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Prezidentas Kennedy sveikina 

Glenn ir visiems dėkoja
Visas laisvasis pasaulis džiaugiasi Jungtinių Amerikos 

Valstybių moksliniu laimėjimu

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Astronautas John H. Glenn jr. 
vakar rytą pakilo į erdvę, ir ap
skrido raketoje aplink žemę tris 
kartus.

Pirmasis jo pranešimas: “Vi
sos sistemos veikia. Viskas tvar 
koje”.

Pakilimas buvo šaunus, tik
rai įspūdingas: 7,500,000 ark
lių jėgos Atlas iškėlėjas pasiun
tė raketą į orbitą.

Glenn tuojau pradėjo siųsti 
pranešimus žemėn.

Jis teikė pranešimus nustaty
ta tvarka .skaitydamas savo į- 
taisus.

“Aš jaučiuos labai gerai”, — 
pasakė Glenn. “Vaizdas milži
niškas”.

Astronautas Glenn, apskris- 
damas 3 kartus aplink žemę, pa 
darė 75,000 mylių kelionę.

Nuo iššovimo iš Cape Cana- 
veral, Fla., iki pasiekė jūros 
vandenį , jis skrido 4 vai. 56 mi
nutes ir 26 sek.

Jis skrido aplink žemę 17,545 
mylias per valandą, oro laivas 
buvo 100-160 
mės.

Astronautas 
buvo surastas
tas į laivą “Nojus”, 
nuvežtas į lėktuvnešį Randolph.

Glenn nuvežtas į Bahamų sa
lą, kur gydytojai patikrins jo 
sveikatą. Jis turės ilsėtis 40 va
landų.

Prezidentas Kennedy vakar . 
pasveikino astronautą Glenn ir lūs.

mylių nuo že-

Glenn kapsulėje
Atlante ir įkel- 

Vėliau

padėkojo jam už tokį nepapras
tų žygį erdvėse. Prezidentas 
taipgi padėkojo visiems, kurie 
prisidėjo prie mokslinio darbo.

Visa tikinčioji Amerika dė
kinga Dievui už šį nepaprastą 
žygi-

Astronautas Glenn

Raupsotojų kolonija 
Kolumbijoje minėjo

Vasario 16 d.
KOLUMBIJA. — Kun. A. Sa

baliauskas, misionierius salezie
tis, šių metų vasario 16 d. šven 
tė Pietų Amerikos Kolumbijos 
valstybėje didžiausiame pasau
lyje esančiame raupsuotųjų re
zervate arba kolonijoje — A- 
gua de Dios, vadinamame so
pulių mieste, kur aštuoniose di- JAV gynybos sekretorius perspėjo 
delėse ligoninėse ir šiaip 15,000 

j gyventojų miestelyje yra subur- ' 
ta ir slaugoma 4,800 raupsuo
tųjų.

Kun. A. Sabaliausko rūpes
čiu minėtose raupsuotųjų ligo
ninėse šių metų Vasario 16 d. 
visų ten dirbančiųjų kunigų sa
leziečių buvo atlaikytos mišios 
už Lietuvą. Mišių metu visi raup 
suotieji ir juos slaugančios se
selės meldėsi ta pačia intencija. 
Gi viename didžiausiame silpnų 
jų raupsuotųjų vyrų ligoninėje 
tą dieną mišias atnašavo ir pro 
gai pritaikintą pamokslą ispaniš 
kai pasakė svečias kun. A. Saba 
liauskas. Daug šimtų raupsuo
tųjų tą dieną komuniją priėmė’ 
ir paaukojo už Lietuvos reika- situacija pietryčių Azijos res- tą protestą'

Numatomos ilgos kovos

Pietų Vietname

Prašo pakelti algas 
valdininkams

Šaukiasi atoslūgio, laisves ir...

popieriaus
VARŠUVA. — Neseniai Var

šuvoje viename intelektualų klu 
be įvykusiame susirinkime, len
kų Mokslų akademijos pirminin 
kas, 75 m. amž. prof. Kotar- 
binski pastebėjo, kad Vakaruo
se manoma, jog Lenkijoje per 
mažai vertinamas laisvas žo
dis. Jo nuomone, reikia sustip
rinti atoslūgio eigą. Prieš porą 
mėnesių savaitraštyje “Przeg- 
dąd Kulturalny” buvo skelbia
mi ir profesorių pasisakymai 
laisvės klausimais. Jau minėta- 

| me pasitarime raš. A. Slonims- 
ki nurodė, kad laisvės reikalin
gi ne tik mokslininkai, bet ir 
rašytojai. Kito rašytojo nuo
mone, lenkai sugebą kovoti dėl 
laisvės, tačiau jie nesą pajėgūs 
tą laisvę išlaikyti. Prof. Edv. 
Lipinski pareiškė: nuo 1906 m. 
esu marksistas, tačiau tai, - kas 

, vėliau įvyko, jau nebegalime lai 
' kyti moksliniu marksizmu. Net 
ir lenkų partinis laikraštis “Try 
būna Ludu” ne taip seniai ra
šė, kad reikėtų bausti tokius 
valdininkus, kurie persekioja 
kritinius pasisakymus arba ima
si keršto priemonių. Atoslūgis 
turįs ateiti ne iš apačios, bet 

j iš viršaus.
Nors gyventojų aprūpinimas 

kėlė katalikų misionierių pasi- (esant žemiems atlyginimams 
aukojimą ir lemiamą jų veiklos *r aukštoms kainoms) šiuo me- 
vaidmenį Kerala valstybės (pro tu geresnis, kaip pokario me- 
vincijos) gyventojų švietime.

Jei nebūtų katalikų misionie
rių įsteigtų mokyklų, ligoninių, 
— pabrėžė ministeris, — Ke
rala būtų viena tamsiausių In
dijos provincijų. Tuo tarpu šian 
dien misionierių dėka ji yra vie
na pirmaujančių.

Taip Bažnyčios nuopelnus In
dijos krašto kultūrai įvertino 
nekatalikas valstybės vyras.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy vakar pasiun
tė kongresui specialų projektą, 
prašydamas pakelti federali- 
niams tarnautojams algas, su
lyginant jų algas su užmokes
čiais pramonėje.

Kailinuoti poilsiau
tojai Palangoje

■
PALANGA, okup. Lietuva. — 

Šiais metais Palangos sanato
rijos “Palanga” ir “Banga” sa
vo sezoną pradėjo sausio mėne
sį. Šiuo metų ten ilsisi 75 žmo- 
nes.

Vilniaus radijo pranešimu 
: dauguma poilsiautojų turi dė
vėti kailinius, bet norinčių pa
sinaudoti sanatorijų paslaugo
mis yra nemaža. Tai aiškinama 
tuomi, kad vasaros metu gauti 
kelialiapį į Palangos sanatori
jas yra sunku.

Sekančiais metais sanatorijos 
Palangoje veiks ištisus metus.

(E.)

kiek tai liečia komunistų žygia
vimą pirmyn”, bet galo dar ne
simato.

Šis posėdis, trečias dviejų mė 
nėšių laikotarpyje, kuriuose čia

Indas ministeris 
pabrėžė misionierių 

reikšmęPEARL HARBOR, Havajai.
— Jungtinių Amerikos Valsty
bių gynybos sekretorius Robert 
S. McNamara perspėjo, jog Pie 
tų Vietname, gal būt, partizanų
karas truks penkerius metus, dalyvavo pareigūnai iš Washing

Mc Namara vakar grįžo į 
Washingtoną, baigęs devynių 
valandų pasitarimus su 22 aukš 
tais kariniais ir diplomatiniais 
vadais. Slapti karių ir diplomą; 
tų pasitarimai buvo Havajuose.

Išvykdamas jis pareiškė, kad

BURMISTRAS BRANDT BERLYNO KLAUSIMU
Dabar nedaugelis tenori keltis iš Berlyno dėl politinių motyvų. 

Gerėja Berlyno ūkinė padėtis

BERLYNAS. — Willy Brandt, 
Vakarų Berlyno burmistras, per I 
spėjo Sovietus — jie privalo 
nutraukti tą “nervų karą” į Ber 
lyną vedančiuose oro korido
riuose, nes “šioje jautrioje vie
toje incidentai gali tuojau vesti 
į pasaulinį konfliktą”.

Burmistras Brandt pasidžiau 
gė vakariečiais, kad jie šiuo 
klausimu taip tvirtai laikosi. 
“Jeigu yra tikri ženklai, kad 
Sovietų Sąjunga atšaukė tuos 
orinio susisiekimo apsunkini
mus, tai tą reikėtų laikyti va
kariečių laimėjimu” — kalbėjo 
Brandt.

Sąjungininkų pareigūnai Ber 
lyne nesiskubino pareikšti, ko
dėl jie mano, kad rusai, bent 
laikinai, sustabdė savo aviaci
jos manevrus tuose koridoriuo
se. Berlyno saugumo centre so
vietų kontrolierius vasario 17 
d. nebandė minimos oro erdvės 
užblokuoti rusų naudai. Gal būt 
dėl audrų ir krušų šiaurės Eu
ropoje buvo sustabdyti rusų ma 
nevrai, o gal ir praeitą savait
galį, kaip užpraeitą, rusai ma
nevrus nutraukė, kad paskiau 
vėl tęstų.

Komunistų laikraštis Rytų 
Berlyne .žinoma, kaltina vaka
riečius, vadindamas' juos “oro 
piratais” — kam jie “be susita-.

NEW DELHI, Indija. — In- i 
dijos švietimo ministeris šiom 
dienom viešame pareiškime iš- 

I
tono ir Vietnamo, turėjo tiks
lą “patikrinti mūsų pažangą su 
stabdyti komunizmą.

Indijos protestas
NEW DELHI, Indija. — 

dijos vyriausybė pareiškė “griež 
Pakistanui dėl iš-

I publikoje “atrodo stabilizavosi, varymo indo žurnalisto iš Dac- 
cos, rytų Pakistano sostinės. 
Jam įsakyta išvykti iš Pakista
no nepaaiškinus ištrėmimo prie 
žasties.

rimo” skraido virš jų teritori
jos (žinoma, jie jokių priekaiš
tų neturi, kad dar daugiau 
skraido svetimi Sovietų lėktu
vai).

Trys vakariečių aviacijos li
nijos, leidžiančios savo lėktu
vus oro koridoriais iš Berlyno 
į Hamburgą, Hanoverį ir Frank 
furtą, skelbia ,kad paskutinė
mis dienomis jų lėktuvai yra pil 
ni keleivių ir žymiai daugiau 
vietų rezervuojama po kovo 1 
d., kada kainos bus numuštos 
20 procentų. Sausio mėnesį ame 
rikiečių, britų ir prancūzų civi
liniais lėktuvais į Berlyną ir iš 
Berlyno keliavo 102,506 kelei
viai.

Burmistras Brandt pareiškė, 
kad berlyniečių nuotaika buvu-

si įtempta po tos Berlyno sie
nos išvedimo, dabar aprimsta. 
Nuo praėjusio rugpiūčio 13 d. 
iš Vakarų Berlyno į Vakarų 
Vokietiją persikėlė apie 8,000 
gyventojų, bet dabar tik nedau 
gelis tenori keltis iš Berlyno dėl 
politinių motyvų.

Apie tai Brandtas pranešė 
socialdemokratų suvažiavime 
Bonnoje. Jis taipgi pažymėjo, 
kad 1961 m. Berlyne mokesčių 
gauta 15 procentų daugiau ne
gu 1960 m. Brandtas džiaugė
si nuolat gerėjančia Vakarų Ber 
lyno ūkine padėtimi, bet vis dėl 
to jis pabrėžė reikalą tolimesnės 
Vakarų Vokietijos pagalbos mie 
stui, esančiam nelengvoje padė
tyje — 110 mylių viduj Rytų 
Vokietijos teritorijos.

Iz-

Izraelio kareiviai 
užmušė arabą

TEL AVIV, Izraelis. —
raelio kareiviai užvakar užmu
šė arabą įsibrovėlį iš Egipto te
ritorijos į tyrumą, kai jis su 
jais susidūrė. Tai pranešė armi
jos štabas. Antras arabas 
rumose buvo vakarų Negev 
čiuptas.

6,500 žydų išvyko iš 
Maroko

RABATAS, Marokas. — 6, 
500 marokiečių žydų paliko kra 
štą, nuėmus suvaržymus žy
dams išvykti į užsienį praėjusį 
lapkričio mėnesį.

Prancūzų laivas Casablanca 
su 380 žydų ketvirtadienį išplau 
kė į Marselį. Daugiau kai 1,500 
žydų išvyks šį mėnesį.

ty- 
su-

Ilgus metus dirbęs lenkų pa
siuntinybėje Londone K Mal- 
cužynski partiniame laikraštyje 
pastebėjo: “Man nedaro jokio 
įspūdžio gražiai apšviestos vit
rinos Varšuvos gatvėse, gali
mybė,. pačiam apsitarnauti per
kant mėsą ar dešrą, dešimts 
radijo aparatų modelių ar de
šimts prancūziško konjako rū
šių. Tačiau mane nustebino, kad; 
visame mieste neradau dantų 
pastos, paprastų stikliukų deg
tinei ir tualetinio popieriaus. 
Niekas manęs neįtikins, kad 
krašte, kur gaminami elektroms 
ki smegenys, turbinos ir okea
no laivai, pilietis negali įsigyti 
tokių paprastų dalykų”.

tais, tačiau vis dar dažnai trūks 
ta gyvenimui būtinų prekių.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės atliko dar du požemi
nius atominius sprogdinimus 
Nevados bandymo apylinkėje.

— Britanijos princas Pilypas 
birželio 1 dieną atvyks į pasau
linę parodą Seatle mieste (Wash 
ington).

Turistai Formozoje
TAIPEI, Formoza. — For- 

moza 1961 metais turėjo daug 
turistų. Pasak kinų nae.inna.lia- i 
tų turistų įstaigos pranešimo, 
į Formozą buvo atvykę 42,205 
turistai arba 78 proc. daugiau 
nei 1960 metais. Amerikiečių 
buvo 19,882.

— Atty. general Robert Ken
nedy vakar atvyko į Romą, vi
zitavo popiežių Joną XXIH ir 
ruošia kalbą, kurią pasakys Va
karų Berlyne.

Senatorius Hruska rūpinasi Lietuvos reikalais. Vasario 16-sios 
minėjime Los Angeles mieste (iš kairės dešinėn): Lietuvos kon
sulas dr. Julius J. Bielskis, senatorius Roman L. Hruska (R., 
Nebr.), prof. Juozas Brazaitis ir Alto valdybos Los Angeles sky
riaus pirm. Julius Jodelė. (L. Kančausko nuotr.)

KALENDORIUS

Vasario 21 d.: šv. Feliksas,, 
Žemyna, Kęstutis. į

Vasario 22 d.: prezidento, 
Washingtono gimimo diena, i 
Gardenis.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 30 laipsnių; rytoj — 
galimas lietus ar sniegas, tru
putį pasikeis oro temperatūra.

Saulė teka 6:38, leidžias 5:30.

Naujos rezoliucijos JAV senate 

Lietuvos bylos reikalu
SENATORIUS FRANK LAUSCHE (D., OHIO) IR SENATO- 
RIl’S ROMAN L. HRUSKA (R., NEBRASKA) ĮNEŠA Į JAV 

SENATĄ REZOLIUCIJAS LIETUVOS BYLOS REIKALU

Orbitos keliai, kuriais skrido astronautas John Glenn. Raketa nusileido ^rie no. 3 dešinėje.

LOS ANGELES, Calif. — Se
natorius Frank Lausche (D., 
Ohio) ir senatorius Roman L. 
Hruska (R., Nebraska). įnešė į 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
senatą naujas rezoliucijas Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos lais
vės reikalu. Ir vienas ir kitas 
savo rezoliucijose reikalauja so 
vietus pasitraukti iš Pabaltijo 
kraštų, sugrąžinti politinius ka
linius ir tremtinius iš Sibiro ir 
vergų stovyklų Sovietų Sąjun
goje ir pravesti laisvus rinki
mus Lietuvoje, Latvijoje ir Es-

tijoje Jungtinių Tautų priežiū
roje. Rezoliucijos reikalu į se
natorių Frank Lausche kreipė
si dr. inž. Alg. Nasvytis iš Cle- 
veland, Ohio, o į senatorių Ro
man Hruską — losangeliečiai. 
šiuo metu Pabaltijo kraštų lais 
vės reikalu JAV-bių kongrese 
jau yra įneštos penkios rezo
liucijos: senatoriaus Tom Ku
chei, senatoriaus Frank Laus- 
che, senatoriaus Roman Hrus
ka, kongresmano Glen Lipo- 
comb ir kongresmano F. Brad- 
ford Morse.
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nėjime programą atliko skau
tės”...

Atitaisoma: Dėl techniškų 
kliūčių skautės-tai atsisakė pro
gramoje dalyvauti. Programą 
atliko L. B. Omahos choras, va
dovaujamas muziko Br. Jonušo.

L. V. S. “Ramovė”
Omahos skyriaus valdyba

i
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1961 metai buvo pirmieji nau 
jai sudarytos Lietuvių Skautų 
brolijos vadijos trejų metų ter
minui. Visame laisvame pasau
lyje gyveną skautai vyriausiu 
skautininku išrinko inž. s. Eu
genijų Vilką, patyrusį, didelio 
takto, pareigingą, darbštų skau 
tininką, o vyriausio skautinin
ko pavaduotoju s. Bronių Juo
delį, pasižymėjusi jūrų skautų 
veikloje, neišsemiamos energijos 
skautininką. Abu skautininkai, 
pradėję skautavimą Lietuvoje, 
jį tęsę Vokietijoje, trendo Ame
rikoje, kur baigė ir studijas. 
Juos reikia laikyti jaunosios 
kartos atstovais, širdies gelmė
se tebenešančiais matytus tėviš
kės grožio vaizdus ir pilnai pa- 
ž’stančius jaunąją kartą, su ku
ria čia, Amerikoje, kartu skau- 
tavo ir studijavo universitetuo
se. Sudarydami naują LS Broli
jos vadiją iš 31 vadovo, parei
gūnais jie pasikvietė buvusius 
Lietuvoje pasižymėjusius skau
tininkus ir augusius, brendu
sius, skautybę pažinusius tik 
čia, Amerikoje.

Lietuvių Skautų Brolijos Va- 
dija pradėjo darbą 1961 metų 
šūkiu “Lietuviais esame mes 
gimę”, šių 1962 metų šūkis yra 
pirmojo — tęsinys — “Lietu
viais norime ir būti”.

Šie reikšmingi šūkių žodžiai 
garsiai nuskambėjo ir tebe
skamba lietuviško jaunimo šir
dyse. Skautų vienetai, tartum 
atsiliepdami į mūsų nemarios 
tautos vaidilos šauksmą, su
stiprino savo įvairiausią veik
lą, ją apvainikavo gražiaisiais 
lietuviškais žiedais ir šimtai 
naujų jaunuolių įsijungė į kil
niąją Dievo, Tėvynės tarnybą.

LS Brolijos uždaviniai dideli, 
užsimojimai platūs ir, norėdami 
nupinti 1962 metų vainiką iš 
reikšmingų žodžių — Lietuviais 
norime ir būti, turime daryti 
viską, kad dar didesnis skaičius 
berniukų įsijungtų į skautų ei
les, į prasmingą jaunimo žaidi
mo gyvenimą vasarą gamtoje 
po atviru dangumi, o žiemą sa
vo būkluose. Čia pirmieji į tal
ką turi ateiti tėvai, be kurių 
paramos nebus galima įgyven
dinti šių didžiųjų užsibrėžimų. 
Jei tėvai pilnumoje supras skau 
tybės reikšmę, jei jie statys til
tus lietuvybės keliui, skautų va
dovams bus daug lengviau vesti 
mūsų priaugančią kartą į Biliū
no pasakos kalną ir pasiekti jo 
viršūnę. O pasiekus laimės ži
burį, jis subyrės ir pasklis po 
šeimas, uždegdamas jaunųjų 
širdis lietuviška meile.

Kita mūsų lietuvybės tvirto
vė yra lituanistinės mokyklos ir 
jos šviesieji žiburiai mokyto
jai. Lietuvių Skautų brolija no
ri dar stipresnių ryšių su mo
kytojais, nes skautybė yra jų 
darbų didžioji talkininkė. Būtų 
gražu, kad mokytojai surastų 
laiko pasikviesti skautų vado
vus į reguliarias pamokas, ku
rių metų jie galėtų mokiniams 
papasakoti apie skautybę.

nimą ir leidome vysti lietuviš
kiems žiedams. Tuščios pastan
gos bus įvairių organizacijų bei 
draugijų susibūrimai ir veikla, 
jei jie neatkreips reikiamo dė
mesio į priaugančią kartą, ne
rems jų veiklos. Šis šauksmas 
paskleistas pačiu laiku ir turi
me susilaukti jo atgarsio.

Skautų vienetų vadovai rodo 
didelį pasišventimą, pasiaukoji
mą. Jie daugeliu atveju išsiža
da savo asmeninio gyvenimo ir 
savęs. Dainavę Lietuvos lau
kuose, jie dainuoja ir dabar, 
kad mes išeiname į darbą didį, 
mums ir darbo dienų per mažai. 
Įsipareigoję geležiniam skautų komiteto nariai- pirmininkai

Astronautas Glenn pirmadienį ruošdamasis kelionei apie žemę, 
apsikirpo plaukus Mike Moon kirpykloje. Su juo stovi jaunasis 
Moon. (UPI)

skautės įteikia gėles su 
džiais: “Džiaugiamės kartu 
Jumis”.

Už nuopelnus apdovanoti

zo-
su

tė-

įstatui, jie savo pareigas atlie- p Lesienė ir p. Pupelis. Ponios 
ka sumaniai sąžiningai ir pa- Maskoliūnienė, Vaičeliūnienė ir 

p. Kuncmanas.
Pažangumo žymeniu apdova

notos “Birutės” dr-vės skautės: 
V. Bobinaitė, G. Grybaitė, L. 
Pupelytė ir R. Vadopalaitė.

Toliau sekė įžodis. Jį davė 9 
skautės ir 6 j. skautės kandi
datės Kaklaraiščius užrišo 
vyr. sktn. O. Zailskienė, tėvy
nės ilgesio mazgelį, dvasios va
das tėv. Raibužis S. J., gerojo 
darbelio mazgelį, draugininkės.

Vyr. sktn. O. Zailskienė svei
kina gavusius ordinus, pasako
ja ordinų istoriją, ir gavimo 
reikšmę. Džiaugias tėvų komi
teto veiklumu. Vasario 16 d. 
proga sveikina visas seses ir 
svečius.

Apie trispalvę, rateliu stoja 
su žvakutėmis rankose visos 
tunto skiltininkės. Visos sesės, 
svečiai, tėveliai niūniuoja “Lie
tuva brangi”. Vyr. skautininke 
uždega tėvynės meilės ugnį. 
Skiltininkės po vieną eina prie 
vyr. skautininkės užsidegti tė
vynės meilės ir su ugnimi ran
kose grįžta į savo skiltį.

Žemaitės dr-vės draugininke 
sktn. R. Kučiauskienė pradeda 
vasario 16 d. minėjimą Mairo
nio dainos žodžiais:

“Kur bėga Šešupė, kur Ne- 
/munas teka,

Tai mūsų tėvynė, graži Lietu-
’/va...”

reigingai.
Vidinė skautybės stiprybė yra 

broliškumas. Skautas skautui 
būdamas broliu ne tik žodine 
prasme ,bet tikrąja širdies mei
le, įgalina ne tik darnų tarpu
savį sugyvenimą, bet kartu at
likti tuos didžiuosius darbus, 
kuriuos skautybė yra užsibrė
žusi. Broliškumo meile remian
tis pavargusius veikloje vado
vus ateina pavaduoti kiti, pail- j 
sėję arba naujieji vadovai.

Šiuo metu “Skautų Aidas” 
yra vienas iš geriausių ir gra
žiausių jaunimo leidinių. Jį pre- 
numeruojasi ir skaito visi skau 
tai. Bet jį turėtų skaityti ir tie, 
kurie nepriklauso šiai organi
zacijai. Visų lietuvių pareiga jį 
paskleisti kiek galima plačiau 
jaunimo tarpe. Jis turi lankyti 
visas šeimas, kur tik yra jau
nųjų diegų, o padidėjęs skaity
tojų būrys jį įgalins pasidaryti 
dar didesniu, o kartu ir įdomes
niu.

Ateinantieji 1963 metai skau 
tų veikloje yra jubiliejiniai. Vi
sų lietuvių didžioji pareiga yra 
pastatyti nemarų skautybės pa
minklą ,kuris bylotų kartų kar
toms apie amžinąją lietuvybę. 
Gyvenkime mintimi tiek dainos 
kelyje keliaudami, tiek sapnų 
karalystėje gyvendami, jog lie
tuvybės stiprumas yra skauty
bės idealuose.

i

Vytautas Kasniūnas

DVIGUBA ŠVENTE “AUŠROS 
VARTŲ” TUNTE

Iš
Ir

kapų milžinų 
išgirsti nors vieną, bet gy- 

/vą žodelį 
senųjų laikų.”

Žibučių” dr-vės j. sk. J. Ma
čiulytė labai gražiai kanklėmis

Iš

Rimtai įvertinkime esamą 
padėtį

Gražus, saulėtas vasario 11 
d. rytas. Sesių balsai skleidžia
si Jaunimo centro koridoriuose. 
“Neringos’’ ir “Žemaitės” dr- 
vių vėliavininkės sega vėliavas, 
toliau “Birutės” ir “Gabijos” 
dr-vės, ir gale koridoriaus ly
giuojasi j. sk. “Žibučių” dr-vė, 
ir pačios jauniausios “Liepsne
lių” būrelio sesės. Visų veiduo
se spindi giedri, šventiška nuo
taika. Šiandieną, dviguba šven
tė “Aušros Vartų” tunte. Minė
sime Vasario 16 ir Vasario 22 
dienas.

Artinasi 11 vai. ryto. Renka
si svečiai, tėveliai, atvyksta vyr. 
sktn. O. Zailskienė. Pasigirsta 
švilpukas. Sesės pasitempia ir 
išsirikiuoja tunto sueigai. Tik
ras seseriškumo ryšys apjungia 
visą tuntą, nuo jauniausios iki 

' vyriausios sesės.
Įnešamos vėliavos, pagarba 

vadovybei. Nuskambėjus Himnų 
žodžiams, tunto adjutantė skai
to įsakymus. Mūsų tunto geroji

i

Jei mūsų tėvai, mokytojai, vi- 
dtUMnenininkai ir laikraštininkai 
tinkamai supras ir įvertins lie
tuviškos skautybės reikšmę,
mūsų statomas didysis lietuvy- širdis, mieloji tuntininkė sktn. 
bes rūmas stovės ant tvirtų pa- J. Bobinienė apdovanota lelijos 
grindų. Jei ne — ateityje gailė- ordinu. Vyr. sktn. O. Zailskie- 
simės, kad skrajoję debesimis nė prisega ordiną. Sesėms plo- 
užmiršome žemėje žydintį jau- jant, tėvų komitetas ir dvi j.

“Žibučių” dr-vės j. sk. D. Ge- 
lažiūtė skaito savo parašytą ra
šinėlį, “Vasario 16”. Rašinėlis 
parašytas gražia kalba ir meile 
lietuvaitės, niekuomet nemačiu
sios savo tėvynės Lietuvos. Ir 
dr-vės pačios jauniausios — 
mėlynasis būrelis, visiems dai
nuojant pašoka “Sėjau Rūtą”.

Išnešamos vėliavos. Sktn. A. 
Kliorienė apibudina vasario 22- 
sios, skaučių susimąstymo die
nos reikšmę. Pasakoja, apie 
šios dienos gražias tradicijas, 
tikrą seseriškumą ir meilę viso 
pasaulio skaučių. Mintimis jun
giamės su kitų kraštų ir mūsų 
brangios tėvynės Lietuvos sesė
mis.

“Birutės” dr-vė, leidžiasi ke
lionėn į Havajų salas. Parodo 
švelnų, bet charakteringą mer
gaičių havajiečių šokį.

Toliau, keliaujam į Europą. 
Per Olandiją keliaujame į Ispa
niją. “Žemaitės” dr-vė dainuoja 
ispaniškai.

Vyr. sk. Gabijos dr-vė siun
čia linkėjimus Tunisijos skau
tėms ir siunčia vilnų siuntinėlį. 
Neužmiršta ir sesių, esančių 
“Vasario 16” gimnazijoj. Siun
čia joms siuntinėlį ir geriausius 
linkėjimus.

Sktn. R. Kučiauskienė su Mai 
roniu grįžta į Lietuvą:

“Aš norėčiau prikelti nors
/vieną senelį

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

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

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St, Chicago 29, Hl. 

Tel. PRospect 6-5084 

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Ave. — --
Priima ligonius pagal su3itarimą.. 

D6I valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-15S2 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9Vai.- _________ ______ _ ..

vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

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

I

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
atlieka “Sėjau rūtą”. Gi “Lieps I 6132 Kedzie Ave. WA 5-2670

jnelių” būrelio pati jauniausia Į Valandos pagal susitarimą Jei ne- 
metukų F. Bobinaitė dekla- 

imuoja eilėraštį.
Pabaigai, “žibučių” dr-vės j. 

sk. raudonasis ir žaliasis būre
lis rikiuojasi deklamacijai. Kiek 
viena sesė deklamuoja po dvi 
eilutes, sudedamos gražų ir il
goką Vyties Nemunėlio eilėraštį 
“Lietuvai, tėvynei”.

Baigus meninę dalį, sveikina 
ir dėkoja tėvų komiteto pirmi
ninkas p. Pupelis.

Visos sesės, vadovės, vyriau
sia skautininke, svečiai ir tėve-I .

Į kai nusifotografuoja ir skirsto
si namo su mintimi: “skleisti 
tarpusavio meilę ir dar daugiau 
dirbti ir mylėti Lietuvą tėvynę.

Sesė Danutė

PATVIRTINO VADOVĘ

New Haveno paukštyčių — 
skaučių vienetas pilnai įjungtas 
seserijos šeimon. Seserijos vyr. 
skautininke vieneto vadove pa
tvirtino sesę V. Žemliauskienę, 
106 Mechanic Street, New Ha- 
ven, Conn.

NAUJI VIENETAI
Philadelphijoje sudarytas 

skaučių būrelis, sesės A. Dra- 
gunevičiūtės iniciatyva. Putna- 
mo skaučių vadovė L. Šileiky- 
tė praneša, kad po vasaros atos 
togų, vienetas darbą sėkmingai 
pradėjo ir pažada veiklą pagy
vinti.

GINTARO VADOVIŲ 
MOKYKLA

LSS Gintaro Vadovių mokyk
los II darbo sesija, įvykusi pe
reitų metų gruodžio 16-17 d. d., 
sutraukė 18 malonių ir darbš
čių vadovių. Džiaugiamasi at
siektais rezultatais.

LAIMĖJO PIRMĄ VIET4
Chicagos jūrų skautų Baltijos 

Jūros tunto plaukimo komanda, 
kurią sudarė J. Butkevičius, R. 
Strungys, J. Strungys, R. Mar
čiulionis, M. Šimkus, A. Rimas, 
R. Mačiulis ir R. Tampauskas, 
š. m. sausio mėn. 22 d. dalyva
vo Chicagos Distrikto amerikie
čių jūrų skautų vienetų plauki
mo varžybose, kuriose laimėjo 
pirmąją vietą.

PATIKSLINIMAS
Š. m. “Draugo” 20 numery, 

“Skautybės Kelias” skyriuje, 
“Vyr. skautininkės pavaduoto
ja Omahoje” straipsnyje, buvo 
pažymėta: “L. V. Ramovė ruoš
tame Kairuomenės šventės mi-

atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

Ofisas: 3148 VVest 63rd 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. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

_ šešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

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

T

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

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

$7.00 
$6.00

$4.00 
$3.50

$1.75 
$1.50

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

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

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

Telefonas: GRoveheil 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd.

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Valandos pagal susitarimą

Tel. oftao HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, t-sč, š.eėt pagal sutarti, 
sekm. uždaryta.

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

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 VVest 51st Street 

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

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

2737 WEST 71st STREET
V»jandos tik susitarus
TeL GRovehili 6-3409

I
I

I

i

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

(Kampas Kedzie ir Archer!
VAL.: kasdien nuo 2 iki š vai. vak 

Treč. ir sekmad. tik susitarus.

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

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

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. I5th 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 KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak.. pirm., antr., ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

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

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

Res. tel. VVAIbrook 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

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

DR. A. MACIONAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street 

: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p.Vai.: _ ___
intrad. ir penktad. 5-8 v. v.

p.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 8-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
šeštad.; 9 7. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
SERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 So. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ,
Spedalybč akušerija ir moterų ligos DR, JULIA MONSTAVIČIUS 

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

Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—5 vai. vak. •
šeštadieniais 1-4 p.

LIGOS
5-2670.

Jei ne-
3-0001.

I
I
I Skambint 2 iki 9 vai. popiet kaadie- 
į ną.. išskyrus trečiadieni.

p.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 VVest 71st Street 

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. 
Šeštad. nuo 12:30 Iki 2:80 vai.

vak., 
P. -P 

Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 
Tel. ofiso ir rez. WA 6-2017 

T.tronins priima nagai aiiaitartma

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rcz. tel. PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

(JOKIA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2656 West 63 Street 

Pirmad. ir ketv. nuo 2:80 Iki 
antr. ir penkt nuo 5 iki 8;

___ _____ ____ -_______ ___ Vai.:

ŠOKIŲ VAKARAS šešt nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik 

Lietuviai studentai ateitinin-1 -----------------------------------------
kai, šeštad., vasario 24 d. 7:30 Tet <rftoo ,‘<’000- ***• GA 8*7a”* 

v., B. Pakšto salėje ruošia
linksmus šokius — Murgt!
Urgštinėj. Kviečiami visi at-

(Pr.)

GYDYTOJA-CHIRURGffi 
Vldaaa UgtM

j 10748 S. Michigan, Chicago 28. HL
Telef. offfeo; PUlIman 5-67M 

Namų: BEverly 8-3948
1 Prl«m. vai.: kasdien 6-9 v. v., 8e*t 
i 1-4 v. p. p. trečiadieni — uždaryta.

j Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th St 
’ Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. Ir 8-8 
p. p., šeSt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St 
Vai. Antrad. ir pOnkt 3-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

Tel. Ofiso PR 6-7800. Namų 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Spedalybč — Vidaus I.Lro*
5159 So. Damen Avenue

Valandos pagal susitarimų

v. DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 West 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. Ir B 
Iki t raL Trečiad. ir Mtt. uždaryta

Perskaitę "Draugą", duoki- 

*p ii kitiems oasiskaityti.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Ave. YA 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, pūsles ir šlapumo takų 
chirurgija

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

Valandos pagal susitarimą.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Ofiso telef. CLiffslde 4-2898 
Rezid. tel. WAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS 
gydytojas m chirurgas 

4644 S. Ashland Ave.
Bendra praktika ir specialiai 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

V.

i

S
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Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-8195
DR. V. P. TUMASONIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priima ligonis pagal susitarimą. 
081 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 Iki 8 vai. popiet, kas- 
dlen, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehili 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

8pedLalyb8: AKUŠERIJA tr MOTERŲ 
LIGOS 

alandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

TeL ofiso PR 8-8448, rez. HE 4-8159 0
DR. F. C. WIHSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 VV. Marųuette Road 

Vai. nuo 2 iki 4 v. v. Ir 7 iki 8 v. v.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

t

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto iki 8 v. p.p, 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefoną — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
HoM S rvfe

Kuomet svarstote duoti dovaną
♦ 

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

POLITIKOS UŽNUGARIS

Argentinos prezidentas Ar
tūro Frondizi savo užsieninę 
politiką maino lyg čigonas ark 
liais. Jau kelis kartus ją pa
grindinai pakeitė. Dabar iš
ryškėjo, kad jisai pasidavė 
Rogelio Frigerio įtakai. Šis 
vyras yra tarnavęs to krašto 
diplomatinėje tarnyboje. Fri
gerio buvo savotiškas tarpinin 
kas tarp vyriausybės ir paša
lintojo diktatoriaus Juan Pe- 
ron. Pažymėtina, kad šiuo me
tu Argentinos kariuomenės va 
dovybė, kaip sužinoma iš pa
tikrintų šaltinių, akylai seka 
prezidento ir jo adjutantų žy
gius. Jei jie pastebėtų, kad 
Perono pasekėjai rengiasi nu
versti dabartinę krašto vyriau 
sybę, kariuomenės vadai pa
darytų jų pastangoms galą.

*

Prezidentas Frondizi labai 
keistai laikėsi kai amerikinės 
respublikos tarėsi, ką daryti 
su komunistiniu režimu Kubo
je, iš kur komunizmas plinta 
į visus Pietų, ir Šiaurės Ame
rikos kraštus. Jis palaikė Ku
bos diktatorių te prasme, kad, 
girdi, nederą kištis į bet ku
rio krašto vidaus reikalus. Bet 
kai kariuomenės vadovai, pa
sipiktinę jo elgsena, padarė 
jam pastabų, Frondizi savo 
nusistatymą ir vėl pakeitė. Va 
sario 8 dieną jisai nutraukė 
diplomatinius ryšius su Kubos 
komunistinio diktatoriaus Cast 
ro režimu. To pareikalavo ar
mijos vyrai. Jie buvo įpykę, 
kad Argentina atsisakė parem 
ti Jungtinių Amerikos Valsty
bių rezoliuciją, kuria buvo rei
kalaujama išmesti Kubą iš a- 
merikinių valstybių organiza
cijos. Karo vyrai ir kitą reika
lavimą pastatė: atstatyti iš 
užsienio reikalų ministerio pos 
to Miguel Carcano ir jo vy
riausius padėjėjus.

¥
Kariškiai labai dažnai vai

dina svarbų vaidmenį Argen
tinos ne tik krašto gynyboje, 
bet ir užsienio bei vidaus po
litikoje. Suprantama, tai nėra 
normali būklė, tačiau, atsižvel
giant į dažnus perversmus, lai 
koma, kad be kariuomenės įsi
kišimo į politiką krašto reika
lai galėtų pašlyti į nebeatitai
somą padėtį.

Prezidentas Frondizi prezi
dento vietą perėmė 1958 m. 
Ir per tą palyginti trumpą lai
ką jis jau tris kartus labai 
rimtai kariuomenės buvo įspė
tas, kad, jei nepakeis savo nu
sistatymo, jis bus priverstas 
atsistatydinti.

Neseniai prezidentas pasakė 
gana griežtą kalbą, smerkda
mas kariuomenės vadovybę,
darančią nuolatinį spaudimą stiprina pasitikėjimą vyriausy 
vienu ar kitu valstybės reika
lu. Tačiau, iš vienos pusės jis 
bandė pasirodyti esąs nepri
klausomas ir laisvas daryti

valstybinius sprendimus, ne
paisant kariuomenės ar kitų 
įtaigoj imu, bet iš kitos pusės 
buvo pasirengęs paklusti ad- 
mbolų ir generolų pageidavi
mams bei reikalavimams.

*

Šitokia padėtis, šitokie san
tykiai tarp vyriausybės ir ka
riuomenės labai ryškiai rodo 
nenormalią krašto vidaus pa
dėtį ir žymios piliečių dalies 
nepribrendimą prie demokra
tinės santvarkos ir nemokėji
mą ar nenorą prisitaikyti prie 
tos santvarkos.

Reikia laukti, kad visų Lo
tynų Amerikos kraštų žmo
nėms atidarys akis Kubos į- 
klampinimas į komunistinę ver 
giją ir skurdą, kad amerikinių 
valstybių organizacija, užsimo
jusi laikytis vienybės tiek už
sienio politikoj, tiek garinant 
kraštų ekonominę ir socialinę 
padėtį, sustiprins ir pačią de
mokratiją, kad jų kariuome
nės būtų pastatytos ten, kur 
jos privalo būti — rūpintis tik 
krašto gynybos reikalais, bet 
nesikišti į politiką.

* * *

Vakar diena Jungtinių Vals
tybių gyvenime yra svarbi ir 
istoriška. Ji jau seniai buvo 
laukiama. Astronautas pulki
ninkas John H. Glenn, iškel
tas raketos pagalba į erdvę, 
erdvinėje kapsulėje apskrido 
žemės rutulį tris kartus negir
dėtu greičiu — per trejetą va
landų. Jis laimingai buvo nu
leistas žemėn. Jisai, supran
tama, parvežė mokslininkams 
labai vertingų žinių.

Kas yra ypatingai gražu, 
kad Amerika neslėpė šio dide
lio žygio. Viešai skelbė ir vi
suomenei rodė (per televiziją 
ir kitomis priemonėmis) visus 
kelionei prirengimus. Sovietų 
Rusija jau du astronautus ap- 
skraidino aplink žemę ,bet tai 
padarė slapta. Todėl šiandien 
niekas nežino, kiek daug kar
tų Sovietai siuntė aplink že
mę savo astronautus, kiek jų 
negrįžo iš tos kelionės. Sklei
džiama ir tokių gandų, kad, 
esą, vienas astronautas, iškel
tas į erdvę skristi aplink že- 

negalima buvo grąžinti
žemėn, todėl jo lavonas ir šian 
dien, sakoma, tebekeliauja. Ar 
taip yra ar ne, kas gali pa
sakyti, jei Sovietijoj viskas y- 
ra daroma slapta.

Tenka sveikinti JAV vyriau
sybę, mokslininkus ir, paga
liau, kariuomenę už labai sėk
mingai atliktą tikrai didelį žy
gį, kuris visoj visuomenėj su-

mę,

be, sukelia pasididžiavimą sa
vo mokslininkais ir tuo pačiu 
sustiprina krašto saugumo 
jausmą.

Spaudoje ir gyvenime

Berlynas turįs virsti kultūros centru pasauliui
Vis labiau nyksta viltys susilaukti vieningos Vokietijos. Ką atneštų galimos vokiečių - sovietų de
rybos? Vokietija iškilo ūkiniai, bet atsilieka kultūros pažangoje. Apsiprantama, su trigubu Vo

kietijos palaimimu.

Šiai žiemai slenkant į pabai
gą, vis dar buvo tamsūs poli
tiniai debesys virš Europos ir 
ypatingai virš Vokietijos. Šiose 
skiltyse jau buvo minėta apie 
Rapalio ar Tauragės šešėlius, 
apie tai, kad sovietai atvirai 
siekia derybų su pačia Vokieti
ja, pagaliau, kad jie norėtų su- 
normuoti santykius su federali- 
ne Vokietija ir, žinoma, ta pa
čia proga kuo daugiau laimėti, 
jei galima, sukiršinant Vakarų 
sąjungininkus. Buvo pažymėta, 
kad Vokietijoje esama sluoks
nių, kurie mielai pasirinktų ke
lią Rapalio kryptimi. Jie neno
rėtų atsisakyti saitų su Vaka
rais ir dabar pabrėžia tiesą, 
kad “derėtis — nereiškia kapitu 
liuoti” ir, esą, šis principas šiais 
laikais daugiau reiškiąs, kaip 
19 šimtmetyje ar anksčiau, kai 
politikoje buvęs naudojamas ka 
ras kaip galima paskutinė prie
monė.

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. vasario mėn. 21

Paaiškės Sverdlovsko incidentas

Paleidus lakūną Powers, daug kas paaiškės
V. ALSEIKA Vokietija

gali būti kalbos apie vokiečių 
pagrindinį tikslą — krašto ap
jungimą.

Siūlo lanksčią rytų politiką su 
sovietais

K. TAUTKUS

Vokiečiai atsilieka kultūros 
srity?

Komunistinės Rusijos dikta
torius Chruščevas 1960 m. ge
gužės 5 d. parlamente pranešė, 
kad virš Sverdlovsko, Rusijos 
teritorijoje, tų pačių metų ge
gužės 1 d. raketos sviedinys nu
mušė Amerikos aukštos erdvės 
lėktuvą U-2. Lakūnas Francis 
Gary Powers liko sveikas, pa
imtas nelaisvėn ir bus teisia
mas.

Pasiekti ateities vizijoms, tai 
gi susilaukti Berlyno kultūrinio 
spinduliavimo, patys berlynie
čiai “Die Welt” dienraščio at
stovui įtaigoja iškelti naujus 
kelius politikoje, o jie gi būtų: 
Fed. Vokietija, esą, privalėtų 
imtis lanksčios rytų politikos, 
tektų susitarti su sovietais ir 
išsiderėti laisvus priėjimo ke
lius į Berlyną, tačiau šiuo at
veju tektų padaryti Maskvai 
nuolaidų (girdi, tektų atsisa
kyti atominio apginklavimo).

Kai berlyniečiai pasiūlė tokią
Berlyno ateitį ir tokius meto- staiga atšalo. 1960 m. gegužės 
dus galimoms deryboms su so- 6 d. Valstybės departamentas 
vietais, tai jie tai išvedę iš gali- paneigė diktatoriaus kaltinimą, 
mų pavojų miestui tuo atveju, bet. vėliau incidentą pripažino, 
jei pasiliktų dabartinė padėtis. 
Tokio pobūdžio svarstymai šių 
dienų vokiečių spaudoje įtaigo
tų mintį, kad viešumoje .inte
lektualiniuose sluoksniuose visChruščevas ir jo politika

Kai kurie vokiečių publios- gyvenamąjį momentą ‘ir stato- 
tai, pvz. Hans W. Richter, ne- mus reikalavimus. Per dešimtį 
seniai tyrinėjęs berlyniečių nuo meįų vokiečiai stiprėjo ūkiniai, 
taikas, šiuo^metu iškėlė užuo- gyveno medžiaginėj gerovėj,taikas, šiuo metu iškėlė užuo- gyveno medžiaginėj’ l 
miną, kad Chruščevas iš tikrų- ginklavosi, bet neįvykdė jokių 
jų vedąs prancūzų Richelieu po refOrmų universitetų ir kt mo- 
litiką. Chruščevas šią žiemą bu kyklų srity, mokslo įstaigų ne- 
vo pasiūlęs trigubą Vokietijos priderino prie modemiškųjų lai- 
padalinimą. Dabar vokiečiai ir į-ų reikalavimų 
klausia — ar begali būti įma
nomas Vokietijos apjungimas, 
kai visuomet teks susidurti su 
sovietų vykdoma europietine už 
sienių politika, kurią simbolizuo 
ja užtvaros Berlyne?
Ką pasiektų vokiečiai derybų 

atveju?
Nors Bonos sluoksniai vis pa 

brėžia, kad neteks prieiti prie 
dvišalių derybų su Maskva, ta
čiau, jei vokiečiai vis dėlto pa
siryžtų suaktyvinti savo rytų 
politiką ir kalbėtųsi su Maskva, 
jie geriausiu atveju pasiektų: 
a) palengvinančių sąlygų ryt. 
Vokietijos gyventojams, b) a- 
toslūgio vokiečių - sovietų san
tykių srity, c) pakeitimų ryt. 
Vokietijos vadovaujančiose sfe 
rose, d) sutarčių forma tam tik 
ros stabilizacijos, e) karo pavo
jaus pašalinimo vid. Europoje.

Kol Maskvoje šiaušianti kar
dinolo Richelieu dvasia, tol ne-

Jei krašto apjungimas — to
limos ateities miražas, tai vo
kiečiai, kad ir jau minėtas H. 
W. Richter, kelia klausimą, kad 
Vokietija turėtų diplomatų klai 
das ir jėgų persvaros pakitimus 
atsverti pasiekimais kultūros 
srity. Populiarus vokiečių ra
šytojas, ateities, daugiau tech
ninėje srity vaizduotojas, Ro
bert Jungk ne taip seniai Vo
kietijai pasiūlė įvykdyti dide
les švietimo reformas savo že
mėje, juo labiau, kai ir rytai 
deda dideles pastangas pasistū
mėti mokslo srity. Jo nuomo
ne, didieji ateities sprendimai 
būsią ne militarinėje, bet moks
lo srity.

Tuo tarpu vokiečių padėtis 
šiuo atveju vargiai pateisina labiau įsisąmoninama, jog var

giai tenka tikėtis greito Vokie
tijos dalių apjungimo (juo la
biau, kai tai priklauso nuo 
Kremliaus) ir, kad jau į ateities ščevas apkaltino JAV vyriausy- 
Vokietiją pradedama žiūrėti, įę įr prezidentą, pareikalavo 
kaip į trigubai padalintą orga- jo atsiprašyti. JAV prezidentas 

atsiprašyti nesutiko. Konferen- 
i cija iširo neprasidėjusi. Dikta
torius elgėsi storžieviškai, chu
liganiškai. Įžeidė prezidentą, 
merikos valstybę ir kerštui 
šaukė sutartą Eisenhovverio 
vizitą Rusijoje.

Dovydo stovyklos dvasios po 
veiky puoselėtas geras sugyve
nimas, Sverdlovsko incidentu 
buvo aptemdytas. Diktatoriaus 
svečiavimosi Amerikoje metu 
apšilę tarpvalstybiniai santykiai

Tarp Amerikos ir komunisti
nės Rusijos diktatoriaus susi
kirtimas įvyko keturių didžiųjų 
valstybių vadų Paryžiuje susi
tikimo išvakarėse. 1960 gegužės 
8 d. ten buvo konstatuota, kad 
Eisenhowerio ir diktatoriaus 
Chruščevo susikirtimas neiš
vengiamas. Gegužės 17 d. Chru

nizmą.

i
Berlynas norima paversti 

mokslo centru

Vokiečiai vis labiau kreipia 
dėmesį, kad ir jiems būtų reika
lingos tokios aukštųjų mokyk
lų sąlygos, kaip užsieniuose. Da 
bar jie teigia: Berlynas vargiai 
tinka būti politiniu propagan
dos centru — jis turėtų pavirs
ti didžiuliu mokslo, iš viso — 
kultūros židiniu. Norima, kad 
Berlynas ateity virstų ir pagrin 
diniu literatūros, meno, didžiųjų 
laikraščių redakcijų miestu. 
Miestas — sostinė virstų, esą, 
traukiamąja pajėga visai Eu
ropai ir net visam pasauliui. 
Jei, girdi, nebūsią imtasi nau
jų žygių Berlyno kryptimi ,tai 
toliau teks susidurti su nuola
tiniu gyventojų (jų tarpe reika
lingiausių pajėgų) traukimusi 
į vakarus.

i

ŠV. TĖVO ĮNAŠAS
Vatikanas įnešė $2,000 

Jungtinių Tautų turimą pabė
gėlių globos fondą. Tai Vatika
no metinis mokestis tam labda
ros centrui.

i A- 
at- 
re-

Teismas ir bausmė
1960 m. rugpiūčio 17 d. Mask 

veje prasidėjo lakūno Powers 
teismas. Kaltė — šnipinėjimas. 
Kaltino vyriausias prokuroras 
Rudenko. Antrąją dieną Powers 
prisipažino kaltu, o trečiąją die 
na buvo nubaustas 10 metų ka
lėjimo, įskaitant bausmės pra
džią nuo gegužės 1 d. Diktato
rius 1931 m. sausio 1 d. vieno 
baliaus metu sakė, kad jis lin
kęs pamiršti U-2 incidentą, bet 
apie paleidimą lakūno neužsi
minė. 1961 balandžio 12 d.. pre
zidentas Kennedy sakė, kad. jis 
neturi jokių žinių apie lakūno 
Powers paleidimo galimybes. 
1961 gegužės 1 d., švenčiant 
vienų metų incidento sukaktu
ves, nei šventės metu, nei ba
liuose nebuvo prisiminta Po- 
wers. 1962 m. vasario 6 d. lakū
no žmona Barbora Powers ko
respondentams pareiškė, kad ji 
gaunanti laiškus iš vyro ,bet 
juose nieko nerašoma ir nepri
simenama apie paleidimo 
mybes. Tačiau vasario 10 d. 
Powers žmona ir tėvai gavo pra 
nešimą, kad lakūnas paleistas 
ir parvyksta į Ameriką. 1962 
m. vasario 14 prezidentas Ken
nedy spaudos konferencijoje pa
reiškė ,kad lakūnas “laikinai” 
apklausinėjamas atitinkamų pa 
reigūnų. Atlikęs apklausinėjimą 
bus laisvas, galės padaryti pra
nešimus kongresui ar jo pas
kirtoms komisijoms bei spau
dai.

Astronautas John Glenn prieš skrendant raketoje aplink žemę. 
Jį stebi dr. Robert Voas, erdvinio paruošimo direktorius. (UPI)

Fotografas ir iširimas

1948 m. iš Kanados atvykęs 
į Ameriką Rudolf I. Abel apsis
tojo ir apsigyveno Brooklyne. 
Profesija — fotografas. Paskir
tis — šnipinėjimas. Fotografa
vimo prekyba būtų vykusi ir 
toliau, jei “biznieriaus” part
neris iš New YorkoReino Hay- 
hanen nebūtų sugadinęs “biz
nio”. Jo partneris Paryžiuje nu
vyko į Amerikos ambasadą ir 

į Abel “fotografavimo biznį” at
skleidė. 1957 birželio 21 d. Broo- 
klyno “šnipas” buvo suimtas ir 
teismo nubaustas 30 metų ka
lėjimo už šnipinėjimą, karinių 
paslapčių rinkimą ir siuntimą 

j i Maskvą.
(Nukelta į 4 psl.)

ĮHHlllllill.........illiiiillllilillimil...... . ...............................mmm.....mi vate, maištingas. Geležies griežtumo ir kietumo veidu Tada ir tą Parnų mudu pareikalavome atgal
E E bei balsu. Mažomis akimis: apskritomis, juodai bliz- mūsų Trakų. Pirmiau, sakome, tegul Mindaugas au

gančiomis, gyvatiška trauka veikiančiomis. taiso sunkiąją skriaudą. Tik tuomet gal apie bendrus
Jau pirmaisiais žodžiais pradeda apie rajų sli- žygius kalbėsime. Ir tik gal, o gal ir ne — pažiūrė- 

biną, lendantį iš tamsaus vandens. Ir tuojau pasiūlo: sime. Ir perspėjome Mindaugą, kad daugiau į Kema- 
„Suodėkiama draugėn mūsuon rankans!” įves reikalus jis savo ilgos nosies nedrįstų kaišioti...

1 ...Anot jo, arba sujungti ir visiems kartu išlikti,! Ir ar jūs tikėsite, kas Mindaugo buvo liepta į 
arba nesusijungus pražūti vienam po kito. Pietuose, tai pasakyti? Girdi, Viešpatis dabar prašeika tik pa- 
už milžiniškų girių siūravimo — Galičo kniazius Da- klusnybės — ir nieko daugiau. Tai tik pripažinti jo 

Batu, totorių kanas. Bet ne Batu pirmenybę ir viršenybę. Esą, tai tik tam, kad būtų

JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS
Į x

PASIKARTOJANTI IDEOLOGINĖ KOVA . .......... .

Stalininio žmogžudžio ranka visur, kur tik jo ranka sieke. Ki- 
Meksikoje nudėtas Trockis virsta tais žodžiais vykdė Trockio norėtą 
gyvu įrankiu grupių kovose dėl ga- industrializaciją ir komunistinį im- j 
lios komunistų diktatūrose. Įran
kis tašomas trimis pavidalais: tai 
Stalino pieštas Trockis, istorijai 
žinomas Trockis ir dabar Chrušče
vo vaizduojamas Trockis.

Stalinui Trockis buvo darbo kla
sę pardavęs Judas. Istorijai žino
mas Trockis buvo atsidavęs žydas 
profesionalas revoliucionierius, ug
ningas kalbėtojas ir smarkus pro
pagandininkas. 1905 ir 1917 revo
liucijų dalyvis, Lenino antra ranka, 
raudonosios armijos organizato
rius. Chruščevui Trockis jau ne 
Judas, bet “kairus” Lenino prieši
ninkas, turėjęs aukštų vietų Lėni- baigsis, 
no valdžioje. ,**r

Trockis stovėjo už žaibinį Rusi
jos supramoninimą, reikiamus ka
pitalus teroru išspaudžiant iš 
valstiečių. Stovėjo ir už kurstymą 
revoliucijų visam pasauly, reiškia 
“nuolatinę revoliuciją” ir jos eks
portą. Stalinas pradžioje stovėjo 
prieš šias “kairias” Trockio pa
žiūras. bet, jį nušalinęs, jas pasisa
vino vykdyti: pradėjo aitną in
dustrializaciją ir žemės ųkio kol

PREMIJUOTAS ROMANAS I
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pažiūrė-
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perializmą. ' ’ ' ' Penki rikiai užsidarę Kernavės pilies antrame
Chruščevo — Mao Tse Tungo aukšte- Nusitolinę nuo smalsiu ir nereikalingų ausų 

kova šiek tiek panaši Stalino — bei akių. Slaptai, kad nė lapė nesulotų.
Trockio susirėmimui. Mao Tse Tun 
gas stovi už trockinę “i ’ " 
revoliuciją” ir jos eksportą visur, 
net atominio karo nevengiant. 
Chruščevas, kaip anuosyk Stalinas, 
nori “komunizmo viename krašte” 
ir stovi už “aikų sugyvenimą”, kur kis Visimantas, sunkiai drimblus Ašmenos rikis Ei- 
revoliucija būtų eksportuojama vi- divilas ir snūdus nepaslanka Alšionių rikis Sprudeika.

Visų trijų akys — pilkos, lyg iš pelenų.
Šeimininkai už atvykėlius jaunesni, bet rimtesni 

iškilnesni. Ypač Tautvilą: iš jų visų valingiausias 
valdoviškiausias — veidu, laikysena, pasitikėjimu.

Svečiai visi trys amžiumi vyresni, bet dar ne 
seni. Visimantas ir Eidividas linksmoki ir netingūs 
čiaukšti. Atrodytų, lyg jiedu nė jokio rūpesčio (tetu
rėtų. Tik Sprudeika — šis trečiasis brolis, jauniau
sias Bulevičius — mažakalbis, nejautrus ir kažkuo 
primenąs apuoką. Jis džiūsna ir bekraujėm lūpom.

Pagal senybinį paprotį, rimtąją šneką apie tik
rąjį reikalą užveda šeimininkas. Ypač tai pridera šiuo 
kartu, nes Mindaugas — vienintelė priežastis, kuri

Vienoje skobnio pusėje sėdi šeimininkai: tamsia- 
nuolatinę plaukis, be šypsenos Tautvilą ir šviesiaplaukis, mėly

nomis akimis, Eitvydas.
Priešais juodu, antroje skobnio pusėje — į slap

tą suokalbį atjoję Bulevičiai — apsukrusis Kriavo ri-

sais taikiais būdais, nes jo “Prav- 
da” jau rašo: “Atominiai ginklai 
žmonijai graso negirdėtais nuosto
liais ir sunaikinimais”. Kuo kova 
' ' ‘ , neaišku, bet ji sukrėtė 
“monolitinį” raudonąjį pasaulį.

TIRIA KONGO SOCIALINES 
PROBLEMAS

Fordo fondas paaukojo $1,000 
Lovanium katalikų universite
tui Kongo valstybėje, kad tas 
lėšas panaudotų to krašto so
cialinėms ir ekonominėms pro- juos čia suvedė. O Mindaugas — šeimininkų dėdis.

ir 
ir

nila. Dar toliau —
ir ne Danila, o Mindaugas — artimiausias ir didžiau- vėl atsteigta toji palaimingoji tvarka, kuri jau buvo 
sias priešas. Vyresniojo brolio prisibijodamas, tūnojo 
Vilnioje: mįslingas, mažai šnekus, su pikta patyčia 
padubusiame žvilgsnyje. Bet po mūsų tėvo mirties 
greit pasirodė, koks jis vanagiškai plėšrus dė - ė - ėdis, 
koks jis pavojingas.

Aštriomis akimis stebėdamas Bulevičių veidus, 
Tautvilą kietu balsu kapoja toliau.

...Anąkart atsiunčia jis iš Vilnios tą savo Parnų, 
tą saldų mizgį. Ir porina tas pliauškalas, lyg kad 
dar to būtumėm nežinoję. Kaip Lydoje viršum surai
šiotų belaisvių jurkos sukalė medinę aslą. Kaip ant 
jos, tuždami ir gerdami po pergalės, jie trepsėjo. 
Kaip tie jurkos lydiškius mirtinai sutraiškiojo...

Šitaip pavogrėjęs, tas lepeta Paraus ir pasuka. 
Va, girdi, Viešpatis Mindaugas mane atsiuntė judviem 
pasakyti, kad į atmonijimo už Lydą žygį prieš Danilą 
privalo dėtis ir Kernavė. Ir tai būtinai: esą, negali 
būti jokio ne! Aš tiktai klausau ir jau savo ausimis 
nebetikiu. Ir tuoj paklausiu tą lepetą; kokie gi Min
daugo žodžiai iš tikrųjų — talkon kviečia, ar prašo, 
ar prikalbinėja? Ir aš jums sakau: vos tik neišvir- 
tau! Nei kviečia, nei prašo: liepia! Mindaugas mums 
įsako!...

Sakykite — klausia Tautvilą su gaižia ir išdidžia 
panieka — ar galėjo kada kas taip juokingai su
sapnuoti? Vilnietis išdrįs liepti Kernavei! Iš Vilnios 
užkampio pradės įsakinėti, kaip Kernavei savo žemė
se tvarkytis. Vilnietis per savo vyrioką tik praneš,

senelio Ringaudo vieton pabirienės įvesta. Judviejų 
pilys, pelda, peniukšlas ir žemių barai liksią nepa
liesti...

Bet jeigu užuot paklusnybės, esą, Viešpatis pa
gelūs tesulauktų, tuomet, girdi, atšiauriai apkarstų 
jo širdis. Gi tai būtų jųdviejų tiesus nusispiovimas į 
senelio sugobtą sanklausą. Tuomet jau, girdi, nežinia 
kas galėtų atsitikti. Pabliuroje netektumėte gal ne 
tik Kernavės. Gal atsidurtumėte vien tik pagairėje. 
Gal prarastumėte viską. Esą, Viešpatis Mindaugas 
nieko nepakęs prieš save...

Čia rikio Tautvilos akys sukibirkščiuoja, o jo 
kaktoje išvingėja gyslos.

...Suledėjęs užkaukiau tam Mindaugo Šniukštai, 
kad ko skubiausiai išsinešdintų iš viešės. Zauna per 
akimirksnį susivokė išgaruoti. O būtų dar vaipęlis 
ar ką nors prasižiojęs, tai būtų tokio čiulkinio rad
vilą paragavęs, kad ir kojas pakratęs dar apsilai
žytų... ^IMI

Ne, visiškai paikša būtų ilgiau tensti ir lūkū- 
riuoti — jau su kaupu aišku. Durys tegali būti tik ati
darytos arba uždarytos: nėra jokios trečios galimy
bės. Delsti ir nieko nedaryti — tai laukti, kol mus 
tas žvėris netrukus nunovys. Jis sakosi nieko nepa- 
kęsiąs prieš save. Gerai! Bet tegu pirmiau pats ap
sižiūri, ar jį kas pakęs prieš save...
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TALKA VEIKLOJE IR UŽUOVĖJA NELAIMĖJ E

Stipriau įsijunkim į
fraternalinę veiklą

MATAS ZUJUS, Wilkes Bar re. Pa.

Lietuvių R. K. Susivienijimas Amerikoje, 71-73 So. Washington Street (P. O. Box 32), 
Wilkes-Barre, Pa.

Kas gali palikit nors laikinai 
’ šaltuosius ir snieguotus kraš- 
įtus ir važiuokit į saulėtą, sau
są ir šiltą Phoenixą. J. R-nė 

• i'. <

Jau nekartą nurodėme, kad 
fratemalinis judėjimas yra pla
tus ir kad tame judėjime gyvai 
pasireiškia ir mūsų Susivieniji-
mas.

Įdomų pastebėti, kad frater- 
nalinio judėjimo veteranai iš 
pat pradžių numatė ir nustatė 
tvirtus pagrindus, kurie po šiai 
dienai yra nepasikeitę. Pavyz- 
din, John Jordan Upchurch 1868 
metais įsteigta pirmoji tikrąja 
ta žodžio prasme fraternalinė or 
ganizacija “The Ancient Order 
of United Workmen” turi savo 
konstitucijoj ir įstatuose para
grafus, kuriuos galima surasti 
kone visų šiais laikais gyvuo
jančių fratemalinių organizaci
jų konstitucijose ir įstatuose: 
plėtimas draugiškumo, ligonių 
ir sužeistųjų šalpa, pomirtinių 
įvedimas ir jų išmokėjimas mi
rusių narių pašalpgaviams, naš
lių ir našlaičių šelpimas ir glo
bojimas; mirusių narių pager
bimas teikiant paslaugą šerme
nų ir laidotuvių laiku; kova 
prieš nepalankius įstatymus ir 
parama palankių įstatymų pra- ir 
vedimui; steigimas knygynų, or 
ganizavimas paskaitų ir kitų 
būdų ir priemonių švietimo pa-

ko savo susirinkimus, kiekvie
nais metais išsirenka tokius vir
šininkus, kurie nariams geriau
sia patinka. Kuopos taipgi iš
renka atstovus i nacionalinius 
seimus, kurie susipažinę su vir
šininkų raportais juos užtvirti
na arba atmeta. Atstovai sei
muose taipgi išrenka pareigū
nus toliau vesti organizacijos 
reikalus. *

Fraternalistų veiklą, kaip jau

nekartą nurodėme, aukštai įver 
tina valstybių vyrai ir visuome
nės vadovai. Už šaunią veiklą 
fraternalinės organizacijos yra 
paliuosuotos nuo federalinių, 
atskirų valstybių ir nuo muni
cipalinių taksų. Mūsų federalinė 
ir atskirų valstybių vyriausy
bės tarytum sako: jūsų frater- 
nalinė programa yra puiki, jū
sų organizacijos yra ne pelno, 
bet šalpos ir labdarybės reika
lams.

Vakarų
viesulas 
tėjo ir Hamburgas, kur pagalbą suteikė JAV ir Vokietijos kariai.

Vokietijos kariai gelbsti nuo potvynio Wilheimsburgo gyventojus. Išilgai Elbės upe
115 mylių per valandą ir privertė palikti namus 30,000 gyventojų. Nuo audrų daug nuken- 

‘ ...............................................• (UPI)

MŪSŲ
Phoenix, Ariz.

Kronika

lėkė

MIRĖ IŠLEISTA Iš 
KOMUNISTŲ KALĖJIMO

Vienuolė Jeanne de St. Paci- 
fique, šešerius metus laikyta 
komunistų kinų kalėjime, mirė 
praslinkus dviems mėnesiams 
po to, kai buvo išleista į laisvę. 
Ji buvo viena iš tų 300 katali
kų, 1955 m. areštuotų drauge 
su Shanghajaus vyskupu Igna
cijumi Kung. Ji buvo narė Varg 
dienių seselių. Keturios jų vie
nuolyno seselės gyvena pas tė
vus, o dar trys yra “darbuose” 
ir prie ju niekas negali prieiti.

KO LONI JOSE

— Mok Em. Josen-Jasinskie-

Mes, lietuviai, turėtume dau
giau susidomėti fratemaline 
veikla, uoliau spiestis po mūsų į 
Susivienijimo vėliava ir būti da-1
lyviais fraternalinio darbo ir nė įsteigė šeštadieninę mokyk- 
budėti mūsų visuomenės ir tau- lą, neleisdama nutautinti mūsų 
tos reikalų sargyboje!

SENI IR NAUJI BŪDAI

jaunosios kartos. Vaikučiai iš
moko skaityti ir rašyti lietuviš
kai, o, be to, padainuoti ir pa- 

' deklamuoti per susirinkimus ir
Susivienijimo narystės didini- akcijos planą. Tik bendra talka tautinius minėjimus. Tėvai ir 

mas yra svarbus reikalas, ku- patikrins 
riuo nuolat rūpinosi organizaci
jos vairuotojai, į šį reikalą sa
vo dėmesį atkreipia kiekvienas 
seimas. Pavyzdin. 1944 metų 
seimas, Įvykęs Scranton, Pa., 
nutarė “atkreipti i gerbiamą lie 
tuvių dvasiškiją, kad stotų mū- 

; sų brangiai organizacijai į pa
galbą, būtent, kad lankant savo 

j parapijiečius, darant sąrašus, 
i patartų ir paragintų pavienius 
j ir šeimas apsidrausti mūsų Su- ta šeima, kuri neturi protekci- 
sivienijime.” jos, ypatingai mirus jos globė-

Gi 1948 metų seimas, įvykęs jui. Augindami Susivienijimą 
Bostone, priimtoj rezoliucijoj taipgi stiprinsime pagrindus lie- 

kėhmui; Vart^jhnls"vis^Ttinka- numatė tokias priemones: “Kad tuvybės ateičiai šioje šalyje, 
mų priemonių palaikymui gerų : sustiprintu kuopų veikimą, ypa-j Stipriau organizuoti daugiau

> organizacijos narys- lietuviška visuomenė yra jai la- 
tės spartesnį auginimą. Į darbą bai dėkingi
reikia stoti be atidėliojimo. Kiek _ prof. dr. P. Padalis, turė- 

: vienas įrasęs naujo biznio gau- damas progos skaityti paskai- 
na atitinkamą atlyginimą ko- tas ne įjį Arizonos u-te, bet 
misų pavidale. Be to, neužmirš
kite, kad augindami Susivieni
jimą atliksite kilnų artimo mei
lės darbą aprūpinant lietuviš
kas šeimas protekcija, sutei
kiant joms apsaugą ligų ir mi
rimų nelaimėse. Nelaiminga yra

sąntykių tarp darbdavių ir dar tin?ai Pagyvinti akciją gavimui nuveiksime savo tautiečių gero- 
hininkų; teikimas pagalbos ne- nau^ narių, kiekvienos lietuvių vei, daugiau galėsime suteikti
laimių ištiktiems nariams. Pats 
fratemalinio judėjimo pionie-

R. K. parapijos ribose turėt or
ganizatorių. Kur nėra lietuvių

žada

pasi-
ruo-

“Neprikl. Lietuvos” administra
torius, taiso sveikatą ir 

,čia persikelti gyventi.
— Lietuviai su dideliu 

ruošimu ir iškilmingumu
šiasi atšvęsti nepriklausomybės

i šventę vasario 25 d., gražioje 
i “Ramada Inn” salėj. Rengimo visi labai patenkinti ir mėgstam 
: komisiją sudaro: pirm. agr. A. gražųjį Phoenixą. 
Rimavičius, viiepirm. dr. P. Pa — 
dalis, sekr. D. Padalis, ižd. Em. 
Josen ir Margarita Buivydienė,' 
Antanina Daniels, Ann Jesis, 

j Alf. Budriūnas, J. Rimavičienė.!
— Arizonoj visą žiemą nepap 

rastai šiltas ir saulėtas oras, 
70-80 laipsnių šilumos.

J. R-nė

STIRBIS FUEL OILS
tos palmėmis, oleandrų tvoros 
ir labai gražūs nauji modernūs 
pirkimo centrai, namai ir prie
miesčiai. Namų kainos žemos, 
bet žemės kaina labai kylanti.

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė.

Chicago 29, IU.

Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresne ir pigesnė alyva” 

Tel. HEmlock 4-6264Ruduo, žiema, pavasaris nepa 
mainomai malonūs, tik trys mė 
nėšiai šiltoki, bet šiluma labai 
gelbsti sąnariams, žodžiu, esam

t
im/cantl V o/

Kiekviena sąskaita • KZn 
ligi $10.000.- «
apdrausta • P®
Federal i nėję •

ir plačiai Amerikos visuomenei, 
nepraleidžia progos priminti e- 
sąs lietuvis iš pavergtos tėvy- • 
nės ir, taip pat, supažindinti su Greit augąs miestas
jos garbinga praeitimi. ; Nei vienas daktaras neužgin-

— D. Padalienė yra pakvies- čijo, kad sausiausias ir šilčiau- 
ta būti vadove mergaičių korpo sias Amerikos klimatas yra A- 
racijos “Alpha Sigma Alpha” rizona, sergantiems sąnarių, 
Arizonos u-te. Universiteto va- plaučių ir astmos ligomis. Dėl 
dovybės ir jaunimo yra labai ge tos priežasties taip auga Phoe- 
rai įvertinta. nixo miestas. 1940 m. gyvento-

— Z. Vaičaitis, likvidavęs sa jų skaičius buvo 60,000, o da- 
vo įmonę Chicagoje, persikėlė bar siekia virš 500,000. Viduti- 
gyventi į Phoenixą, kur gydosi 
jo žmona ir turi čia nuosavybę.

— Alg. ir J. Rimavičiai jau 
treti metai sėkmingai verčiasi 

ir ateitį. Turėdami tvirtą orga- m°telio bizny, kur daug apsis-
| - — - -

i I

paramos savo tautai ir savo se
najai tėvynei, kuri visomis jė-

rius Upchurch buvo geležinke- Parapijos, ten organizatoriaus gomis kovoja už savo gyvybę
lio mechanikas, jis matė anų 
laikų darbininkų didelį išnaudo-

reikalu pasirūpina vietinė Su-
siv. kuopa. Kandidatus į organi- nizaeiją mes turėsime didesnį

jimą, jų vargus ir skurdą, tad zatorius rekomenduoja apskri- pripažinimą kitataučių tarpe, su 
ryžosi praktiškais būdais pade- ’r RunPos • mumis daugiau skaitysis ir mū- 

i -. . • oc o'r - oo halsas bet kokiuose reikaluo-Šių metų vasario 26, 27 ir 28 * - „ .• , j - •« j- - ~ ........... * se turės didesnes reikšmes.Aukščiau paduoti faktai ais- dienomis Susivienijimo centro
kiai parodo fraternalistų. pasi- patalpose, Wilkes-Barre, įvyks Kaip aukščiau minėjome, na- 

■ riktu tikslų pastovumą. Ir da- metinis Direktorių Tarybos su- rius gali verbuoti kiekvienas 
'bar fraternalistų dvasia artimai sirinkimas. Peržiūrėjus ir prie- narys 
sutampa su pirmųjų pi1grimų 
— ateivių dvasia. Pirmieji atei
viai iš Europos ir iš kitų kon
tinentų vyko į šią šalį bėgdami 
nuo persekiojimų ir priespau- 
dų, ieškodami lengvesnių gyve
nimo sąlygų, ekonominės, poli-, kviečiami patiekti savo sugesti- ti aplikacijų, kreipkitės į centro 
tinės ir religinės laisvės. Pačios jas ir patarimus. Į kiekvieną įstaigą, kuri be jokių atidėlioji- 
fratemalinės organizacijos tvar gerą sugestiją bus atkreiptas mų reikalinga “amunicija” ap- 
kosi demokratiškai. Kuopos lai- dėmesys ir bus inkorporuota į rūpins.

tj gerinti.

ir užsidirbti nustatytus 
mus finansinius ir kitus rapor- komisus. Be to svarbu kiekvie- 
tus, bus svarstomi aktualieji or nai kuopai turėti nuolatinį or
ganizacijos reikalai, didžiausią ganizatorių ir su juo kooperuo- 
dėmesį kreipiant į naujų narių ti. 
prirašymą. Susivienijimo bičių- Reikale platesnių informaci- 
liai, apskričių ir kuopų vadovai jų ir naujiems nariams prirašy-

tų iniciatorių ir pradėtų akciją. 
Antrojo pasaulinio karo me- 

LRKSA 44 kuopos, gyvuojan si i 44 kuopą ir patraukia nepri tu- kaa i ginkluotas jėgas buvo 
čios St. Petersburg, Florida, se- klausančius įsirašyti. sumobilizuoti milijonai jaunuo-
kretoriaus Adolfo Paleckio, pra i Kalbant apie 44 kuopą ir ben tūkstančiai ir lietuvių jau- 
nešimu, jų kuopa šių metų va- drai apie lietuvių veiklą Flori- n™0 — vyrų ir merginų — į 
sario 22-rą rengia antrą metinį doje, prisimena praeitis. Rašan- tas jėgas buvo įsijungę. Lavin- 
banketą Laiškanešių svetainė- čiam šiuos žodžius 1914 metais damiesi karinio užsiėmimo įvai- 
je. Seimininkės vaišins visus kovo mėnesio pradžioje prade- šalies stovyklose, išsisklai
skaniais valgiais, skambės lin- jus 
ksmos “Dainos” choro dainos 
ir muzika.

LRKSA VEIKLAI PLOTAI DIDĖJA

darbuotis savaitraš č i o dę karo frontuose visuose pa- 
“Draugo” redakcijoje, tais lai- sau^° kontinentuose, suėję į 
kais prenumeratorių sąrašuose pažintis, daugelis jaunuolių ve- 

44 kuopa St. Petresburge į- ' nesimatydavo skaitytojų nei iš ^ė kitatautes, o nemažai lietu- 
steigta 1960 metais vasario 19 ; Floridos, nei iš 
dieną — tą dieną buvo sušauk
tas steigiamasis susirinkimas, 
kuriame dalyvavo 11-ka narių kioj Kalifornijoj, ypatingai Los 
ir nenarių norinčių priklausyti Į Angeles mieste, jau yra susida- 
naujai kuopai. Vadovavo buvęs rius gausinga lietuvių kolonija, 
Susivienijimo prezidentas a. a. ten gyvuoja ir puikiai 
Antanas J. Sutkus, buvęs Susiv. 
iždo globėjas Adolfas Paleckis 
iš Pittsburgh, Pa., ir kiti veikė
jai. Dabar šiai kuopai vadovau
ja Jonas Raudonis, Adolfas Pa
leckis, Povilas Karaliūnas, Mag 
dalena Valaikienė ir kiti. Ka
dangi į St. Petersburg su kiek
vienais metais atvyksta vis 
daugiau lietuvių pensininkų, ku 
rių tarpe yra mūsų Susivieniji
mo narių priklausančių įvairio
se kuopose, tai iie čia blandžia -

■ r.ci i5 daugelio kitų j
pietinių, kalnų (Mountain) ir j 

Į Pacifiko valstybių. Dabar to-

veikia 
LRKSA 42 kuopa, kuri taipgi 
susilaukdama narių priklausu
sių kitose kolonijose ir pritrauk 
dama naujag jėgas turi šviesią 
ateitį gyvuoti ir veikti.

Jei Susivienijimo kuopa su
organizuota St. Petersburg, tai 
galima tikėtis, kad ankščiau ar 
vėliau susilauKsime kuopos ir 
Miami, Florida, kur yra susi
spietusių daug daugiau mūsų 
tautiečių, negu St. Petersburge. 
Tik reikia, kad atsirastu veikė-

______ ineje 
Valdžios įstaigoje: 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

niai didėja nuolatinių gyventojų 
skaičius kas mėnuo 2,500 as
menų. Be to, nuo minėto laiko 
turima apie 10 jaunų milijonie
rių tarpe 30 - 50 metų amžiaus, 

toja lietuvių svečių. Adresas: padariusių turtą tiktai Phoe- 
2148 W. Buckeye Rd., Barbara nixe.
Motei. Miestas labai švarus ir mo-

— P. Rukšėnas iš Montrealio, dėmus. Gražios gatvės išsodin

Paaiškės Sverdlovko incidentas

ant visų.taupymo 
sąskaitą 5

ant Bonus 
sgskaitu

4»

MIDLAND
and Loan Association
4040 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
Phone: CL4-4470

vaičių ištekėjo už kitataučių ir 
jie įsikūrė tose valstybėse, kur 
jiems buvo patogiausia. Kai ku
rie sąmoningesni lietuviai, nors 
atsidūrę izoliuotose vietovėse, 
visdėlto palaiko lietuviškumą 
priklausydami į lietuvių organi
zacijas, skaitydami lietuviškus 
laikraščius, betgi daugelis nyks 
ta kitataučių tarpe, jie patys ir 
jų vaikai lietuvių visuomenei ir 
jos įstaigoms dingsta.

Susivienijimo veikėjai ir bi
čiuliai atlieka kilnų darbą or
ganizuodami kuopas naujuose 

; lietuvių naujokynuose, telkdami 
į krūvą savo tautiečius tvirtes- 
niam lietuvybės ir katalikybės 
išlaikymui. Geriausių sėkmių 
ifiau darbuose’

I

(Atkelta iš 3 psl.)
Lakūnas Powers už 30,000 al

gos dirbęs specialios paskirties 
skraidymui. Oficialiai jis buvo 
ČIA tarnautojas. Abiejų kaltė 
— šnipinėjimas. Skirtinga baus 

i mė, bet pasikeitimas vienodas. 
Vienas parvyko į savo namus, 

: antras sugrįžo garbinti diktato
riaus ir šnipinėti toliau.

Maskvos pranešime apie pa
leidimą Powers neminima apie 
išmainymą į Rudolf Abelį. Jei
gu Abe] nereikės aiškintis tiek 

j daug Maskvoje, tai Powers tu
rės atidengti paslaptis jo pa
sidavimo, lėktuvo nesunaikini
mą. kas privertė sumažinti auk 
štį, ar tikrai buvo paliestas jo 
lėktuvas raketos sviedinio, ko
dėl jis skrido 68,000 pėdų aukš 
ty, kai tuo tarpu jo lėktuvas 
parengtas skristi daug aukš
čiau, kodėl neišlaikė priesaikos 
susinaikinti ir sunaikinti lėktu
vą, kada pajuto, kad kas ne
gero atsitiko.

Yra žinių, kad virš Rusijos 
teritorijos jau anksčiau skraidę 
Amerikos lėktuvai-šnipai ir po
rai ar daugiau teko susinaikin
ti. Viena versija yra, kad Mask
va nujautė, jog iš Adanos ba
zės Turkijoje pakylą lėktuvai 
atlieką slaptus žvalgymus virš 
Rusijos teritorijos. Esą, Mask
vos šnipams jJhvykę slaptai įsi
skverbti į labai slaptą bazę ir 
net įtaisyti mažą elektrinę bom
bą tame lėktuve, kuriuo skri
do Powers. Beskrendant virš 
Sverdlovsko, esą, elektrinė bom
ba apgadino lėktuvą, privertė 
lnlriina loia+ia ir nntTinfi

Ką Nikita nutylėjo savo
Šime, kas nebuvo atskleista teis 
me, tas bus sužinota iš paties 
lakūno. Suprantama, kad visuo
menė niekada nesužinos tikro
sios priežasties, nes yra paslap- 

! čių, kurios saugumo sumeti
mais neskelbiamos. Bet apie 
Chruščevo “nušovimą raketa” 
bus žinoma. Melas negali būti 
tiesa.

prane-
v

August Saldukas Prezidentas
y

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI ♦

110%, 20%, 30% pigiau mokėsite^ 
už apdraudę, nuo ugnies ir auto- Š 
mobilio pas &

FRANK ZAPOLIS 
320SJ4 West 05th Street

i Chicago 42, Illinois
į Tel.: GA. 4-MM ir GR. 0-433».|

3321 S. Halsted St - CLiFraot4-5685l

MOV I n"g
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, Iii.į=-

Gražiy vizitiniu kortelių 
biznieriui-profesionalul 

reikia
DRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

CH1CAG0 29. ILLINOIS

Skambinkit LUdlow 5-9508
fr

MARLBOROUGH’S LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Va- 
riakcjytė-Inkenienč, Išleido Lithuanian Catholic Press Society, 
Chicago 29, III. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl..........................$1.25

POPULAR LITHUANIAN RECIPES, compiled by Josephine J. 
Daužvardis. Antras pataisytas leidimas, išleido Lithuanian 
Catholic Press Society, Chicago, 1958 m. 128 psl...........$2.00

JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas četkauskas. Pradinės 
akordeonistams žinios ir daugelis melodijų su gaidomis. Išleido 
J. Karvelis, Chicago, 1958 m. 112 psl................................... $3.00

ŠVENTOJI VALANDA, Nakties adoracijai namuose. Parašė 
Kun. Mateo Crawley-Boevey, vertė M. Pulauskas, MIC. Tėvų 
Marijonų leidinys, 1958 m. 64 pusi. Kaina............... 25 centai
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PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU
Dienrastia DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnėa spaustuvės 
visoje Amerikoje-

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. Lū 5-9500

šiuo adresu:

*

c
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BOSTONO ŽINIOS
PAGERBTAS

VISUOMENININKAS 
ANTANAS MATJOŠKA

s-Vasario 10 d. Liet. Taut. 
gos namuose vyko Antano Mat- 
joškos 25 metų visuomeninės 
veiklos pagerbimas. Ta pačia 
proga buvo atšvęsta ir 20 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktis. 
Pagerbime dalyvavo apie 100 
asmenų. Pagerbimą pradėjo vie 
tos Balfo skyriaus pirm. Anta
nas Andriulionis.

Šv. Petro lietuv. parap. kle
bonas prel. P. Virmauskis su
kalbėjo maldą ir pasveikino su
kaktuvininką ir jo šeimą. Pa
geri). vadovavo Justinas Vaičai- O 
tis.
Antano Matjoškos visuomeninę 

veiklą apibudino taip pat vilnie
tis, kaip ir sukaktuvininkas, 
adv. Petras Viščinis, pažymėda
mas svarbesniuosius Matjoškos 
veiklos bruožus pavergtame 
Vilniaus krašte ir čia Ameriko
je. Taip pat sukaktuvininką 
sveikino vilnietė mokyt. V. Kul 
bokienč, adv. Šalnienė, p. Tu- 
mavičienė, p. Januškevičienė, 
Sonda, Venys, rašyt. Santcaras 
ir eilė kt. Vietos Bendruomenės 
pirm. P. Žičkus perskaitė adre
są ir įteikė sukaktuvininkui su 
virš dvidešimt organizacijų ir 
visuom. atstovų parašais.

Visi kalbėtojai pripažino, kad 
sukaktuvininkas A. Matjoška 
tikrai yra daug dirbęs ir daug 
dirba. Svarbiausia, kad turi li
niją ir jos visados laikosi. Pasi
imtą darbą visados kruopščiai 
atlieka ir yra pavyzdžiu kitiems.

Jo šeima buvo apdovanota 
gėlėmis ir kitomis gražiomis 
dovanomis. Sukaktuvininkas ta 
proga padėkojo visiems daly
viams ir taip pat paaukojo 20 
dol. Balfui, po dolerį nuo kiek
vienų vedybinio gyvenimo metų.

i SUKAKTUVĖS

Seniausia lietuviška radio pro 
grama Naujoj Anglijoj vasario 
25 d. švenčia savo 28 m. sukak
tuves. Bus metinė Talentų po
pietė, So. Bostone rodomas lie
tuviškas, spalvotas garsinis fil
mas ir gražuolės Carol Grigai
tės pagerbimas.

Talentų rinkėjai yra A. Gus- 
taitienė—dramos sambūrio re- 
žisorė, A. Ruseckienė (Plevo- 
kaitė) — muzikos mokytoja, 
dr. A. Baškys, J. Vaičaitis ir 
adv. A. J. Young.

Filme vaizduojamas prof. 
Adomo Varno gyvenimas, Los 
Angeles lietuvių tautiniai šokiai 
ir dainos, Lietuva šiandien tu
ristų akimis, tai 1960 ir 61 me- šventinti ir paaukoti šv. Kaži- 
tais lankusių turistų okupuotą 
Lietuvą, vaizdai, lietuviškos 
dvasios, pieštas filmas “Algį 
Trakį ir taksiuką šleivį užpuola 
bitės”. Filmai yra gaminti Sta- 
siunaičio filmų studijos.

Gražuolės pagerbimo baliuje, 
gros Smito orkestras, dainuos 
Georgiana Tamulis ir Lorraine

Astronautas Glenn studijuoja erdvių žemėlapį.

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. vasario mėn. 21 5

ta apie $230. Pridėjus pietų pel- * * * * ” * *1! * LV * * *"* * * * * * » 
ną ir kitas įeigas, suma bus pa- VJ V I IM
siųsta Altui. Dėl pasisekusio R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
minėjimo padėka priklauso Dai 
lės chorui, šeimininkėms ir or
ganizacijų veikėjams.

Stebėtojas

ir kitus daiktus. Ir iš toK Miesto 
I leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfi 5-8063

naitei. Paminklas kainavo $1, aktyviai, ir energingai remti 
500. Paminklo fundatorius — tuos politikus ir valstybės vy- 
jos mylimas vyras B. McGarry. rus, kurie aiškiai siekia komu-

Šių metų gegužės 13 d., sek
madienį, -vietos vyskupas J. M. 
Mueller, pažadėjo paminklą pa-

17 METŲ BOLŠEVIKŲ 
KALĖJIME

Ukrainiečių Lvovo arkidiece- 
zijos arkivyskupas Josyf Slipyi 

Ijau 17 metų yra bolševikų ka
linys Sibire. Ukrainiečių kata
likų vyskupai apie tai primena 
savo ganytojiškame laiške ir vi
so pasaulio ukrainiečius ragina 
už jį melstis. Po tuo ganytojiš- 

, ku laišku pasirašė 14 ukrainie
čių vyskupų, besidarbuojančių 
JAV-se, Italijoje, Australijoje, 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Bra
zilijoje, Argentinoje ir Angli
joje.

iiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniin
Visi Pittsbargh’o lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’o Lietuvių 

Katalikų Radijo Programų
vadovaujamą

Lietuvos Vyčių Pittsburghe 
JI TRANSLIUOJAMA 

IŠ STIPRIOS ’R GALINGOS

W LO A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kiekiveną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vaL o. p.

Visais reikalais kreipkitžs šiuo ad
resu: Lithuanian Catholic Hour.

Radio Station WLOA, Braddock. 
Pennsylvania.

miero parapiją ir jos parapie- 
čius ir jų gimines kenčiančius 
pavergtoje Lietuvoje ir Sibire 
ir kitose Rusijos darbo vergų 
stovyklose, Nekalčiausios Mari
jos Širdžiai.

Ant mėlyno mozaikos pjedes
talo, balto marmoro Marijos

nizmo sunaikinimo ir Vakarų 
pergalės šaltajame kare. Laiš
kai ir peticijos būtų viena iš 
priemonių tai paramai pareikš
ti. Efektingai prieškomunisti
nei kovai reikalinga informaci
ja ieškotina vis gausėjančių ir 
stiprėjančių prieškomunistinių 
organizacijų literatūroje, jų pe
riodinėje spaudoje ir specialiose 
radijo ir TV programose.

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

I

Conn.

St. Petersburg, Fla

lietuviškosios išeivijos čia gimu
si, antroji, karta.
Amerikos Lietuvių Prieškomu-

nistinė Grupė
114 Old Barn Rd., Stamford, į

j Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra
gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.

Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 

I krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

Thompson. Bus premijos už Ma statula, apšviesta dideliais pro- 
mės ir papės polką, jaunimo sektoriais, ypač naktį daro ne

MŪSŲ KOLONIJOSE
iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Sioux City, Iowa
Mažos parapijos dideli darbai

Neseniai vietos klebonas ku
nigas S. Morkūnas išdalino pa- 
rapiečiams metinę aukotojų kny 
gą ,su smulkia pinigine apyskai
ta .

Šv. Kazimiero parapija yra 
viena mažiausių parapijų Sioux 
City ir vienentelė lietuvių para
pija visoje didelėje Iowos vals
tybėje, turinti tik 80 šeimų (340

MUTUAL ?X«/SAV1NGS

Vasario 16-tos minėjimas
Daugumos patriotiškų orga

nizacijų pastangomis vasario 17 
d. įvyko Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimas laiškanešių

Lietuviai, kurie turi galimy- svetainėje. Programą organiza- 
bės įsijungti į jiems priimtinas cijų vardu pradėjo Čepelis, pri- 

prieškomunistines statydamas teis. J. Zurį. Teisė
jas ragino aukoti ir dirbti Lie
tuvos išlaisvinimui. Programą 

| gabiai vedė ir pagrindinę turi
ningą kalbą pasakė A. Ramius. 
Buvo gauta vietos mero Gold- 
ner proklamacija, kurią perskai 
tė Kamiene. Meninę programą 

I gabiai išpildė Dailės choras, ve
damas muz. K. Štaupo. Patrio
tines eiles deklamavo D. štau- 
pienė, P. Karaliūnas ir R. Kal
pokaitė. Gausi publika ramiai 
programos išklausė ir ją suti
ko ilgais plojimais. Aukų gau-

amerikiečių ]
organizacijas, turėtų jose akty
viai pasireikšti. Šalia lietuvybės 
išlaikymo tremtyje prieškomu- 
nistinė veikla yra vienintelis lie 
tuviškosios tremties pateisini
mas.

mes ir papės polką, jaunimo sektoriais, ypač naktį daro ne- 
polką, valsą ir tango. Bus bufe- Paprastai gražų įspūdį. Kadan- 
tas. Iki linksmaus pasimatymo! S* Šv. Kazimiero bažnyčia sto- 

Steponas ir Valentina Minkai v* prie labai didelio kelio, to- 
, dėl kiekvieną dieną ir naktį 
tūkstančiai pravažiuojančių ga 
lės stebėti Nekalčiausios Mari
jos Širdies stovylą, lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos sody
boje. Tai bus vienintelis Mari
jos Nekalčiausios Širdies pa
minklas ne tik Sioux City, bet vų atitrūkimo nuo plačiosios vi 
ir Sioux City diecezijoje. suomenės, privačios iniciatyvos

Vietinis neišnaudojimo, centralizuoto in
formavimo gyvybiniais prieško- 
munistinės veiklos klausimais 
trūkumo, jaunosios kartos po-
. - . „ f, -i VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IRtencialo neišnaudojimo. Pareikš WKMX)S RfftlES FOtografwos 
ta viltis, kad mūsų vadovaujan- .
tieji veiksniai pasiims iniciaty- j 
vą šiai veiklai sustiprinti ir va-, 
dovauti. Taip pat pareikšta vil
tis, jog toks konkretus ir svar 
bus darbas paskatins užbaigti 

I vadovybių susiskaldymą, kuris 
dalinai atsakingas už trūkumus 
mūsų prieškomunistinėje kovoje 
ir todėl neleistinas.

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

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

nas neimdamas atostogų, laike 
dviejų savaičių ,aplankydamas 
kiekvieną šeimą ir paskirus as
menis ir net dalį nekatalikų, iš 
mažytės parapijos surinko $34, 
000 pažadėjimų naujos mokyk
los fondui, sumokėti laike trijų 
metų. Pažadėjimų rinkimas dar 
nėra baigtas. Kai nedirbantieji 
pradės dirbti, tada ir jie bus 
aplankyti ir reikia tikėtis, kad 
ir jie paseks dosniųjų parapie- 
čių pavyzdžiu.

Nekalčiausios Marijos Širdies 
paminklas

Praeitų metų gruodžio pabai
goje buvo baigta statyti labai 
modernus ir nepaprastai gražus 
Nekalčiausios Marijos Širdies 
paminklas, ant šv. Kazimiero 
bažnyčios šventoriaus, tarp baž 
nyčios ir klebonijos. Paminklui 
projektą nemokamai padarė W. 
Beuttler Architektų kompani
ja, Sioux City ir nieko neėmė 
už projekto įvykdymo priežiū- į 
rą.

Balto marmoro, didelė penkių 
pėdų statula buvo užsakyta { 
per Tonnelli meno studiją, 

’ Cmaha, Nebraska, Italijoje. 
Praeitų metų stambesnieji au' Gauta prieš pat Kalėdas. Mi- 

kotojai: J. Vizintos $1,186, B. nėtas Marijos paminklas dedi- 
McGarry $1,145, G. J. Noonan duotas prisiminti, praeitą va- 
$738, J. Kaušpėdas $534, P. A- sarą mirusiai nuo vėžio ligos 
dams $517.25, kun. S. Morkų- jaunai parapijos keturių vaikų 
nas $445, M. Bulota $418, G.
O’Day $414.

Parapijos vaikučiai irgi neat-' 
siliko nuo savo tėvelių, laimė
dami pirmą vietą savo dosnu
mu, visoje diecezijoje. į ,

Praeitais metais savanorė mo 
teris, čia gimusi, D. Grimoškie- 
nė, laike šešių savaičių labai 
intensyvaus darbo, puikiai išda
žė visus altorius bažnyčioje, za- 
krastijas, bažnyčios prieangį ir 
visus bažnyčios langus ir duris 
iš oro ir parapijos salės virtu
vę.

Praeitais metais įdėta pui
kūs, nauji šaligatviai, aplink vi
są bažnyčią ir kleboniją, 4,300 
kvadratinių pėdų. Kainavo $2, 
450 dol.

Išeivijos organizacijų prieš- 
komunistinė veikla- nepakanka
ma dėl šių pagrindinių ydų: nuo 
latinio planavimo stokos, vado-

Stamford, Conn.
PRIEŠKOMUNISTINIS

JUDĖJIMAS

žmonių).
Čia nėra nei vieno lietuvio 

gydytojo, inžinieriaus, turtingo 
biznierio, daugiausiai parapie- 
čiai dirba skerdyklose ir pen
kiolika šeimų jau šeši mėnesiai, 
kaip nedirba. Tačiau proporcin
gai šeimų skaičiumi, praeitais 
metais, buvo pirmoji savo dos
numu visoje Sioux City diece
zijoje.

Gauta pajamų 1961 metais 
$39,404.36. Padaryta išlaidų 
$22,740.58. Sutaupyta $16,663. 
78. 1962 m. sausio 1 d. parapija 
turėjo pinigų bankuose $63,903. 
62, iš kurių $57,243.20 naujos 
pradžios mokyklos fonde.

t motinai Bernice McGarry-Pakė
- --------------------------------

$34,000 pažadėjimų per dvi 
savaites

Praeitais metais vietos klebo-1

Vasario 3 d. Stamford, Conn., 
Amerikos Lietuvių Prieškomu- 
nistinės grupės iniciatyva, įvy
ko artimų lietuvių kolonijų vei
kėjų pasitarimas, surasti prie
mones prieškomunistinei veiklai 
sustiprinti. V. Bražėnas skaitė 
paskaitą “Amerikos prieškomu- 
nistinis judėjimas ir mes”. Pir
mininkavo Z. Strazdas iš Hart- 
ford, Conn., sekretoriavo L. Bra 
zėnaitė iš Barnard College, New 
York. Paskaitoje ir diskusijose 
iškilo kaipo vadovaujančios šios 
(pagrindinės mintys ir pasiūly- 
■mai:

Amerikos lietuviai, o ypač mu.

i PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-248)

(Incorporated) 
EDVARDAS II JS. sav

G It A1>1> SKAS

I

Su pasitenkinimu pastebėta 
nekuriu asmenų ir organizacijų 
pareikšta iniciatyva. Užgirta 
Kuchel-Lipscomb rezoliucijos 
parama. Pasidžiaugta daly mū- 

i sų spaudos prieškomunistines 
kovos klausimo dažnesnių kėli- 

Išreikštas pageidavimas,
tremtiniai, turi dvigubą pareigą kad lietuviškoji spauda dar la- 

Į dalyvauti prieškomunistinė j e biau užpildytų prieškomunisti- 
kovoje: pavergtosios Lietuvos nės informacijos spragą, kurią 
išlaisvinimui ir JAV laisvės ap- palieka amerikiečių informaci- 
saugojimui. jos didžiosios institucijos. Šioje,

Nuolaidų politika neišvengia- prieškomunistinėje veiki oje, 
mai veda prie tautų pardavimo kaip niekur jau yra faktais įro 
vergijon ir, kaip istorija įrodė, dyta, bendra platforma darbui 
prie pasaulinio karo. Todėl lie- galės surasti ne tik mūsų vyres- 

i tuviai Amerikos piliečiai turėtų nioji karta ir jaunimas, bet ir

v

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

i’V RADIJAI HI-FI VftSTNTIVAl 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

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 WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7150 So. Maplewood Avė., 

Chicago 20, UI.

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.

=■

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

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

Telef. WAIbrook 5-5121

I

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

Pigios paveikslinSs lempos.
J. MIGLINAS 

2540 W. KVth St. n a PR 0-11)03

I

jom our stainless club
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%%

5 VIENETŲ PEILIO-ŠAUKŠTŲ 
SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Chicago 36, Illinois GRovehiU 6-75756245 South Westem Avenue.

i

Už santaupas įneštas mėnesio 
5 <1., nuošimčiai mokami nuo 

to mėnesio 1-mos dienos.

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

AND LOAN ASSOCIATION 
tlSO South Halsted Street • Chicago t • CLiffitidg

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt.
Penktad. 
šeštadiend.

Split by PDF Splitter
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REZOLILCIJA PRIIMTA 
VASARIO 16 D. MINĖJIME

1962 metų vasario 18 d. Chi 
cagos lietuviai, minėdami Lietu 
vos nepriklausomybės atstaty
mo 44 metų sukaktį Marijos 
Aukštesniosios mokyklos salė
je, Chicagoje, negalime džiaug
tis šia didžia tautos švente, ka
dangi šiandieną Lietuva yra 
Sovietų Rusijos okupuota, spau
džiama ir persekiojama, paver
sta paprasta Rusijos kolonija, 
jos gyventojų prigimtinės lais
vės uždraustos, politinės ir civi
linės teisės panaikintos, žmo
nės negali naudotis spaudos, žo 
daio ir tikėjimo laisvėmis, baž
nyčios uždaromos, kunigams su 
darinėjamos bylos, vyskupai 
areštuoti ir neleidžiama jiems 
eiti pareigų, gyventojai tremia
mi į Sibirą prievartos darbams, jos bei komunistų partijos apa-

Būdami giliai įsitikinę, kad ratą ir kad žmonės, laisvai išsi- 
kiekviena tauta iš prigimties rinkę savo valdžią, galėtų at- i 
turi Dievo duotą teisę nepriklau statyti pertrauktą Lietuvos su-! 
---------------------------- ----------------------- į verenumo vykdymą.

somai gyventi ir pati save val
dytis ir matydami, kaip spar
čiai Afrikos tautos šiandieną 
tampa nepriklausomomis vals
tybėmis, o tokios senos nepri
klausomos valstybės, kaip Lie
tuva, paverčiamos svetimos im
perijos kolonija, vienu balsu nu 
tariame prašyti prezidentą, val
stybės sekretorių ir kongreso pagkya^b7'l00m 
narius padaryti viską, kad Jung Įdarus 
tinių Amerikos Valstybių vy
riausybė reikalautų Sovietų Ru
sijos vyriausybę suderinti savo 
politiką su Atlanto Chartos bei 
Jungtinių Tautų chartos princi
pais, kuriuos ji pati yra pripa
žinusi iškilmingai pasirašydama 
abidvi chartas, ir kad Sovietų 
Rusija išvestų iš Lietuvos ir ki
tų, okupuotų kraštų savo kariuo 
menę, policiją ir administraci-

Bargenas. 2-jų butų namas.
3 kamb. Geru vi, ta $14.600.

3-jų butų mūras ant kampo. Mū
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28.600.
1 aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24,800.

Biznis ir 2-jų butų mūras. Apie 
$2.500 nuomos. Tik $11.90b.

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

Visai geras mūras. 5 butai ir 
nis. Vertas mokėti $14.900.

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

Modernus restoranas, rinktinė vie
ta, tik $3,000 įmokėti.

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

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

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

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

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

PILDOME INCOME TAX

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

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.

i Namam
I pastovus 
j $50,000
$32,000.

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

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

2-jų aukštų mūr. rezidencija. Pui- 
, ki 8 metų statyba. Garažas. Prie

reikmenys — 
biznis, 

metams.

liardvvare. 
apyvarta apie 
Kaina grynais

I

8 Ir

na- 
už

Medinis. 2 butai — 5 Ir 4 kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21.000.

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

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

13 butų mūrinis, tvirtas. $15.000 
metinių pajamų. Mažas jmokėjimas

~įtT' labai žema kaina.
I Turime daug tr įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko. 
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W 43rd St. CL 4-2390

6 kamb. 5 metų mūras, garažas, j 
nuo parko, tuoj apleis.

: Už įmokėtus $2,000 ir $85 j mėn.
galite pirkti 4 kamb. mūrą., kurio

! kaina $13,000.
6 butų mūras ir $7,200

j atiduoda žemiau savikainos. 
I $15,000.

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

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

nuomos 
Įmokėti

butų, 8
5 kamb.

priedai.

Tvirta

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

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

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

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

$12,500 medinis 2 butai (6 ir
33 p. lotas. Gage p.

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

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

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

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

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

P-
10

5).

P-.

$14.500 mūrinis 3 butai. Aušros 
Vartų parapijoj.

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

$17.900 mūrinis 6 
tas. garažas, naujas

$10.900 medinis 4 
zo sild.. arti mūsų.

I $46,000 liuksusine
rezidencija, priešais

$41,500 naujas mūrinis 2 po 6, 40 
p. lutas, atsk. šild. gazu, pastogė.

$19,500 naujas 3 mieg. mūrinis ar
ti mūsų įstaigos, 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 Jotas 31 p. M. parke.

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

3 metų 6 kamb. 
Marąuette parkų..

langai.

$5,000

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

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

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

INCOME TAX

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

I

ĮSIGYKITE DABAR !

2
va.

A. KATILIUS R. E.
2456 W. 691h St. RE 7-8399

Nauj. mūr- 2x5)4 (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18.900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29.500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$18,900 
Didelis pasirink, gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3884

$36.000
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

ŠNIPŲ IŠKEITIMO ADVOKA
TAS TYLI

Kun. A. Stasys, pirm., 
E. Mikužis, sekr. I

“Viešpatie, Išklausyk
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis. M.I.C. 
Išleido 

lėtučių Katalikų Spaudos Draugija

VALYMAS 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

PRIE MARQUETTE PARKO

P AJIEŠKO JIM AI

Advokatas James Donovan, 
kurio tarpininkavimu JAV-ės ir 
Sov. Sąjunga pasikeitė šnipais, 
Abelį už Povvers, dalyvauja Chi 
cagoj vykstančioj advokatų są
jungos konferencijoj. Užklaus
tas apie jo vaidmenį šnipų kei
time, jis tyli. Konferencijoje da 
lyvauja per 1,000 advokatų ir 
teisėjų.

I

Jieškomas ČESLOVAS KAN 
TEIKA, kilęs iš Šiaulių apskr. ir 
vals., Voveriškių vienkiemio. Jieš- 
ko motina ir brolis Lietuvoje. Jis 
pats arba apie jį žinantieji prašo
mi atsiliepti adresu: Z. Bazaras, 
2218 W. 80th Place, Chicago 20, 
III. Tel. RE 7-3933.

I

Liet. Konsulatas Chicagoje) 
ieško šiy lietuviu:

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos: 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmčs; piinos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ii 
aboliucijai; maldos apaštalystčs mal
dos: šv. Valandos maldos; 33 giesm.. 
Velykų ir Valinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
Ir t.t

ši maldaknygė yra geriausias plr 
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo 
jau.

M O V I N G
F. KASPARAS

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

MARQUETTE PARKE
8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2 

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

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

I rūsys. 30 p. sklypas.
i $14,200.

3 moderniški butai (2
kamb. ir 4 kamb.), ir 
tuvė; tinka bet kokiam 
ti judraus VVestern ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai

Į pigus.
šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 

; low. Aiti Marąuette Parko mokyk- 
: lų. Viskas modemiška. Gražiai iš- 
I dekoruota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

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

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

NAUJAS MCR. BENGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

Brighton Pk. Gazo šiluma. Apsauga 
nuo potvynio 2 auto garaž. $20,000.

LIKERIU IK MAISTO KRAUTUVE 
ant
su-

ma3.
2 aukštų namas. 5 ir 4 kamb. 

Nauja alyva karštu vand. šiluma. 
Garažas ir atskiras sklypas. Arti 
70-os ir Westem Avė. Viskas tik 
$20,900.

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

5 butų mūrinis Gage Parke. Vi- 
isi 4^ kamb. butai: Naujas sto- 
keris. Kampinis namas. Savininkas 
išvyksta į California. Nužeminta 
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

2-jų
Pilnas

Gera vieta.

po 5 kamb. 
grali krau- 
bizniul. Ar-

Krautuve lietuvių kolonijoje, 
biznio gatves. 4% metų nuomos 
tartis. $9,000.

3 BUTU MED. —
Prie 67-os ir Damen. 

tralinė karšto vandens 
ma. 2 auto garažas.

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

ąuette 
$42,000.

GERIAUSIAS PIRKINYS!
6 _ metų mūr. ranch namas ant 

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

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

$16,500
Nauja 

alyvos
cen- 
šilu-

Mar-
Pk. 2 šildymo sistemos.

T.ERRA
3237 W. 63rd St„ Chicago 29. III. 

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

Alyvc., anglys, kūrenimo aistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

t iJ

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. WESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba BE 7-4639

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnanja 

VisaisMaldaknyge "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiaus1'' ir geriau
sio popierio: tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidSs; daug 
ryškių iliustracijų.

640 puslapių: 3/ co’Jo storumo

Kaina
Paauksuota.................................I3.5C

Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUSBeinorytė Stakiene Pranė, 

1949 m. gyvenusi prie Muncheno. i 
Vokietijoje.

Bitinienė Kazlauskaitė Domicėlė, 
Jono duktė, 1932 gyvenusi Chi-1 
cagoj.

Jasinskas Jonas, gyvenęs 4138 
Archer Avė., Chicago 32. (Jieško-. 
mas palikimų reikalu).

Pužas Vincas, gimęs Chicagoje, , 
ir jo motina.

Puzienė Ramanauskaitė Julė, gi- 
| muši Skiržemy. atvykus į Chicagą 
1911 m.

Saldargis Bronislovas ir jo bro
lis.

Saldargis Pranciškus, 
sūnūs, gimę Kvėdarnoj, 
Chicagą prieš I karą.

Šerniene Kazlauskaitė
na, Jono duktė, 1932 gyvenusi Chi
cago j.

Stakiene Beinorytė Pranė, Po
vilo našlė, ir jos dukra

Stakytė Laima — abi gyvenu
sios Warner lietuvių stovykloje 
prie Muncheno. Vok. 1949 metais. 
(Palikimų reikalu).

Jieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi greit atsi
liepti į

LIETUVOS GENERALINĮ 
KONSULATĄ 

6147 So. Artesian Avė.
Chicago 29, III. Tel. REp. 7-8334

i
ŠUNYS NUMALŠINO 

RIAUŠES
Šimtas vyrų išėję iš pasilinks 

minimo pobūvio prie 300 W. Di- 
vision, pradėjo riaušes. Mušty
nėse jie panaudojo revolverius, 
peilius ir kumščius. Trys buvo 
pašauti. Policija areštavo pen
kis. Numalšinti riaušes ir iš
skirstyti susirinkusią minią žiū
rovų, Chicagos policija panau
dojo specialiai treniruotus 
nis.

Užsakymus su pinigais siųskite

‘‘DRAUGAS”
DRAUGAS, 4545 W. 63 St

Chicago 29, Illinois

šu- Juozapo 
atvykę j

i

Skelbkites “Drauge” &

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

. įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

iš

I

BANDĖ IŠLAISVINTI
GYVATES

Marijo-

REAL ESTATE
Gene ra] Insurance, Notary Public 

6455 SO. KEDZIE AVENUE 
TeL PRospect 8-2233

2735 West 71 st Street
Tel. WAlbrook 5-6015

CONTRACTORS

STANKUS
CONSTRUCTION C0,

REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

425S So. Maplewood Avė.

Lee Dūke prisipažino Chica
gos policijai, kad pereitą savai
tę St. Louis zoologijos sodo gy
vatyne jis sudaužęs 46 narvų 
langus. Budėjęs sargas spėjo 
nuodingas gyvates vėl užtverti. 
Gyvatynui nuostolių padaryta 
$5,000.

PALEIS DU VYRUS Į ORĄ

Evanstono Northwestem uni 
versitetas kitą mėnesį paleis į 
87,000 pėdų aukštį balioninę as
tronomijos observatoriją. Balio 
nas iškels dviejų vyrų įgulą 95 
procentus aukščiau žemės at
mosferos.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAJIEŠKOMI ASMENYS:

I-

Kas tik turi gėrę skonį, 
V i s k ą perka pas Lieponį!

LIETIMU
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

Ii L

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 621! S. Western, PRospect 8-5375

Vedėjas J. LIEPOMS

DEGĖ VIEŠBUTIS
Astuonių aukštų Gladstone 

viešbučiui, 6200 Kenwood av., 
padaryta $100,000 nuostolių, į- 
vykus gaisrui. Per 100 viešbu
čio svečių spėjo saugiai išsi
nešdinti.

išskrisdamas į erdves, 
astronautas Glenn pareiškė spau
dos atstovams, kad jis jaučiasi 
puikiai, kaip ir visada. (ŲPI)

Baliunas Adolfas, Kazimiero sū
nus.

Baužinskas Anicetas, gimęs Lie
tuvoje 1920 ar 1921 metais.

Čeponka Aleksas, kilęs nuo Rad
viliškio.

Dapšys Stasys, Mykolo sūnus, 
iš šinkaučiškio km., Pakruojo vai., 
Klovainių parap.

Esmantas Kazys, kilęs nuo Rad
viliškio.

Jankovskis Vincas, Jono sūnus, 
atvyko Amerikon iš Lietuvos apie 
1913 metais.

Jaunutis Jonas, kilęs nuo Rad
viliškio.

Kutkevičius Marijonas, buvęs 
Venecueloje.

Maziliauskas Zenonas.
Navagruckienė Paulauskaitė, Va

lerija.
Pavilionienė, žmona Balio Pa

vilionio. kuris buvo gyvenęs Šiau
liuose ir spėjamai žuvo vokiečių 
kariuomenės tarnyboje.

Vaitiekūnienė Pranciška, gyve
no Kankakee, Illinois.

Vitkienė-Klikunytė Pranciška, 
Petro Vitkaus našlė, iš Smulkių 
km., Nemakščių vai., jos sūnus 
Domininkas Vitkus ir dukterys 
Florence ir Grace.

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

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

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Doxvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar 
ba dedame naujus._ Stogai atnaujina 
mi (re-eoated).
“Tuckpointing”. 
Nemokamai 
sios kainos _
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

Atlieka planavimo ir staty- B 
bos darbus, gydytojų ofisų, f 
gyvenamųjų ir prekybos pa- ® 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- S 
rime virš 300 įvairių stan- « 
daftinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 6 
PRospect 8-2013

7403 SO. VVESTERN AVĖ. | 

Chicago 36, Illinois

šildymas"*
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gasu 
i ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.
73M So Roekwe|| Sfreef

Savininkas parduoda 2-jų butų' _ __ .... - _0>tr
mūr. namą. Garažas. Arti 55-tos *61. UnOVBillll D-/o/3 
ir Kedzie Avė. TeL HE 6-0917.

HELP WANTED MOTERYS* KFRFI IQ RROQ

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

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

1

INCOME TAX

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 VVest S9th Street
Tel. PRospect 8-3792

'V,
Dažymas iš lauke 
Pilnai apsidraudę 

apskaičiuojame; žemiau- 
Darbas garantuotas. At-

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE. ST 8-927U 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 3 metų išsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEF^T MĖTAU

$481 8. Kedzie Avenue
Chicago 23, IUinoia

Tel. 277-1442 Res. OL 6-041$.

I

KVIEČI AME APLANKYTI NAUJAS PATAI PAS’

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. apšildomas kambarvs, 
vyrui. Galima valgis pasigaminti. 

6815 S. Mapleuood Avė.
RE 7-6251

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prea.

2555 West 47th St. Tek LAfavette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKTNG

Suitchboard Typist
GENERflL OFFICE

Telephone TA 9-2500

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIU* 
MEDICINOS m PREKY B OI 
TIKSLAMS SKIRTUS PA8TATU8. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

RE PUBLIC 7-8949
2301 W. 69th St, Chicago

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

J 2501 West 69 Street J
|| HE 4-7482 436 - 5153 {

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

OONSULATE GENEKAL
OF LITHUANIA

41 Mest 82nd Street
New York 24, N. Y.

i

Išnuom. butas plius vienas ne
apšildomas kamb. Karštas vanduo. 
2544 W. 39th PI. Tel. YA 7-4915.

INSUR D

Išnuom. 6 kamb. butas, gazu 
i apšild.. sienoje įmontuotos kros 
nys. Be mažų vaikų. Brighton 
Parke. $85 mėn. FR 6-5810.

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JCSU 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-0708 01,7-2004 Chicago. IU.

,, V I K D O
HEATING SERVICE

Įrengia naujus Ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas ir 
alyvos “conversion burners”, 
vandens ‘•boilers", vandens nu
tekėjimo rlnas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.

4444 S. WESTFRN AVĖ.. Chi
cago, III., VI 7-3447 —D. Žu
kauskas.

• STATYBA • PLANAI j
• PASKOLOS

s Gyvenami namai. Biznio, in-į 
f dustrijoe bei ofisų pastatai.' 
''Taip pat įvairūs pastatų re* 
Vmontai.

* L. STAŠAITIS
Statybos Kontraktorius 
604$ SO. SAUTER AVENUE 

CHICAGO 29, ILL.
Namų TeL PR 8-8378

!
i
i_______________________________________
I PROGOS — OPPORTUNITIEs

Naujas aukštas dividendaa numatoma
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo Vasario mto. 1 1962
PINIGAI įNEŠTI IKI 15 D. PELNO ifUOSIMČIUS NUO 1 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.
.... lunes PIRMAD. ir KETV.......................9 v. r. iki S p.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKT. ..................9 v. r iki 5 p.

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

PARDUODAMA MAISTO KRAU
TUVE. Biznis išdirbtas per dau
gelį metų. 447 West 112th Place

IŠNUOM. VIETA RESTORANUI, 
ant labai judraus kampo. Nepra
leiskite geros progos; atvažiuokite 
pamatyti. Charles Motei, Harlem 

I Avenue ir Southwest Highway,
Worth Illinois. Tel. GIbson 8-9606.

V. ŠIMKUS
Statybos tr Remonto Darbai 
2618 VVEST 7 Irt STREET 
Tel. PR 8-4268 ir TE 8-&&31 i|
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Chicagoj ir apylinkėse
paskirta komisija iš Wisconsino 

! šaulių būrio, kurie trumpai va
dinami — KSP, o jos pirminin
ku yra Š. J. Giedrikas. Pasku
tiniame posėdyje, kuriame daly
vavo J. Giedrikas, V. Kažemė- 
kaitis, Br. Keturakis, A. Mikas, 
P. Petruševičius, V. Skirmuntas, 
prof. J. Šimoliūnas, M. Tamulė- 
nas ir V. Vilcinas. Mandatų ir 
rinkimų komisija pranešė, kad 
rinkimuose įsiregistravo daly
vauti 72 atstovai. LŠST garbės 
nariai, Detroito š. kuopa, DLK 
Kęstučio Wisconsino š. k. M. 
Jankaus š. kuopa Brocktone, 
Mass., Patersono, N. J., š. gran 
dis, Vytauto Didžiojo š. k., Chi- Į 
cagoje, J. Vanagaičio š. būrio, 
Boston, Mass., Delhi š. būrio, 
Ontario, Canada, L. K. Mindau
go š. k. Montrealyje, Canada, 
ir Toronto š. būrio atstovai.

Rinkimų komisija buvo išsiun
tinėjusi^atst. 72 ^balsavimo Ja- jįįį'10,364,736 knygį ū pras

kolinta 431,435 kiti dalykai.
Kaip Chicagos, taip ir kitų 

miestų bibliotekose nemokamai 
galima gauti daug kultūrinių 
patarnavimų, tik daugelis to ne
žinome ir tuo nepasinaudojame. 
Čia visą jų eilę suminėsime.

Biblioteka kas mėnesį išlei
džia trumpą naujausių knygų 
apžvalgą. Ją galima nemokamai 
pasiimti atėjus į biblioteką. Už
simokant 50 centų į metus, tą 
apžvalgą atsiųs į namus. Jos 
vardas: “Book Bulletin of the 
Chicago Public Library”; bib
liotekos adresas: Chicago Pub
lic Library, 78 East Washing- 
ton St., Chicago 2, UI. Pasku
tiniame biuleteny atžymima ir 
Barb. Armonienės knyga “Lea- 

■ ve your tears in Moscow”.
Norint sužinoti kokio leidėjo 

adresą, tikrą knygos pavadini
mą, paklausti, ar yra. tokia kny 
ga bibliotekoje ir turint kitų pa 
našių trumpų klausimų, galima 
paskambinti telefonu CEntral 
6-8922. Tokių klausimų biblio
teka per metus atsako apie 3, 
000,000.

Grupiniam demonstravimui 
i galima bibliotekoje pasiskolinti 
įvairiausių filmų; atskiri asme
nys gali pasiskolinti ir namo 
neštis įvairių tautų fonografų

i

DR. MAŽEIKA PAAUKOJO 
TŪKSTANTINĘ

Lietuvių Fondui dr. Pranas 
ir Valentina Mažeikai atsiuntė 
tūkstantį dolerių, palinkėdami 
fondo organizatoriams nepavar 
gti šioje svarbioje misijoje dėl 
lietuviškų reikalų. Ši gydytojų 
šeima augina du vaikus: sūnų 
Andrių - Algimantą, 18 m., bai 
gūsį Notre Dame gimnaziją, o 
dabar lankantį Loyolos univer
sitetą. Jis rengiasi medicinos 
profesijai; jie taip pat augina 
dukrelę Ireną - Jūratę, 5 m. 
Valentina yra vilnietė, baigusi 
Šv. Kazimiero gimnaziją, o vė
liau studijavo filosofiją ir peda
gogiką Vyt. Didž. universitete.
Veikli skautų organizacijoj, pri j 
klauso Filiae Lithuania korp! 
Dr. Pranas, gimęs Sibire, po 
pirm. Didž. karo jo tėvai grižo 
į Kauną. Jis baigė Aušros ber
niukų gimn. ir 1944 m. baigė 
mediciną Vyt. Didž. universite
te. Karo mokyklą baigė aspi
rantu. Vokietijoje dirbo karo li
goninėje, o vėliau Augsburgo 
stovyklos ligoninėje. Čia Ame
rikoje dirbo Wilmington, Dela- 
ware; South Shore, Chicagoje, 
ligoninėse ir 1955 m. išlaikė II- 
linois reikalaujamus egzaminus 
ir pradėjo savo medicinos prak
tiką Lake Zurich, III. Jis buvo 
labai aktyvus sportininkas ir 
dalyvavo lietuvių krepšinio ko
mandoje, kuri 1937 ir 1939 m. 
(Rygoje ir Kaune) laimėjo Eu
ropoje krepšinio pirmenybes. 
Dabar priklauso Fratemitas Li- 
thuanica liet. gyd. korp. ir yra 
jos Chicagos skyriaus pirminin
kas.

Astronautas pulk. Glenn erdvinėj kapsulėj.

KULTŪRINIS PATRNAVIMAS 
NEMOKAMAI

Chicagos miesto centrinėje 
bibliotekoje ir jos 59 padaliniuo 
se 1961 m. buvo skaitytojų pa-

plokštelių, įvairių meno paveiks 
lų reprodukcijų, nejudomų pa
veikslų demonstruoti ekrane.

galima ramiai atsisėdus ja gė
rėtis.

Bibliotekoje yra net 30 sveti
mų kalbų skyrių. Periodiškai 

! leidžiami sąrašai naujai tomis 
kalbomis įgytų leidinių. Reikia 
tik bibliotekai nusiųsti savo 
adresą, pažymėti kokia kalba 
knygų sąrašus nori gauti, ir ne
mokamai atsiųs tuos sąrašus į 
namus. Yra ir lietuviškų kny
gų skyrius.

Suaugusių švietimo skyriuje 
galima sužinoti, kokios Chica
gos mokyklose kada ir kur ko
kie kursai suaugusiems dėsto- į 
mi, kokios kur paskaitos. Čia 
taipgi galima gauti informacijų 
apie JAV ir kitų kraštų aukš
tąsias mokyklas bei joje eina
mus dalykus, studijų sąlygas.

Trečiadieniais-centrinėje bib
liotekoje nuo 12 vai. 15 min. iki 
12 vai. 45 min. būna plokštelių 
muzikos koncertai.

Kas savaitė įvairioms gru
pėms įvairiu laiku būna naujau
sių knygų aptarimai.

Invalidai, kuriems sunku skai i Ketvirtadieniais nuo 12 vai. 
tyti paprastas knygas, gali gau 15 min. iki 12 vai. 45 min. p.p., 
ti prožektorius su filmais ir ta- įvairūs kviesti prelegentai laiko' 
da knygų raides galės matyti paskaitas aktualiais tarptauti- 
Įubose. Invalidams knygos nu- nės politikos ir kitais klausi- 
siunčiamos paštu. rna,a
yra specialiu raštu parašytos 
knygos ir laikraščiai bei specia
lios “kalbančios knygos” (įra
šytas tekstas į plokšteles). Ak
liesiems visa tai siunčiama paš
tu nemokamai.

I

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. vasario mėn. 21 1

L. Kar. Kūrejai-Savanoriai reiškia gilią užuojautą 
mirusio mūsų Sąjungos nario

A. -f A. BRONIAUS KVEČO
žmonai, šeimai ir giminėms.

9.

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

pelius. Balsavo 49 atstovai. Bu-.; 
vo renkami trys garbės nariai, ■ 
iš kelių asmenų turėtų būti CV 
ir pačios CV gyvenamoji vieta. 
Balsavimo rezultatai buvo šie: 
garbės nariais buvo išrinkti ats. 
gen. K. Musteikis, Sofija Put- 
vytė - Mantautienė ir prof. J. 
Šimoliūnas. Revizijos komisija 
ir garbės teismas bus renka
mas iš įvairių vietovių.

Komisija — KSP svarstė ir 
St. Barausko pasiūlymą, kad 
šauliams būtų įvesti laipsniai, 
bet šitą reikalą komisija paliko 
aptarti naujajai CV. Tačiau ko
misija nutarė duoti balsavimui 
kitą klausimą, kurį pasiūlė Š. 
A. Valatkaitis: kad LŠST gar
bės nariai turėtų būti laikomi , 

I pastoviais CV nariais.
Prašoma, kad visi vienetų at-

1 stovai, gavę balsavimo lapelius, 
fimioii noholcnofn laičlni Tčon_ 

’i, didatai į CV ir kitus organus 
bus greitai paskelbti.

A. Gintneris

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

Bibliotekoje galima skaityti 
įvairiausius laikraščius ir nau- 

idotis įvairių tautų enciklopedi- 
i jomis.

Kalbai mokytis galima gauti 
j plokštelių įvairiausiomis kalbo
mis.

LIETUVAITĖS CHICAGOS . 
MIESTO ČEMPIONATE

Vasario 10 — 11 d. Chicago Į ^au Pabalsuotų laišku. Kan- 
Park distriktas pravedė ameri
kiečių moterų tinklinio turny
rą. Šio didmiesčio parkų nuga 
lėtoju — meisteriu išėjo Ava- į 
lon parko tinklininkės. Jų ko
mandoje dalyvavo pagrindinė
mis žaidėjomis ir trys lietuvai
tės: Dalia Maskoliūnaitė, Tere
sė Prunskytė ir Nijolė Stončiū- 
tė, visos trys Neries klubo žai
dėjos.

Šios trys lietuvaitės savo 
sportine išvaizda ir mikliu bei 
tiksliu kamuolio valdymu at
kreipė dėmesį. Po žaidynių re- 
porterių buvo fotografuojamos 
ir, kaip iškovojusios meisterio 
vardą, kiekviena buvo apdova
nota medaliu ir gavo vertingą 
trophy. Žiūrovams buvo malo
nu girdėti gražius amerikiečių 
atsiliepimus apie lietuvaites. Be 
jų Avalon parko komanda ne
būtų iškovojusi meisterio vardo. 
Sėkmės ir toliau garsinti lietu
vių vardą.

ŠAULIAI VYKDO RINKIMUS

Muzikos skyriuje galima gau
ti pasiskolinti gaidų ,plokštelių. 
Čia pat yra įtaisai, kur užsidė
jus kokią tik norima plokštelę 

i _______

Akliesiems mais.
Penktadienių vakarais 7 vai. i 

15 min. nemokamai demonstruo į 
jami filmai. Dažnai ruošiamos « 
įvairios parodos ir vokalistų bei 
instrumentalistų koncertai Vis
kas — nemokamai.

Įdomus faktas Chicagoje: da
bar skaitytojai daugiau išima 
įvairių knygų apie tikrovę ir 
mažiau beletristikos.

Bibliotekos trečio aukšto cent 
rinėje salėje yra įsidėmėtinas 
I. Barrow žodžių įrašas: “Kas 
myli knygą, tam niekada ne
truks ištikimo draugo, vispusiš
ko patarėjo, maloniai linksmo 
palydovo, jautraus guodėjo”.

J. Pr.
I

J. F. EEDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

■1
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

■ 4330-34 South California AvenueES7 Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

ADOULOS VIZITAS NEW 
YORKO KARDINOLUI

Kongo ministeris pirmininkas 
Cyrille Adoula atvykęs į JAV 
pas preizdentą J. F. Kennedy ir 
į Jungtines Tautas, pirmiausia 
padarė vizitą New Yorko arki
vyskupui kardinolui Francis 
Spellman’ui jo rezidencijoje. Vė
liau kardinolas palydėjo prem
jerą į katedrą, kur jis išklausė 
šv. mišias.

Išklausęs šv. mišių New Yor- . 
ko katedroje, Kongo vyriausy- ( 
bės šefas nuvyko į Afrikos Ka
talikų d-jos komitetą tarptauti
nei taikai remti; komitetas jį 
nuoširdžiai priėmė ir pakvietė 
pusryčių, kurių metu savo trum 
poje prakalboje Adoula pasakė, 
kad jį giliai paveikė Amerikos 
katalikų draugiškumo parody
mas ir padėkojo JAV katali
kams už pagalbą kongiečiams, 
pabrėždamas, kad kongiečiai
___________________________

Gilaus skausmo prislėgtus, mūsų kolegą 
Mok. JULIŲ ŠIRKĄ su žmona, 

jo mylimai mamytei mirus Lietuvoje, nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Petkus įpTr
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St. Telef. GRovehill 6-2345-5
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Kosmony šeima i

B. ir J. Grigučiai

Gail. sesutei

Liet. Gail. Sesery S-ga

penktad..

Dantei

Avė., 
pa- 
Po

yra tokios pagalbos reikalingi 
ne tik sau, bet ir savo valsty
bės teritoriniam integralumui 
išlaikyti.

Adoula buvo spaudoje įtaria
mas, kaip neaiškios pasaulėžiū
ros politikas, simpatizuojąs ko
munistui Gizengai, bet jo elge
sys New Yorke rodo priešingai.

Ponui JULIUI ŠIRKAI ir šeimai, 
Lietuvoje mirus jo mylimai motinai, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRIS MODERNIŠKOS
air condiTioned koplyčios

sąjunga vyk- 
atstovų suva- 
koresponden- 
centras yra

Lietuvių šaulių 
do antrojo šaulių 
žiavimo rinkimus 
ciniu būcįu, kurio
Racine, Wisc. Rinkimus vykdo

r.,

F.
So.

vau. 
vai.

TANKUS
W. 56th St.
d„ 1962, 9:30

BIRUTEI VALIUKAITIENEI, 
jos brangiam tėveliui mirus Lietuvoje, gilią 
užuojautą reiškia

MASINOM! vieta

REpublic 7*8600 REpublic 7-8601

Amerikos. kinietė gražuolė 
rinkta Darrah Lau (kairėje) San į 
Francisco,.anieste. Ji yra iš Hono- 
lulu. Šalia jos San Francisco mies
to kiniečių gražuolė studentė 
Wone. _ (UPI) i

STANLEY
Gyveno 1306
M ir? vas. 19 ..
r., sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apsk., šaukų parapijos.

Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 seserys: Rozalija Railienė, su 
šeima ir Morta Eičas su šei
ma. 2 pusseserės: Gendrutė
Karšauskienė su šeima Prek- 
seda M'-Skiene su šeima, bro
lienė Margreta Dubravalskienė 
su šeima, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

Kūnas paašrvotas John 
Eudeikio koplyčioje, 46(»5 
Hermitage Avė.

laidotuvės (vyks ketv.. 
22 d., iš koplyčios 1:30 
p. p. bus nulydėtas j kapines.

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

Nuiifulę. Seserys Ir kiti gimi
nės.

lai d. direkt John F. Eu- 
deikis. tel. YArds 7-1741.

ELEANOR BUČKIS
(Lankytė)

Gyveno 5620 S. Nashville Av.
Mirė vas. 19 d., 1962, 10:45 
v., sulaukus 70 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Se- 
>s.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys. Alice Raece, žentas 
Charles, Helen Shimkus. žen
tas Anthony. sūnus Anthony, 
marti Genevieve. 6 anūkai, 
brolis Bladas Linkis, sesuo Jie- 
va Smičkus, 3 švogerkos: Ur- 
sula ir Julia Linkis ir Bessie 
Venckus, kiti giminės, draugai 
ir pažjstami.

Lietuvoje liko 2 seserys.
Velionė buvo našlė a. a. An- 

ton Buchis.
Priklausė šv. Kazimiero Sės. 

Rėmėjų Draug. ir Liet. Rūtos 
No. 1 Draugijai.

Kūnas pašarvotas Frank M. 
F oran Funeral Home koplyčioj, 
7300 W. Archer Avenue (55th 
St. j vak. nuo Harlem Avė.), 
Summit, III.

Laidotuvės Įvyks 
vas. 23 d. Iš koplyčios 9:30 v. 
r. bus atlydėta | St. 
the Prophet parapijos bažnyčią 
54th St. ir So. Nashville 
kurioje įvyks gedulingos 
maldos už velionės sielą 
pamaldų bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus,
žentai, marti ir anūkai.

Laidot direkt. Frank M. Fo
rtui. Tel. Globė 3-0208.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos, 

Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m. 
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl.............................. $1.00

§V. PIJUS X, redagavo kun. Jonas Petrėnas. Išleido Ateitis, 
1958 m. 255 psl........................................................................... $3.00

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms 
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnaan, Conn., 1957 metais, 
150 psl............................................................................................... $2.00

VYRAI GEDIMINO KALNE, Pirmūno ir Savanorio Kūrėjo at
siminimai, St. Butkus. Aplankas dail. Alf. Krivicko. Aušros 
leidinys, 1957 m. 226 psl.......................................................... $2.20

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir suaugusiems, pa
ruošė K. Barėnas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21, 
1957 m. 558 psl...................................    $3.00

MOTINA, Juozas Prunskis, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėlė, 1958 m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie 
motinas. 48 psl................................................................................. $2.50

GINTARO KRANTAS, Petras Babickas, dail. Vladas Vijeikis.
Išleido Tėviškėlė, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūrį. 96 
puslapiai ..................................................................................... $4.00

____________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE TeL Vlrgtaia 7-6672

, t - - - - ' _ • * -- - *-- - --- * 22”- *
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DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. vasario mėn. 21

X Trijų Pabaltijo valstybių 
minėjimas. Pabaltijo Advokatų- 
Teisininkų Lyga Illinojuje va
sario 25 d. 2 vai. p. p. Chicago 
Savings & Loan Association 
patalpose rengia trijų Pabalti
jo valstybių nepriklausomybių 
44 metų sukakčių minėjimą. 
Šiame minėjime kalbės Lietu
vos, Estijos ir Latvijos tautų 
atstovai. Numatoma, kad mi
nėjime dalyvaus JAV kongreso 
atstovas. Kviečiami visi teisinin 
kai - advokatai su šeimomis bei 
bičiuliais dalyvauti.

XŠv. Antano parapijoj, Ci
cero, III., misijos anglų kalba 
bus kovo 5—11 d.

X Šv. Kryžiaus parapijos sa
lės baigiamos pertvarkyti ir ne 
trūkus salėmis galima bus nau-, 
dotis. Jos labai gražiai atrodo.: 
Parapijos klebonas kviečia ap
žiūrėti. Tikimasi greit suruošti 
viešą atidarymą. Naujai pertvar 
kytas parapijos sales, prade
dant gegužės 1 d., jau galima 
išsinuomuoti vestuvių, banketų 
ir kitokių pobūvių reikalams.

X Vasario 16 d. proga Chica
gos A. Lietuvių Tarybai at
siuntė sveikinimus Illinois gu
bernatorius Otto Kerner ir šen. 
Paul H. Douglas. Savo linkėji
muose išreiškia viltį, kad Lietu
va atgaus laisvę.

X Šv. Jurgio par. mokykloje 
buvo suruoštas Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas, Su lie- i siteto studentė, gavo keturiems 
tuviškais eilėraščiais, dainomis, 
tautiniais šokiais. Programoje 
dalyvavo ir par. klebonas prel. 
Ant. Martinkus bei vietos kuni
gai.

X Marąuette Parko Švč. P. 
Marijos Gimimo bažnyčioje Va
sario 16-sios proga buvo atlai
kytos šv. mišios, kuriose pri
sirinko lietuvių pilnutėlė baž
nyčia. Šv. mišias laikė kun. J. 
Juozevičius, gražų pamokslą pa 
sakė kan. V. Zakarauskas, pa
maldų metu giedojo A. Giedrai 
čio vadovaujamas choras lietu
viškas giesmes. Taip pat solo 
giedojo sol. Jonas Vaznelis ir 
sol. Alvina

X Visų šventųjų parapija
Roseiande
bazarą, šį penktadienį, šeštadie
nį ir sekmadienį (vasario 23-25 
d). Bus daug įvairiausių loši
mų bei traukimų, kaip sporto 
ir išvykų reikmenys, kišeninis 
radijas, maisto produktų krep
ais, ir t. t. Įėjimas visiems lai
svas. Bazaro pradžia penktadie
nį ir šeštadienį 6 v. v., o sekma 
dien. 3 v. p. p. iki 11 v. vakaro 
kasdieną, šeštadienį vakarienė 
nuo 6 iki 8, sekmadienį nuo 3 
iki 8 v. v. Vakarienė tik už 1.25 
dol. Kur gi pigiau ir skaniau 
galėsite už tokią kainą prisival
gyti kumpio? Taip pat bus ir 
įvairių atsigaivinimui gėrimų.

Visų šventųjų parapijos kle
bonas kun. Pranas Lukošius 
kviečia visus atvykti į bazarą 
ir išmėginti savo laimę įvairiau 
siuose traukimuose bei skaniai 
prisivalgius smagiai praleisti 

su draugais ir pažįsta-

X Nauja koplyčia įrengiama 
Šv. Kryžiaus naujojoje ligoni
nėje Chicagoj. Kopiyčios apšil
dymas vyks išvedžiotais vamz
džiais grindyse. Ligoniams joje 
bus jauku. Kurie negalės ateiti 
patys, bet norės dalyvauti pa
maldose, bus tokiems speciali 
galerija pasilikti vežiojamose 
kėdėse. Koplyčia bus šviesi, su 

(dideliais langais. Yra progos 
įamžinti kieno nors atminimus 
įtaisant vitražus.

X Inž. Valdas Adamkavičius. 
L. B. Centro valdybos vicepir
mininkas, šiandien vakare, 8:30 
vai., kalbės per Margučio ra- 

įdijo valandėlę apie audienciją 
pas prez. Kennedy.

X Dail. Vladas ir Olga Vai
čaičiai, anksčiau gyvenę Mar
ąuette Parke, nusipirko naują 
namą ir į jį su šeima persikėlė 
gyventi. Naujas adresas—3746 j
W. 65 PI., Chicago 29, III., tel. priklausomybės minėjimą. 
582-9784.

Vyr. giedrininkių surengtame Vasario 16-sios minėjime moterims dalyviai vasario 11 d. Jaunimo 
Centre. Nuotr. E. Lungio

Atverkim tiesai duris!

TIKIU LIETUVOS GYVYBE
Vyresniosios giedrininkės 

sario 11 d. Jaunimo Centre 
ruošė lietuvėms moterims

va-
su-
ne-

X Izabelė Murauskaitė, nii- 
nois valstybės Normai univer-

Jis pradėtas JAV ir Lietuvos 
himnais bei tėv. Kubiliaus, SJ, 

i giliai prasminga invokacija.
Pagrindinė kalbėtoja buvo 

pakviesta dr. Aldona Balčytė - 
Graurokienė, kalbėjusi tema 
“Lietuvos jaunimo tautiškumo 
problema Amerikoje”. Ilgėliau 
prelegentė apsistojo prie mūsų 
studentijos, kurios priskaitoma 
apie tūkstantį. Galima esą pasi
džiaugti gan geru jos gimtosios 
kalbos mokėjimu, bet ji nepa
sižymi sugebėjimu lietuviškai 
rašyti, pakankamu savosios lite 
ratūros skaitymu arba aktyviu 
dalyvavimu lietuviškame gyve
nime. Mūsų jaunimas, tarsi, jau 

ičiasi tarp dviejų realybių. Abu 
pasauliai stipriai jį veikia ir 
traukia į save.
savajai tautai, bet jam jau rei
kia paskatinimo. Pastaruoju lai 
ku ryškiai jaučiamas atšalimas 
nuo politinio gyvenimo, tik la
bai mažas nuošimtis juo tebesi
domi. Mūsų politinės partijos tu

kad jaunimas nenori nesantai
kos ir aštrių replikų.

Prelegentės nuomone, svarbu 
jaunimą įjungti į visas mūsų 
gyvenimo sritis, įtraukti į dar
bą. Taip pat reikėtų turėti ak
tyvų stipendijų fondą, kuris ii 
gainiui gal ir pats išsilaikytų. 
Fondas dalinai atpalaidotų stu
dentiją nuo rūpesčio kasdienine 
duona. Dabar, dažnai ir geriau
sių norų turėdamas, studentas 
neįstengia įstiraukti lietuviškon 
veiklon, nes jo visos valandos 
padalintos tarp mokslo ir dar
bo.

Meninėje dalyje solistė Roma 
Mastienė pianinu palydima prof. 
VI. Jakubėno, padainavo keletą 
dainų.

Indrė Paliokaitė pažėrė per
liukų iš poeto Maironio kūry
bos.

“Palik ašaras Maskvoj” kny-1 Pradžioje komisija numato 
ga vaizduoja neįtikėtiną Sovie- pirkti 1,000 knygų ir jas siunti- 
tų sistemos žiaurumą ir labai nėti minėtoms institucijoms, 
gerai parašyta. Ją turėtų per- iNuo lietuviškos visuomenės dos 
skaityti kiekvienas amerikietis”, Į numo priklausys šio antikomu- 
rašo Clevelando “Plain Dealer” nistinio ginklo išpopuliarinimas, 
knygų kritikas Snyder. Kiekvienas lietuvis kviečiamas

Tai bus bene trumpiausias ir vajaus talkon, finansiškai rem- 
tiksliausias apibrėžimas Barbo- ti Lietuvos bylai svarbų įr reik 
ros Armonienės išgyvenimų Si- šmingą žygį. Ir nedidelė auka 
biro tremtyje knygos Leave. duos didelius rezultatus. 
Your Tears in Moscow, reda-! 
guotos dr. A. Nasvyčio.

Deja, didieji Amerikos žur
nalai ir dienraščiai šią knygą Levas Prapuolenis, pirmininkas, 
per mažai paminėjo. Reklamai 
amerikonų spaudoje pinigai ne
buvo mesti. Politiniams ir diplo
matiniams sluoksniams “Palik 
ašaras Maskvoje” yra beveik 
nežinoma. Ginklas prieš komu
nistinę netiesą, provokaciją, su- > 
krautas sandėliuose, neatneša

PALIK AŠARAS MASKVOJ 
Knygos fondo komisija:

inž. Valdas Adamkavičius, vice
pirmininkas, Jonas Vaičiūnas, 
sekretorius, agr. Jonas Berta- 
šius, finansų vedėjas, dr. Stepo
nas Biežis, dr.. Kazys Draugelis, 
prel. Mykolas Krupavičius, inž. 
Viktoras Naudžius, Alicija Rū
gytė, adv. Rapolas Skipitis, Va
lerijonas Šimkus.

Aukos siunčiamos: J. Berta-

poetiniame žodyje trumpai per
bėgdama 44 metų kelią nuo ne
priklausomybės paskelbimo. Vie 
šnios plojimu pritarė pirminin
kės siūlymui įteikti knygą “Pa
lik ašaras Maskvoje” vasario naudos.
18 d_’. Pa^rmdmiam minėjime Atsižvelgdama į prieškomu- Aukos siunčiamos: J. Berta- 
kalbėjusiam kongresmanui Mr. njstinės propagandos menkumą §jus> 2642 W. 15th St., Chicago 
Ray J. Madden. Knygoje numa- amerikiečių spaudos puslapiuo- 
tomas šis įrašas: “Jeigu tiki norėdama kongresmanus, 
kad žemė yra Dievo karalystė, senatorius, Jungtinių Tautų 
leisk į Tave kalbėti sąžinės bal- (ypač, naujai susikurusių vals-

atstovus ir kultūrines įs
taigas supažindinti su nuogais 
sovietiško žiaurumo faktais, ini
ciatorių grupė, JAV LB centro 
valdybai pritarus, sudarė ko
misiją, Armonienės išgyvenimų 
knygai atidaryti duris į kabine
tus tų žmonių, nuo kurių pri
klauso JAV politinio gyvenimo 

! formavimas.
_________________________

j

sui. Ieškok kelio nušluostyti 
ašaras milijonams pavergtų tau 
tų žmonių, kurie kaip ir Tu, ■ 

j I

trokšta gyventi laisvėje”.
Minėjimas baigtas I. Paliokai 

tės melodeklamacija “Kur bėga 
Šešupė”, palydint prof. VI. Ja- 
kubėnui, į kurią įsijungė visa 
salė sugiedodama paskutinį pos 
mą “Apsaugok, Aukščiausias, 
tą mylimą šalį...”

Visi skirstėsi neskubėdami, o 
salėje liko ramunėm ir rugiagė
lėm papuošti stalai ir tautiniais 
drabužiais arba “Giedros” kor
poracijos spalvom marguojan-

A. Š.

8, UI. arba St. Anthony Savings 
& Loan Assn., 1447 So. 49th 
Court, Cicero 50, UI., Acc No. 
17506, “Palik ašaras Maskvoj’.’ 
Chicago, 1962 m. vasario 18 d.

I

Giedraitienė.

turės priešvelykinį

OKUP. LIETUVOJE

Po meninės dalies į dalyves
Jis nori išlikti prašneko vyr. giedrininkių pir-

■ ■ mininkė E. Juknevičienė, savo eios šeimininkės.
* ' -

IS ARTI IR TOLI

Kanapinis ir lašininis at- 
į Užgavėnių vaiky kaukių 
vasario 25 d., 2 vai. 2 p.

laiką 
mais.

X 
vyks 
balių
p. Jaunimo Centre. (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

4259
kingai 
COME TAX visiems.
4-7450, sekmad.

Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 
S. Maplewood, labai tvar- 

ir greitai užpildo IN- 
Tel. CL

YA 7-2046.

metams valdžios stipendiją pa
siruošti specialiai mokytojos 
profesijai. Neseniai šį universi
tetą aplankė Illinois gub. Otto 
Kerner ir ambasadorius Steven 
sonas, kuriuos Iz. Murauskaitė
vedžiojo po universiteto patai- i rčtų labai skaitytis su faktu, į 
pas ir davė paaiškinimus, o vė
liau vaišinosi su studentais ka
vute. Tas viskas buvo televizi
jos užfiksuota ir tą patį vakarą 
per 9 tinklą, parodyta televi- 

| zijoj.
X Lietuvių Bendruomenės 

Lemonto apylinkės susirinkimas 
įvyks vasario 25 d., sekmadie
nį, Lemonte Veteranų posto sa
lėje. Jame bus renkami apylin
kės organai. Tikimasi visų Le
monte ir apylinkėse gyvenančių 
lietuvių dalyvavimo.

X Sol. Aldona Steni pužienė, 
nuolat gyvenanti Clevelande, 

, šią savaitę praleidžia Chicagoj, 
kur ji yra atvykusi bendroms 
“Aidos” operos repeticijoms su 
visu kitu personalu. Šioje ope
roje ji dainuos Amneris parti
ją pirmosiuose dviejuose spek
takliuose.

X Chicagos latvių radijo va
landa minės Lietuvos nepriklau 
somybės šventę ketvirtadienį, 
vasario 22 d., 7:30 v. v. iš W- 
OPA (1490 kil. AM. 1027 mg. 
FM). Kalbės lietuvis.

X Stasės ir Jono Kelečių sū
nus pakrikštytas šv. Jurgio baž 
įnyčioje
Krikšto 
Sauliai, 
se buvo 
dalyvavo artimieji.

X Akvilė Rudienė, aktyvi vy 
resniųjų giedrininkių , darbuose, 
reiškia daug entuziazmo “Gied
ros” romano konkurso paskel
bimo proga. Ji yra pirmoji gie- 
drininkė, šį konkursą parėmusi 
žymia auka.

X Emilija Struck, ALRK 
Moterų są-gos 46-tos kp. rašt., 
sunkiai serga ir guli Loretos li
goninėje jau kelios savaitės. Bū 
tų malonu, kad sąjungos narės 
jai sveikatog linkėjimus laišku 
siųstų: Mrs. Emily Struck, Lo- 
retto Hospital — Room 317, 
654 S. Centrai Av., Chicago 44,

I

praėjusį 
tėvais buvo V. 
Ta proga tėvų 
gražios vaišės,

šeštadienį. 
ir A. 

namuo- 
kuriose

AUSTRALIJOJE
— Lietuvos nepriklausomybės ' 

44 m. sukaktis surengta Adelai 
dėj, Melboume, Sydnėjoje, Gee- 
longe ir kt. vietovėse. Minėji
mai su oficialia ir menine dali
mis daugiausia vyko vasario 
18 d.

— Melbourne leidžiamas lie
tuvių savaitraštis pavadintas 
“Tėviškės Aidai” sausio 30 d. 
išleido 300-jį n-rį. Laikraštis 
eina jau 7 metus.

KANADOJ
— Vyt. Meilus, gavęs naują 

paskyrimą imigracijos ministe
rijos užsienio tarnyboj, drauge 
su kitais pareigūnais lanko įvai 
rias Kanados vietoves, įmones, 
įstaigas. Atlikęs šią studijų ke
lionę, kovo pabaigoje su šeima 
atsisveikins su Torontu.

— Šv. Jono parapijos bažny
čia Toronte remontuojama. 
Ateity prasidės kryžiaus kelių, 
lempų ir vitražų įrengimas. 
Šiuos darbus atliks dail. J. Ba- 
kis. Kai parapijos finansai leis, 
bus atnaujinti ir bažnyčios šuo- 

• laiSol. Roma Mastienė dainuoja '
Vasario 16-sios minėjime, sureng-1 — Toronto meno sambūris
tame moterims Giedros korp. va-! “Sietynas” repetuoja K. Ostrau 

įsko veikalą Kanarėlę, kuris-bus 
suvaidintas Prisikėlimo par. sa
lėje balandžio 1 d.

— Dail. T. Valiaus suprojek
tuoti LSK Vytis sidabriniai žen 1 
kliukai jau pagaminti ir bus į- 
teikti 1962 m. nariams rėmė
jams.

— L. šukytė ne tik puikiai 
reiškiasi scenoje, bet taip pat 
lankydama McMaster un-tą Ha 
miltone, pasižymi ir moksle, j 
Praeitais metais ji gavo stipen
diją pasitobulinti prancūzų kal
boj Montrealio un-te; šiemet V. 
Vokietijos konsulatas paskyrė

— Toronto meno sambūris

J. A. VALSTYBĖSE

Vysk. K. Salatkos tėvelis, Ka
zimieras Salatka, dabar gyvenąs 
Los Angeles, Calif., su savo pa
rapijos klebonu kun. Jonu Kučin- 
giu, kuris jj aplankė sūnaus į vys
kupus pakėlimo proga.

— Vilniaus radijo pranešimu 
patvirtinta projektinė užduotis 
Kauno šukuotinės vilnos verpi
mo fabrikui suprojektuoti. Nau 
joje įmonėje veiks 15,000 verps 
čių. Šis fabrikas savo produk
cija aprūpins visas Lietuvos 
trikotažo įmones.

— Vilniuje įvyko trečiasis Lie 
tuvos matematikų pasitarimas, 
kuriame įsteigta Lietuvos ma
tematikų draugija. Į draugiją 
jau priimta 80 narių. Draugijos 
pirmininku išrinktas fizikos-ma
tematikos mokslų daktaras, 
profesorius Jonas Kubilius.

— Vilniuje pirmą kartą ati
daryta maisto pramonės gami
nių įpakavimo pavyzdžių paro
da. Parodoje eksponuojama 2,- 
000 konditerijos fabrikų, mėsos 
bei pieno kombinatų, tabako, 
duonos, alaus, likerio, degtinės,, 
konservų gaminių etikečių ir dė 
žūčių.

— Kauno “Kaspino” fabrike 
padaryti pirmieji bandymai dir j 
btinių kraujagyslių gamybai įsi 
savinti. Dirbtinės kraujagyslės 
gaminamos iš specialios plast-
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sario 11 d. Jaunimo Centre.
(Nuotr. B. Lungio)

X Lietuvos Dukterų draugi
ja, labdaros organizacija var- 
gan patekusiems lietuviams 
šelpti, vasario 16 d. proga, pa
skyrė $25 auką Lipscomb—Ku
chel rezoliucijai remti. Be to, 
geraširdės narės suaukojo dar 
48 dol.

X Jonas Kukeckis “Palik aša-
I ras Maskvoj” fondui, dar prieš 
komisijos įsisteigimą, surinko 
apie 500 dolerių aukų.

X Jaunatviškas modelis. Mo
demus, labai patogus, 42 co- $1,000 stipendiją, pasitobulinti 
lių ilgio. Kas? Vokiškas Nord- vokiečių kalboj Miuncheno un- 
mendc radijo patefonas Casi-.te. Jaunoji solistė laisvai valdo publikonų veikėjas, 
no. Kur? Gradinsko televizijų, keturias kalbas. 1963 m. “Drau džioje vyksta į San Francisco
radijų, patefonų ir vėsintuvų go” literatūros premijos įteiki- miestą dalyvauti visos Califor- 
krautuvėj, 2512 W. 47th Str., ‘mo iškilmėse L. Šukytė pakvie- nijos respublikonų vadų

— New Britain Vinco Krėvės 
skautų būrelis vasario 
7:30 vai. Hartford, Conn., Šv. 
Trejybės lietuvių parapijos sa
lėje ruošia antrą didelį šokių 
vakarą. Programą išpildys akt. 
V. Žukauskas ir šokėjų grupė. 
Šokiams gros švelni europietiš- 

! ka muzika.

_ —

masės. Neseniai tokios krauja
gyslės buvo sėkmingai panaudo 1 
tos praktikoje.

“Kaspino” fabrike numatoma 
įrengti specialų skyrių dirbti- 

24 d. nėms kraujagyslėms gaminti.

AUKOS UŽ KALENDORIŲ 
Už “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šie asmenys:

Anna Scodius ....................
Juozas Strimavičius __ _
S. G. Katašiūnas .............
Juozas Baltramonaitis .. 
Br. Bajerčius ......................
J. A. Kratage ..................
Klemensas Juškevičius .. 
Antanas Zavadzkas .........
Jurgis Bauža ....................
St. Sandanavičius ...........
Ona Sapowis ......................
August Ašoklis..................
Juozas Juška ....................
Juozas Arvydas..................
Antanas Grybauskas .... 
Petras Macnorius ...........
J. Leiberis ........................
Adolfas Kanapka ....... 
Vladas Pranckus .............
Juozas Laukaitis .............
Eva Atkinson ....................
Juozas Verbyla ................
Jonas Makauskis .............
Jonas Mikeliūnas .............
Victoras Endzelis .............
John Skirmant ..................
Ant. Širmulis ....................
Gubertas Alekna .............
J. Būkota ...........................
P. Leonaitis ......................
Matas Eidukevičius .........
M. Soržickas ......................
Vladas Staškus . ..............
Nelė Garbačauskas .........
K. tVasukonis ....................
Paul S. Gedman ............ . ..
K. Normantas ..................
Alfonsas Biveinis ...... 
B. Kiršlis ...........................
J. Valaitis ...........................
Stanley Jurkšaitis ...........
Ona Burzdžius ....................
F. Collins ..........................
Eduardas Šaulinskas .... 
Bronius šliažas ..................
Petras Eringis ..................
Jonas Kernagis ................
Antanas Baziliauskas ... 
Alfonsas Valaitis .............
Viktoras Petrovas ...........
K. Stulgaitis Sr................ .
Vladas Petrosevičius 
Juozas Kukarskas .........
R. Dulskis ...........................
Bronė Grušaitis .................
Juozas Povilaitis .............
Anastasia Piliponis .........
Ona Baublys ......................
Adomas Kupcikevičius .. 
Vladas Tamulis .... 
Kazys Majauskas .... 
Veronika Pranaitis .. 
Thomas Butkus .... 
J. Tiknius ....................
Pranas Kevalaitis 
Mary Klimaitis...........
L. Grėbliūnas ...........
V. Narkevičius ...........
Nuoširdžiai dėkojame 

mūsų geradariams.
“Draugo” Administracija

i — Prof. Juozas Brazaitis, 
(lankydamasis Los Angeles, kur 
buvo vyriausiu Nepriklausomy
bės šventės kalbėtoju, pora die
nų praleido lankydamasis savo 
bičiulius ir pažįstamus. Į New 
Yorką išskrido vasario 13 d.

I
— Jurgis Gliaudą ir Alė Rū

ta, rašytojai - laureatai, skaitė, 
savo kūrybą Los Angeles lietu
vių Vasario 16 minėjimo šven
tėje.

— Leonardas Valiukas, res' 
kovo pra.

šuva-

AUKOS KLIŠIŲ MASINAI
Šie asmenys aukojo klišių ga

minimui mašinos fondui:
Chicagos Ateitininkai Sendrau

giai per Joną Guobužį $25.00
Kun. C. Barauskas .... 10.00
J. Ivašauskas ...........................5.00
Klemensas Juškevičius . ■ 5.00
Dr. Albertas Aviža ........  4.00
Juozas Juška ........................ 3.00
Petras Macnorius................ 2.00
Jurgis Bauža .................... 2.00
Antanas Zavadzka........ ..  2.00
Antanas Repšys ............... 200
Julia Ūkso............................ 2.00
Vladas Kriaučeliūnas .... 2.00
Vcronica Grebas ............... 2.00
Jonas Ramoška ............... 200
Kun. J. Lechavičius........... 100
Jonas Mickevičius ........... 100
St. Sanadanavičius ........ 1.00
Ona Sapowis .....................   1.00
August Ašoklis ............... 100
Juozas Arvydas ............... 1.00
Antanas Grybauskas .... 1-00
J. Leiberis ............................ 100
Adolfas Kanapka ................ 100
Vladas Pranckus ................ 1.00

Ačiū spaudos bičiuliams.

$3-00 
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2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
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1.00
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1.00
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1.00
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1.00
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1.00
1.00
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1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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. 1.00
1.00
1.00 

. 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

visiems

“Draugo” spaudos reikalams 
atsiuntė šie asmenys:

PARAMA “DRAUGUI”

Julius Rimkus ...............
Liet. Kat. Moterų D-ja

$7.00

Dehli Skyrius ................. . 5.00
Jonas Lenkevičius ......... . 3.00
J. A. Kratage ................. . . 2.00
Stasys Pietuška ............... 2.00
Vytautas Vaičiulis ......... . 1.00
Mary Urban .................. . 1.00
Cesl. Milašauskas ........... 1.00
Jos. W. šalinis ............... , 1.00

Ačiū spaudos rėmėjams.
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