. Šiuo metu 
lankosi raupsuotųjų kolonijoje. 
Vasario 17 d. palaimins motery 
stę Bogotos apylinkės Taikos 
korpuso prižiūrėtojo čikagiečio 
Mark De Forest, kuris veda vie 
ną kolumbietę ir yra giminaitis 
Chicagoje gyvenančio Leonardo 
Pečeliūno.

J. A. VALSTYBĖSE
— Dr. S. Bačkis Amerikos 

Lietuvių d-jos surengtame Va
sario 16 d. minėjime, kuris į- 
vyko vasario 11 d. pasakė il
gesnę kalbą, kurioj be kitko pa
žymėjo: “Kartu su virš 100 mi 
lijonų europiečių lietuviai yra 
laisvajam pasauliui liudininkai, 
jog Kremliaus viešpačiai neat
sisakė šūkio, kuris yra iškaltas 
ant Lenino mauzolėjaus Mask
voje: Mes užkariausime pasau
lį, mes pakeisime pasaulį. N. 
Chruščevas šiandien kitais žo
džiais tą patį kartoja. Sovietų 
Sąjungos atstovai dažnai kalba 
prieš Vakarus, prieš jų kolonia 
lizmą. Tačiau duomenys, paskel 
bti 1961 m. spalio 19 d. “Prav- 
doje” rodo, kad Vakarai nepri
klausomybę suteikė 66.7%. viso 
pasaulio ploto ir 66.4% visų pa 
šaulio gyventojų, o Maskva per 
tą laiką kolonizavo 9.9% viso 
pasaulio ploto ir 27.7% visų gy 
ventojų. šie duomenys pasau
liui žinomi. Apie Sovietų kolo
nializmą Pabaltijo diplom. ats-

Lietu- tovai JAV 1961. XI. 16 d. įtei-

►

Vasario 16 d. minėjimo 
programa

Vasario 17 d. 12 v. vainiko pa
dėjimas prie paminklo žuvusiems, 
Jaunimo Centro sodelyje.

Pamaldos 10 v. Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje.

A. Oficialioji dalis
1. Vėliavų įnešimas: Darius Gi 

rėnas Postas — Commander R. 
Mikalajūnas; Don Varnas Postas
— Commander Jonas Jatis; orga 
nizacijų vėliavos.

2. JAV ir Lietuvos himnai. Gie
da Lietuvių Meno Ansamblis “Dai
nava”, diriguoja Stepas Sodeika, 
akompanuoja Algis Šimkus.

3. Invokacija. Katalikų kun. V. 
Bagdanavičius, MIC; Evangelikų
— kun. Povilas Dilys.

4. Nepriklausomybės akto skai
tymas. Skaito savanoris-kūrėjas 
Adolfas Jotka.

5. Tarybos pirmininko žodis. 
Kun. Adolfas Stasys-

6. Lietuvos generalinio konsulo 
kalba. Dr. Petras Daužvardis.

7. Honorable Ray J. Madden. 
Mesmber of Congress lst District, 
Indiana; presented by Anthony J. 
Rudis, president of Lithuanian R. 
Catholic Federation of America.

8. Vėliausia atvykusio iš Lietu
vos kalba. Geologijos inžinierius 
Juozas Miklovas.

9. Rezoliucijų skaitymas. Skai
to Antanas Repšys.

10. Rinkliava. Rinkliavos tal
ka -— “Giedra” korporacija.

11. Proklamacijų skaitymas. — 
skaito Eufrazina Mikužis.

Dešimties minučių pertrauka
B. Meninė dalis

1) Sol. Monika Kripkauskienė; 
2) sol. Al. Brazis; 3) Lietuvių 
Meno ansamblis “Dainava”, diri
guoja Algis Šimkus, akompanuo
ja prof. VI. Jakubėnas.

1. Baigiamasis žodis.
2. Vėliavų išnešimas.

“JUODVARNIAI” ATSKRIDO didesnės tvarkos iš publikos pu
sės. Teatras reikalauja tylos ir 

į susitelkimo. Dėlto, kad ir vaikų 
troškulio ir alkio perdidelis ten
kinimas tokiais atvejais išveng- 
tinas. Bet tai jau tėvų susipra
timo ženklas, o ne pastatymo 
kaltė.

Šia proga Skaučių Seserijos 
Vadi jos vyr. skaut. O. Zailskie- 
nė prie tulpių puokštės teatra
lams prijungė ir tokį sveikini
mą: “Sveikiname, džiaugiamės 
ir dėkojame Vasario 16 d. išva 
karėse pateikus mūsų mažie
siems ir suaugusiems gražų lie
tuvišką. vaidinimą. Malonu šia 
proga pastebėti, kad šio veikalo 
autorė yra buvusi pirmoji Lie
tuvos Skaučių Seserijos vyr. 
skautininke. Linkime nepavarg
ti ir su šiuo veikalu aplankyti 
visas didžiąsias lietuvių koloni
jas”. Prie šių linkėjimų priside
dame, nes su tokiu veikalu tik
rai yra verta ir lietuvybei nau
dinga aplankyti bent didesnius 

! lietuvių susibūrimus. Ne tik L. 
Scen. Darb. s-ga, bet ir lietuviš
koji Chicagos visuomenė džiau
giasi šio veikalo pastatymu.

A. D. kuopa rūpinasi
mos pravedimu, kad visi vaiku
čiai būtų įtraukti į žaidimus, 
pasilinksminimus ir į kaukių 
parodą. Kas gi iš vaikų nenori 
pavirsti paukšteliu, gėlyte ir 
pan.? Visi vaikučiai veržte ver
žiasi į šį užgavėnišką balių, ku
ris įvyks vasario 25 d., Jauni
mo Centre. Reik manyti, kad 
visi tėvai įvertins reikšmę ir 
vaikučių nuo užgavėniško pasi
linksminimo nesulaikys. Ugdy
tam lietuviškas krikščioniškas 
tradicijas I

TREČIĄ KARTĄ

Su nepaprastu pasisekimu! 
Liet. Scen. Darb. s-gos suorga
nizuotas ir pastatytas S. Čiur
lionienės keturių veiksmų veika 
las “Dvylika brolių juodvar
niais laksčiusių” iš eilės du kar
tu, publikai pageidaujant, sek
madienį, vasario 11 d., Jaunimo 
Centro salėje buvo pakartotas 
trečią kartą. Veikalo intriga, 
pastatymo sklandumas ir gili 
pasakos mintis atkreipė žiūro
vų dėmesį. Ypač tiko jauni
mui, kuris čia turėjo progos į- 
sijausti į lietuviškos pasakos 
gelmes. Užtat ir trečiasis pasta 
tymas sutraukė gausybę žiūro
vų, — salė buvo pilna, bilietai 
išparduoti, nors buvo skelbiama 
tik porą dienų prieš pakarto
jimą.

Aktoriai savo vaidmenyse šį 
kartą jautėsi dar drąsesni ir 
labiau įtikiną, režisorė Z. Ke
valaitytė Visockienė sugebėjo 
sukoncentruoti vaidintojų dė
mesį į pagrindinius taškus, ku
rie išryškina veikalo prasmę 
ir mintį, šviesų efektai buvo 
suderinti su dekoracijomis taip 
tikrai, kad susidarė įspūdis to 
pasaulio, kuris ateina į žiūrovą 
iš pasakų.

Gal tik labiau pageidautina

UŽGAVĖNIŲ VAIKŲ 
KAUKIŲ BALIUS

Šiemet pokalėdinis šokių ir 
linksminimosi metas ilgesnis ne

Prezidiumas suruoštame Vasario 16 d. minėjime jaunimui, kuris 
įvyko praėjusį sekmadienį Jaunimo Centre.

I ♦
kė J. T. memorandumą. JAV 
ambasadorius Stevenson 1961. 
XI. 25 d. įteikė J. T. Pilnaties 
pirmininkui tuo klausimu raštą. 
Kanados min. pirm. Diefenba- 
keris davė spaudai 1951. XI.

kaupimo diena. Viltimis ir tikė-1 
jimu dalinamės. Mūsų ryžtas ir [ 
mūsų kova už laisvę mus visus 
sutelkia tautiniu, valstybiniu, 
mąstu. Kova už Lietuvos laisvę [ 
yra toks svarbus dalykas, kur 
visi vieningai dalyvaujame. Tai 
nėra vieno žmogaus, vienos ku
rios organizacijos, ar veiksmo 
dalykas, bet bendras visų lietu
vių reikalas”.

— Stepono Zobarsko nuotrau

f

gu visada. Daugiau progų šo
kiams, dainoms, baliams. Jų vi
sų baigmė atžymima Užgavėnė
mis.

Užgavėnės — ilgų amžių tra
dicija, sutapusi su giliomis 
krikščionybės mintimis,
viškuose papročiuose įsigalėjęs 
šiame mete Lašininio — Kana
pinio vaizdavimas, duoda gra
žią, o kartu ir gilią mintį. La
šinio ir Kanapinio kovos Už
gavėnių savaitėje Lietuvos kai
muose buvo praktikuojamos : 22 d. pareiškimą, žadėdamas so 
demonstratyviai gatvėse, sekly- . vietinį kolonializmą kelti J. T. 

| čiose ir visuose jaunimo pasi- ’ Vasario šešioliktą mums susi- 
linksminimuose.

Užgavėnės šių metų jau artė
ja. Reikia džiaugtis, kad Chi
cagos ateitininkija įvedė gražią 
tradiciją: kasmet suruošti už
gavėnišką vaikų kaukių balių. 
Ši užgavėniška demonstracija 
verta ypatingo dėmesio!

Šiemet vaikų kaukių balių 
ruošia visos MAS ateitininkų

I 

kuopos Chicagoje sudėtinai. 
Marąuette parko jaunučiai, mo
kyt. M. Steikūnienei vadovau- [ka su jo knygos “The Maker of 
jant, ruošia šiai progai iliust- Gods” skelbimu buvo įdėta va- 

Ne- sario 4 d., sekmadienį, New 
Marijos ir Kun. Lip- i York Times laidos knygų prie

de. Knyga gaunama ir Drauge. 
Bibliotekoms skirtas žurnalas 

i novelių knygą rekomendavo vi
soms JAV bibliotekoms.

— Bostono Liet. Mišrus cho
ras kovo 3 d., šeštadienį, 7 v. 
v., So. Bostono Liet. Piliečių 
didžiojoj salėj ruošia Blynų 
vakarą. Bus įdomi programa su 
dainomis ir humoru. Šeiminin-i 
kės bus prikepusios skanių bly
nų ir veiks turtingas bufetas. 
Šokiams gros geras orkestras. 
Visi Bostono ir apylinkių lietu
viai maloniai kviečiami šiame 
gavėnios išvakarių baliuj daly-

P. N. [ vauti.

[ruotą pasaką “Teisybė —
'teisybė”,
niūno kuopos kovoja su tech
niškomis sunkenybėmis, Cicero 

visos progra-

— Budriko radijo programos 
pasiklausykite sekmadienį iš sto
ties WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki 

[ 2:30 v. p. p. Girdėsite gražių lie
tuviškų dainų ir muzikos. Taipgi 
bus mįslių konkursas.

“Viešpatie, Išklausyk
Suredagavo

Kun. K. Matulaiti*. 1LLO.
išleido

1 lėtuvių Katal.kų Spaudo* Draugija

—O—

CHICAGOS ŽINIOS
1 X Už a. a. Inž. Juozo Stepo
navičiaus sielą, minint 6 metų 
mirties sukaktį, vas. 16 d. bus 
atnašautos gedulingos šv. Mi
šios Šv.

Į (Marąuette Parke), 8:30 vai. 8OS Aukštesniąjai Lituanistikos, lą Prugk, kuri su šeima yra at
ryto. Gimines ir draugus prašo! mokyklai $25. Labai patrauklus važiavusi iš Arabijos. Vincen-- į ■ I _ — — —— *• • ' - ——- . • — - -
dalyvauti Našlė!

; (Pr.)
X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 

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

(Sk.)

X L. V. S. Ramovės Chica- ir Aleksandrą, ir tris dukterisJ

MĖLYNI VAIKŲ ANGELAI
SARGAI

Chicagoj prie skersgatvių 1,- 
396 mėlyna uniforma dėvinčios

J 
vienuoles. Žinia sako, jog per. 
100 vienuolių gaus pilną grožio [ 
patarnavimą nuo A iki Z.

Adrian bažnyčioje j gos skyrius padovanojo Chica----- Clarą, Eleną Blanco ir Estei- moterys saugoja mokyklinio am
žiaus vaikų gyvybes, jiems ei
nant į išiš mokyklų. Savo darbu

NEATPAŽINO ŽINOMO 
ARTISTO

X Už a. a. Elena Vadopalie- 
nę, 2-jų metų mirties sukakties 
dieną, vasario 18-tą, 10 vai. ry
to, yra užprašytos šv. Mišios T. 
Jėzuitų koplyčioje (56 g-vė ir 
Claremont Avė.). Prašome ją 
prisimenančius tuose pamaldo
se dalyvauti. Nuliūdę —

Vaikai ir anūkai
(Pr.)

I
į X Čikagos Lietuvių Sporto 
Klubų komitetas rengia jauni- 

. mui šokių vakarą š. m. vasario 
24 d., 7:30 vai. vak., Jaunimo 
Centre. Gros geras orkestras. 
Kviečiame visus atsilankyti.

(Pr.)

[pavyzdys. Tėvų Komitetas ir,tas Petkus buvo vienas pirmų- jos atleidžia policininkus svar- 
visi tėvai labai dėkingi. jų šv. Kryžiaus parapijos or- besniems darbams, šie “angelai

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

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

10

(Sk.) 1 (Pr.)

4Tai viena U pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ii 
aboliucijai; maldos apaštalystės mal
dos; Šv. Valandos maldos; SS giesm.; 
Velykų ir Vėlinių apeigos: Kryžiaus 
keliat; Sopulingosios Motinos stotys 
Ir t.t

SI maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo- 
lau.

Maldaknygė "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierio: tvirtai {rišta su paauk
savimu ar be: nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

640 puslapių; 3/ colio storumo
Kaina 
Paauksuota

Chicagoje besilankąs TV ar
tistas Jack Benny norėjo aplan
kyti Phil Silvers, kuris vaidina 
vyriausią rolę “Do Re Mi” ko
medijoje McVickers teatre. Du
rininkas neatpažino Jack Ben
ny ir, pasakęs jam, kad niekas 
be paso nebeįleidžiamas, tren
kė durimis prieš akis.

sargai” dirba 4-6 valandas kas
dien. Jų metinis atlyginimas šie 
kia iki $1,808. Jos pripažįsta, 
kad neatsargiausi vairuotojai • 
yra moterų tarpe.

SAPNUOJA APIE PAVASARĮ
Nors žiema tik įpusėjusi, Ro

cky Panza, žuvininkas, prie 
ėjuSiairm'e'ui’buvęs'studentų!ChicaSos Navy Pier jau teko) 
sąjungos Chicagos sk. valdybos ir rcn«ia Kre tinWus rfenukų 

'pirmininkas, vasario 16 dieną. ž4k1“- Frasidwia '
penktadienį, Lietuvos nepriklau lan<^žio m®n- 
somybės šventės proga, turės 
radijo pasikalbėjimą apie Lietu
vą. Pasikalbėjimas bus trans- Kažin, 
liuojamas iš CBS WBBM radi- paduota 
jo stoties 8 v. v. Banga AM 78. Barbara 
Programos moderatorius Jack lionas Glencoe priemiestyje, mi 
Mab’.ey, Pasikalbėjimą išrūp no nedarnas tautinę grožio salionų, 
Lietuvių B-nės Chicagos 

'gardos valdyba.

' ganizatorių, parapijos draugijų pasiun- ..... tvėrėjų.sausio ____
Salezie-

X Kun. B. Sugintas 
tė per Balfą $1,140 už 
mėnesį Vasario 16 d., 
čių ir Punsko gimnazijoms. Į

: šią sumą įeina ir 50 dol. iš L. 
1V. S. Ramovės. Šią auką įtei- 
i kė L. V. S. Ramovės ižd. Z. Sa- 
muolis.

X Vincentas ir Stanislava 
Petkai, 926 W. 52 St., Šv. Kry
žiaus parapijos ilgamečiai na
riai ir stambūs parapijos bei 
įvairių organizacijų rėmėjai, va 
sario 14 d. šventė 5v metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Sek- 

.madienį, vasario 18 d. šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje 9 v. 
r. sūnus kun. L. Petkus tėvelių 
intencija atnašaus šv. mišias. 
Petkai išaugino gražią ir pavyz 
dingą šeimą, du sūnus, kun. Leo

' ‘ ‘ ‘ . Petkai yra dienraščio 
Draugo spaudos garbės nariais, 
yra nariai katalikiškų draugijų 
ir vienuolynų. Visi linki Pet- 
kams sulaukti deimantinio jubi 
liejaus.

X Saulius Grėbliūnas, studi- j 
jąs Roosevelto universitete, pra j

Užsakymus su pinigais siųskite: 

“DRAUGAS” 
DRAUGAS, 4545 W. 63 St.

Chicago 29, Illinois

4

GROŽIO SALIONAS IR 
VIENUOLĖS 
ar Chicago Sun-Times 
žinia atitinka tiesai? 
Ann Scott grožio sa-

apy-, savaitę, pasiūlė nemokamai pa
grąžinti Vargdienių vienuolijos I

1962 M. VAS. 17 D., 7:30 VAL VAK., PUNKTUALIAI
JAUNIMO CENTRO SALĖJ 

5620 So. Claremont Avenue
BALIO SRUOGOS

3 VEIKS. KOMEDIJA “UOŠVĖ”
Režisūra ir dekoracijos V. MATULIONIO

X aidi na Clevelando VL. BRAZIl'LIO vadovaujama Dramos Studija 
Biletai iš anksto gaunami: JAUNIMO CENTRE, 
J. KARVELIO prekyboje ir “MARGINIUOSE”
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