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Berlyno užpuolimas reikšti) ta patį.ka ir Chicagos
Patvirtino JAV pažadą ginti

no
Pasipiktinimas nelaisvės siena

BERLYNAS. — Atty. gene
ral Robert Kennedy vakar at
vykęs j Berlyną patvirtino savo 
brolio prezidento Kennedžio pa
žadą ginti savo įsipareigojimus 
šiame izoliuotame mieste.

Robert Kennedy berlyniečiam 
pabrėžė, kad komunistų užpuo
limas prieš Berlyną būtų toks 
pat užpuolimas kaip prieš Lon
doną, New Yorką, Chicagą ar 
Paryžių. Ir toliau jis pasakė, 
kad 
mes

jūs esate mūsų broliai ir 
pasiliksime su jumis...

sutiko daugiau kaip 100, 
berlyniečių ir sukėlė jam

Ji 
000 
ovacijas.

Robert Kennedy apžiūrėjo 
raudonųjų pastatytą nelaisvės 
mūrą Vakarų - Rytų Berlyno pa 
sienyje, kad žmonės negalėtų 
pasimatyti su savo artimaisiais 
ar pabėgti į laisvę. Jis pareiškė 
pasipiktinimą, kad tokie dalykai 
vyksta pasaulyje.

— Robert Kennedy, Brandt 
ir maj. gen. Albert Watson H, 
Amerikos komendantas Berly
ne, priėmė JAV armijos garbės 
sargybą, ir atskirai juos pager
bė Vakarų Berlyno policija.

Jis atvežė savo brolio prezi
dento sveikinimus berlyniečiam.

Nors ir blogas oras buvo, bet 
tūkstančiai Vakarų berlyniečių 
susirinko prie aerodromo pake
liui važiuojant Robertui Ken- 
nedžiui į Berlyno salę.

Nehru siūlo viršūnių 
konferencijų 

atidėti

Svarstė Bažnyčios 
vienybės klausimą

Olandijos katalikai ir protes
tantai susitiko

NAUJI JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ 

TOLIMŲJŲ ERDVIŲ PLANAI
Mokslininkai dar nori išspręsti kapsules valdymo problemas. 

Projektuojami skridimai į mėnulį
EINDHOVEN, Olandija. 

Apie 1,000 jaunuolių katalikų 
ir protestantų susitiko šiom 
dienom apsvarstyti katalikų ir 
protestantų santykius ir vieny
bės galimybes.

Šis susirinkimas įvyko, kai 
olandų katalikų vyskupai para- 

į gino sukviesti tokius susirin- 
! kimus.

“Izvestijos” apie šnipą
MASKVA. — Sovietų vyriau

sybės organas “Izvestijos” va
kar paskelbė šnipo Abel žmo
nos ir dukters (berods, jos gy
venančios Londone) laišką, ku
riame jos dėkoja Nikitai Chruš 
čevui, jog jis “išlaisvinęs” iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
jos vyrą.

“Izvestijos” tyli, kad Abel 
yra šnipas .rinkęs atomo pas
laptis Amerikoje ir buvo nuteis 
tas 30 metų kalėjimo. Laikraš
tis taipgi tyli, kad Kremliaus 
šnipas Abel buvo iškeistas už 
JAV U-2 pilotą Powers, kurio 
lėktuvas virš Sovietų Sąjungos 
buvo numuštas 1960 metų gegu
žės 1 dieną.

— Vokiečiams lieka dvi išei
tys. “Deutsche Zeitung” pabrė
žė, kad vokiečiams lieka dvi 
išeitys — arba likti ištikimiems 
Vakarams, arba... balansuoti po 
litiniai, o tai nuvestų į neutralu
mą ir pagaliau krašto subolše- 
vikinimą. Fed. Vokietija savo' 
kelią jau seniai pasirinko. Vie
ną išimtį vokiečių spaudoje su
darė į kairę palinkęs dienraštis 
“Frankfurter Rundschau”. Jo 
nuomone, Chruščevo rašinys e-j 
sąs pirmas rimtas žingsnis į j 
santykių pagerinimą. Girdi, ru-

Meksikos universitetas turįs 
90,000 studentų

MEXIC0 CITY. — Mexico 
City valstybinis universitetas 
turi didžiausią skaičių studentų 
pasaulyje. Pasak pareigūnų pra 

i nešimo, universitetą šiais me
tais lanko 90,000 studentų.

Astronautas John Glenn “snau
džia” automobilyje, vežamas po
ilsiui į Grand Turk salą Bahamų 
salyne. Glenn, praėjusį antradienį 
apskridęs raketoje tris kartus ap
link žemę, šiandien Cape Cana
veral, Fla., bazėje, susitinka su 
prezidentu Kennedžiu, kuris jam 
įteiks medalį. (UPI)

JAV tolimųjų erdvių progra
moje didysis netolimos ateities 
uždavinys yra paleidimas astro 
nauto 18-kai apskridimų aplink 
žemę. Ir tai numatoma įvykdy
ti, kaip praneša “Chicago’s A- 
merican”, dar šiais metais. Taip 
skelbia JAV Aeronautikos ir 
Erdvių administracijos direkto
rius dr. Hugh L. Dryden.

Tačiau pirma dar turi būti 
pravesta eilė tyrimų:

1. Rūpestingai išstudijuoti 
žmogaus organizmo reakciją į 
svorio nustojimą per 30 valan
dų.

2. Sudaryti naują kapsulę ast 
ronautui, įvedant daugiau de
guonies ir įtaisant sėkminges-

Fanfani sudarė naują 

Italijos vyriausybę 
Kas sudaro vyriausybę

nį išalsuojamos angliarūgštės siekti. Šiose srityse dabar dir- 
pašalinimą.

3. Jeigu kapsulės svoris pa
didėtų, reikėtų sudaryti naują 
iškėlėją į erdves — naujai per
planuoti Atlas raketą.

Leis dar 4 astronautus trims 
skridiniams aplink žemę

Auksinis jubiliejus — Nevados 
veteranas demokratas, senatorius 

sai žiną, kad vokiečiai su vaka-I Carl Hayden šypsosi, kai jo ko- 
rų europiečiais esą jų kaimy- legos "ashingtone pagerbė jo 50 

J v , metu veiklą kongrese. Hayden
i nais, o tai pamiršęs Adenaue- prigimė kaip atstovas po penkių 
ris. Šis dienraštis jau nuo se- dienų Nevadai tapus 48-ta valsty- 
niau peršąs Bonnos pasitarimus be, ir yra valstybininko pareigose 
su Rytų Vokietijos komunistų n“° to _met0 ~ ter™inai ab 

J J stdvų Tumuose, sesi senato termi-
vadu Ulbrichtu. naį (UPI)

i

• metų veiklą kongrese. Hayden 
prisiekė kaip atstovas po penkių

NEW DELHI, Indija. — Mi
nisteris pirmininkas Nehru pa
reiškė Sovietų Sąjungos prem
jerui Chruščevui, kad jis ne
galįs priimti kvietimo į 18-kos 
vyriausybių suvažiavimą kovo 
mėnesį.

Nehru siūlo šios rūšies kon
ferenciją sukviesti balandžio ga 
le ir galėtų dalyvauti, “jei ma
no dalyvavimas pagelbėtų”.

Nehru negali vykti į Genevą 
kovo 14 dieną dėl Indijos rinki
mų ir kovo mėnesio viduryje 
susirinks indų parlamentas.

Pavogta $60,000 vertės pašto 
ženklų

TORONTO. — šešiasdešimt 
tomų retų pašto ženklų, $60, 
000 vertės, pavogta praėjusį 
šeštadienį iš kolekcionieriaus na 
mų.

Trumpai iš visur
— Alžirijos sukilėlių taryba 

vakar Tripolyje, Libijoje, pra
dėjo svarstyti prancūzų - alži- 
riečių paliaubų sutarties sąly
gas. Pasak įvairių šaltinių pra
nešimo, netrukus turėtų baigtis 
Alžirijos 7 metų karas.

— Brazilijos spauda kritikuo 
ja Rio Grande do Sul provinci
jos gubernatorių, kad jis nu
savino Jungtinių Amerikos Vai 
stybių tvarkomą telefonų siste
mą jo provincijoje.

— Kolumbijoje susidūrė ke
leivinis ir prekinis traukimai 
Traukinių susidūrime žuvo 26 
asmenys, apie 100 asmenų su
žeista.

. .ROMA. — Rali ja užvakar ga krikščionių demokratų ir sočia 
vusi naują vyriausybę, kokios listų pirmąjį kartą nuo 1947 me 
ji neturėjusi per 15 metų; ji tų. Tais metais a. a. premjeras 
esanti palinkusi gerokai kairėn. 
Bet premjeras Amintore Fan
fani pareiškė, kad italų tauta 
griežtai laikysis savo pažadų 
Vakarams.

Dvidešimt keturi ministerių 
kabineto nariai prisiekė vakar.

Antonio Segni paliktas užsie
nio reikalų ministerio poste, o 
Giulio Andreotti vėl yra gyny
bos ministeris. Abu yra ištiki
mi Šiaurės Atlanto Sutarties 
organizacijos (Nato) rėmėjau

*

Ministerių kabinete yra 19 
krikščionių demokratų, įskai-

Alcide de Gaspari pašalino iš 
savo vyriausybės socialistus ir 
komunistus.

Fanfani partijos konservaty
vūs nariai yra griežtai nusista
tę prieš atnaujinimą bendradar
biavimo su socialistais, sakyda
mi, jog tai gali paruošti kelią 
socialistams - komunistams pa
imti valdžią.

Domininkonų Respub
likoj nepaprastas 

stovis

KALENDORIUS

Vasario 23 d.: šv. Petras Da
mijonas, Almis, Sniege.

Vasario 24 d.: šv. Motiejus, 
apaštalas; Gandrimas, Nemura.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
galimas sniegas, apie 20 laips
nių; rytoj — dalinai apsiniau
kę, šalčiau.

Saulė teka 6:35; leidžias 5:33.

— Prezidentas Kennedy pri
tarė Chruščevo siūlymui, kad tant Fanfani, Segni ir Andreo- 
Amerika bendradarbiautų su So tti. Trys ministerių postai te- 
vietų Sąjunga tolimųjų erdvių ko demokratams socialistams, 
tyrinėjimuose ,bet mokslinin-. ir dviem respublikonam.
kai mažai ko tikisi iš tokio Koalicija neturės daugumos 
Kremliaus projekto. parlamente, bet ją pažadėjo pa-

1 remti taip vadinamoji kairio
jo sparno socialistų partija, va
dovaujama Pietro Nenni, kuri 

I kartą buvo sudarius vieningą 
i frontą su Italijos komunistais. 
| Nennio socialistai neatstovau 
jami ministerių kabinete.

Fanfani pasitraukė iš keturių 
partijų vidurio kelio vyriausy
bės, krikščionių demokratų par 
tijos suvažiavime nubalsavus 
siekti socialistų paramos vidaus 
reikaluose.

Pasukimas į kairiąją atnau
jino santykius tarp valdančių

— Sovietų diktatorius Chruš 
čevas vakar atsiuntė preziden
tui Kennedžiui ir Britanijos 
premjerui notas, atsakymus į 
abiejų valstybininkų raštus nu
siginklavimo klausimais. Kaip 
žinome, Chruščevas siūlo 18 vai 
stybių atstovų nusiginklavimo 
konferenciją Genevoje kovo mė 
nesį paversti į viršūnių 
renciją.

konfe-

Didysis pažadų tesėtojas kviečia JAV bendradarbiauti tolimose erdvėse 1

r

Vakarų Vokietijos 
automobilių gamyba
FRANKFURTAS, Vokietija.

— Motorinių vežimų gamyba 
Vakarų Vokietijoje pakilo iki 
198,209 sausio mėnesį iš 163, 
433 gruodžio mėnesį, bet eks
portas nukrito, palyginus su 
1961 metų sausio mėn. Tai už
vakar pranešė Motor Manufac- 
turers įmonė. Motorinių vežimų 
eksportuota praėjusį mėnesį 
86,272, padidėjo 11.6 proc., pa
lyginus su gruodžio mėn.

Draudžia raudonųjų veiklą
SANTO DOMINGO, Dominui 

konų Respublika. — Dominin
konų vyriausybė užvakar pas
kelbė krašte nepaprastą stovį 
ir pradėjo sulaikyti agitatorius, 
kurie bando sutrukdyti visuoti
nius rinkimus.

Vyriausybė ėmėsi griežtesnių! 
priemonių ,nes politiniai priešai 
padeginėja cukraus laukus, ap
supančius sostinę. Mažiausiai 
keturiolika padegimų buvo už
vakar, ir daugiau kaip vieno 
milijono dolerių vertės derliaus 
sunaikinta.

Krašte nepaprastą stovį pas
kelbė valstybės taryba, sudary
ta iš civilių ir kariškių, kuri vai 
dys respubliką iki visuotinų rin 
kimų.

Tarybos prezidentas Rafael 
L. Bonnelly užvakar per radiją 
gynė nepaprastą stovį krašte, 
kaltindamas dešiniojo sparno 
Trujillo rėmėjus ir komunistus, 
kad jie kelia neramumus ir riau 
šes.

Vyriausybė nutarė ištremti 
asmenis, kurie politiškai nepa
geidaujami. Mažiausiai penki 
raudonųjų ir jų pasekėjų vadai 
areštuoti, ir policija ieško kitų.

— Komunistų valdoma Ru
munija ir Marokas sutarė už- 
megsti diplomatinius santykius 
ambasados lygyje.

Aeronautikos ir Erdvių admi
nistracija, sutrumpintai vadina
ma NASA, pirma dar numato 
paleisti keturius kartus trims 
orbitoms aplink žemę, panašiai 
kaip buvo su Glenn, kitus ast
ronautus, ir tik tada paleisti 
žmogų aštuoniolikai apskridi
mų.

Tačiau pirma tų pakartotinų 
skridimų, mokslininkai dar nori 
išspręsti kapsulės valdymo pro
blemas; su tais sunkumais bu
vo susidūręs astronautas Glenn.1 
Lėkdamas tolimosiose erdvėse, 
jisai sprausminius įtaisus, ku
rie turėjo būti elektronų kont
roliuojami, buvo priverstas pa- 

i leisti darban pusiau rankomis. 
: Ta sprausminė sistema skirta 
! yra palaikyti lygų, sklandų kap 
Į sules skridimą.

Du astronautai aplėks po 18 
kartu

1963 metų tolimųjų erdvių 
programon įtraukta bent dvie- 
mis atvejais paleisti astronautą 
aštuoniolikai apskridimų aplink 
žemę. Tada jau seks vadinamas 
Gemini projektas — paleisti du 
astronautu didesnėje kapsulėje, 
kuri galės būti jų pačių vairuo
jama tolimosiose erdvėse. Tai 
numatoma padaryti 1963 m. pa
baigoje ar 1964 m. pradžioje.

Kodėl 18 orbitų?
Leisdami kapsulę 18 kartų 

aplink žemę, amerikiečiai pra
lenks rusų Titovą ,rugp. 6 d. 
apskridusį 17 kartų. Tačiau pa
grindinė priežastis ,kodėl kap
sulė bus leidžiama skristi ap
link žemę 18 kartų, yra ši: tik 
po tiek kartų ji gali atlėkt nu
sileist į tą pačią vietą ,iš ku
rios buvo išmesta. Kapsulė, 
skrendanti aplink žemę ekvato
riaus linija, kiekviename apskri- 
dime gali nusileisti į vietą, iš 
kurios paleista. Kai, tačiau, kap 
šulė išleidžiama į orbitą iš kitos 
vietos ir skrenda daugiau kar
tų .reikia 18 apskridimų, kad 
galėtų nuskrist ties ta vieta, iš 
kurios išleista. Taip yra dėl že
mės sukimosi.

Glenn naudotoji kapsulė 
Friendship 7 yra sudaryta iš
silaikyti žmogui iki 24 valandų, 
tačiau orbitos aptekimas 18 kar 
tų pareikalautų 26 valandų, o 
reikia astronautui atsargai dar 
sukombinuoti bent 4 valandas.

Erdvių skridimus ruoš 6,000 
mokslininkų

Ilgesnis skridimas būna suriš 
tas su blogavimu (kaip tai bu
vo su Titovu), su svaiguliu bei 

, nepageidaujamomis širdies ir 
kraujo apytakos reakcijomis. 
Pirm astronautą paleidžiant 18 
apskridimų .reikia pašalinti to 

l priežastis. Turima vilčių tai pa-

į ba 4,000 mokslininkų ir pradė
tas samdymas dar 2,000 naujų.

Gemini projektui jau statoma 
raketa iškėlėja, kuri bus treč
daliu didesnė, negu iškeliant 

i Glenn. Tai bus Titan II ir jį 
išbandys 4-6 savaičių laiko
tarpy.

Erdvių traukiniaiJ

Jau yra kuriami erdvių trau
kiniai; tam paskirta pusė bili
jono dol. Šioje programoje — 
į erdves bus paleisti du astro
nautai, kurie ten savo kapsu
lėmis susijungs kaip traukinių 
vagonai. Jų kapsulės svers apie 
4 tonas ir jie tolimosiose erd
vėse pasiliks savaitę ar ilgiau. 
Tikslas — parengti astronautus 
skridimams į mėnulį ir aplink 
ji-

Skridimai į mėnulį
Projektuojami ir tiesioginiai 

, skridimai į mėnulį. Tai vadina
mi Nova projektai. Kartu bus 

j vykdomas ir kitas skridimo į 
mėnulį projektas — Apollo. 
North American Aviation bend 

i rovei jau užsakyta už $400 mi
lijonų pastatyti trijų astronau
tų kapsulę. Boeing bendrovė už 
$300 mil. daro įtaisus milžiniš
kai Apollo raketai, vadinamai 
Satum. Ji bus išbandyta šiemet 
ar 1963 m. Saturnas galės 100 
tonų kapsulę iškelti į 300 mylių 
aukštį ar 40 tonų kapsulę pa
siųsti aplink mėnulį.-

Jau ir dabar turima būdų kap 
šulę nusiųsti į mėnulį, bet dar 
neįmanoma jos susigrąžinti. Ta 
kryptimi vykdomi nauji tyri
mai.

JAV jau yra paleidusios 63 
satelitus aplink žemės orbitą ir 
2 aplink saulę, ir surinkusi daug 
daugiau mokslinių informacijų 
negu bet kuri tauta pasaulyje.

J. Pr.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

— Prezidentas Kennedy va
kar atvyko į Palm Beach, Fla., 
aplankyti tėvą, o šiandien vyks 
ta į Cape Canaveral, Fla., pa
gerbti astronauto John Glenn.

— Britų Guianos premjeras 
Cheddi B. Jagan planuoja su
organizuoti kariuomenę kovoti 
prieš opozicijos neramumus.

— Gizenga, vienas prosovie
tinių Kongo vadų, kuris buvo 
suimtas, be kita ko, būsiąs ap
kaltintas, kad į Egiptą išsiun
tęs 4 tonas aukso.

TOPEKA, Kan. — Kansas 
valstybėje buvo uždrausta par
duoti cigaretes nuo 1927 metų 
iki 1937 m. Dabar valstybė gau 
na apie 9 milijonus dolerių kas
met pajamų mokesčių už par
duotus tabako gaminius.

— Kultūros pažanga ir masių 
gerovė pareina nuo trijų rūšių 
vyrų: kunigų, gydytojų ir tei
sėjų.

—H. Balzac.
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10 vai. ryto, Jaunimo Centre 
vyks visų prieauglio klasių vie
neto ir jaunių bei mergaičių A

Vidurinių Vakarų Sporto komandinės varžybos.
Apygardos prieauglio klasių 
pirmenybės bus vykdomos Chi
cagoje, 1962 m., vasario mėn. 
24-25 dd. Pirmenybėse dalyvaus 
sportininkai iš Clevelando, De
troito, Chicagos ir gal iš O- 
mahos. Viso yra tinkimasi ma
tyti virš 300 sportuojančio jau
nimo.

bus žaidžiama “round ro- 
sistema. Pagal ankstyves- 
pasirodimus galima prama 
Clevelando Žaibo pergalę, 
nerietės lengva nenusileis.

Mergaičių tinklinis
Mergaičių A. kl. tinklinio ko

mandų užsiregistravo keturios: 
Clevelando Žaibas, Detroito Ko 
vas, Chicagos Neris ir Aras. 
Susidarius tokiam mažam skai
čiui, 
bin” 
nius 
tyti 
nors
Trečia vieta turėtų atitekti A- 
rui, nors detroitiškės yra pada
riusios gražią pažangą ir leng
vai nepasiduos.

Mergaičių tinklinio B. kl. te-1 Lltuanicai 
užsiregistravo tik dvi koman
dos: Chicagos Neris ir Cicero 
Ateitis.

Visos tinklinio rungtynės 
įvyks šeštadienį, vasario 24 
Gage parko salėje (55 St. 
Westem kampas). Pradžia 
vai. ryto.

Jaunių krepšinis

Sekmadienį, toks skaudus 
pralaimėjimas prieš Slovaks 
buvo nelauktas. Slovaks turėda 
mi 3 taškus prieš Lituanicos 
turimus 5 ir įvarčių santikį 
2:10, kai Lituanica turėjo 8:10, 
atrodė nepavojingas varžovas 
net ir pralaimėjus, nes išlikimą 
“major” ligoje lemia įvarčių 
santykis. Taip ir įvyko, bet Li
tuanicos nenaudai.

Keturi įvarčiai į Lituanicos 
vartus buvo lemiami, juo skau
džiau, kai du iš jų krito iš 
baudinių. Komanda buvo pasi
metus ir sužaidė žemiau kriti
kos. Tik pora žaidėjų bandė 
priešintis ir kovoti, kai likusie
ji, tiesiog, vaikščiojo.

Į per šešias 
Į įmušti tik
I aikštėje ir

Slovaks 
rungtynes pajėgusi 

2 įvarčius dominavo 
vos spėjo skaičiuoti 
kertamus įvarčius.

Ką galvoja žaidėjai tokioje 
kondicijoje išbėgdami į aikštę 
— žiūrovams paslaptis. Per 
skaudžiai už pralaimėjimą su-

Jaunių krepšinio A kl. pirme 
nybėse dalyvaus aštuonios ko
mandos. Pirmame rate susitiks 
Lituanica I — Kovas I, Aras 
— Žaibas U, Žaibas I — Litua
nica II, ir Neris — Kovas U. 
Pirmajame rate tik vienas lai
mėtojas yra sunku pramatyti, 
tai yra Lituanica I — Kovas I 
rungtynių laimėtojas. Reikėtų 
manyti, jog namiškiai šį kar
tą turės nusileisti Kovui, nes 
detroitiškiai yra padarę žymią 
pažanga; Aras, Žaibas I ir Ne
ris neturėtų perdaug vargti su 
savo priešininkais.

Pusiaubaigmėje turėtų susi
tikti Kovas I — Aras ir Žaibas 
I — Neris. Praeitų metų fina
listai Aras ir Kovas turės sun
kiai kovoti, kad patektų vėl į 
baigmines rungtynes. Kadangi 
penkios komandos stoja į šias 
pirmenybes gana lygaus pajė
gumo, pirmenybių bėgyje turė
tume pamatyti gražių rungty
nių.

Pirmenybės bus pravestos 
dviejų minusų sistema, šešta
dienį rungtynės vyks Marąue
tte parko salėje (67 St. ir Ke
dzie), o baigminės rungtynės 
vasario 25 d., bus Lawndale 
parko salėje 4300 W. 31 St.

B klasės jaunių krepšinio 
pirmenybės bus pravestos Gage 
parko salėje šeštadienį nuo 
10:00 vai. ryto. Septynios ko
mandos atstovaus penkius klu
bus. Laimėtojas šiose pirmeny
bėse yra neaiškus nes koman
dų sąstatai keičiasi kas met, 
bet galime tikėtis gražaus pa-, 
sirodymo iš visų komandų. Pa
gal pirmenybių lentelę, pirma
me rate susitiks sekančios ko
mandos: Neris — Lituanica II, 
Aras — Žaibas n, Ateitis — 
Lituanica I.

Jaunių B. kl. krepšinio pir
menybėse bus taip pat praves
tos dviejų minusų tvarka. Baig 
minės rungtynes bus sekmadie
nį Lawndale parke.

Jaunių C kl. krepšinio rung
tynės bus pravestos Gage par
ke .vasario 25 d., sekmadienį. 
C klasėje yra užregistruotos 
trys komandos: Clevelando Žai 
bas, Cicero Ateitis ir Chicagos 
Neris.

Stalo tenisas
šeštadienį ir sekmadienį nuo

Ronms liet, valandėlės laikas — 
kasdien nuo 20:50 iki 21:10 vai. 
Europos laiku (22:50 — 23:10 v. 
Lietuvos laiku), bangos: 41 ir 50 
m.

Vatikano liet, valandėlė: bangos 
19, 25, 31 ir 196 metrų. Kasdien ! 
18:15 iki 18:30 v. Europos laiku I 
(20:15 — 20:30 v. Lietuvos lai- | 

■ ku). Sekmadieniais dar nuo 8:30 
— 9 vai. Europos laiku (10:30 
iki 11 vai. Lietuvos laiku). (E)
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E so savo nuožiūra. Nesunau- 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
= grąžina tik iš anksto susita- 
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• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

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

t

pasirodys vas. 24 d., Vid. Vaka Stalo tenisas, 10 vai. Jauni- 
rų Apygardos pirmenybių proga, mo Centre.
Vidurvakarių Sportą galima už
sisakyti paštu: LSK Aras, 
6849 S. Washtenaw, Chicago 29 minės rungtynės, Lavvndale p. 
Illinois. salėje.

Jaunių B kl. krepšinio baig- 
NAUJAS LIET. KLUBAS — minės rungt., Lavvndale p. sal.

ATEITIS Jaunių C kl. krepšinis, 10
vai. ryto, Gage p. salėje.

Šių metų pradžioje buvo į- Krepšinis:
steigtas naujas lietuvių klubas Lituanica — Lewis College,! 
Cicero lietuvių kolonijoje. Nau vasario 25 d„ 1:30 vai. p. p.!

Marąuette p. lygoje. i

Sekmadienį, vasario 25 d., ;
Jaunių A kl. krepšinio baig-

DR. J. IR X. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-16>2 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. tr šeštad.

i
i

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ĮJGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Kasdien 10—12 vai. ir 7—9

I

V.Val. ■
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
'Hen. uždaryta K’.tu laiku susitarus.

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

Telefonas: GRoveheU 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.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2526

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer.)

VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak 
Treč. ir sekmad. tik susitarua

jo klubo oficialus vardas yra 
Cicero Vysk. Valančiaus Moks
leivių Ateitininkų Sporto Vie
netas Ateitis. Dabartinėje klu
bo valdyboje dalyvauja mūsų 
žinomi visuomenininkai dr. P. 
Kisielius — pirm, ir A. Tau- 
ginas — sekr.-ižd. L. Bernad- 
zek yra 
dove ir 

į Norkus 
! Ateities
pasirodymas bus Vid. Vakarų 
Apygardos pirmenybėse, kurios 
įvyks vasario 24-25 d. Naująjį 
sporto vienetą sveikiname!

išrinkta mergaičių va- 
J. Kazlauskas ir A. 
— 'berniukų vadovai, 
sportininkų pirmasis

VALDYBŲ POSĖDŽIAI

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALU KAS 
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford

Lituanica — D. Gang, vasa- Medical Building). tel. LU 5-6446;
rio 28 d., 8 vai., vak., Gage p. Valandos pagal susitarimą Jei ne- 
lygoje.

Futbolas:
L. F. K. Lituanica — Salės 

. Futbolo vieno minuso sistemos j 
i turnyre, Chicago Armory, va-.
sario 25 d., 1 vai. p. p.

_______________ i Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč.
i uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 

_ _ _ _ __ _ _ _ _ . _ „ _ _, ! nuo 7 iki 8.
MUS KOLONIJOSE 
Philadelphia, Pa.

koncertas

atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

Ofisas: 3148 West 63rd Street 
'rel.: PRospect 8-1717 

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Užgavėnių
Lietuvių Tau- 
maloniai kvie-

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

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
vai-: Pirmad.. antrad.. ketvirtad. tr 
penktad nuo 1—4 p. p„ 6:36-8:30 
Xryta.‘ ad‘ ’~4 VaL’ trečlad'

■' *1.

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
tols West 69tb Street 

Spec. ORTHOPEDINfiS 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 renius 
4455 S. California Avė. l’A 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak.. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p'.

♦

Vasario 24-25 d. į Chicagą 
atvyksta FASK-to pirmininkas 
J. Nasvytis ir FASK-to sekre
torius A. Bielskus. Yra prama-: 
tyta sušaukti du svarbius po
sėdžius Vidurinių Vakarų Apy 
gardos komiteto ir sporto klu
bų atstovų bei sporto spaudos 
atstovų. Nors šių posėdžių pro
grama nebuvo paskelbta, yra 
manoma jog bus diskutuojami 
krepšinio rinktinės į Europą 
siuntimo, sportinių stovyklų ir 

j paskirų sporto šakų centrinių 
komitetų reikalai.

SPORTO KALENDORIUS

Philadelphijos 
iinis ansamblis 
čia visus Philadelphijos ir apy
linkių lietuvius, dainos mylėto
jus, į puikų Užgavėnių koncertą , 
- balių, kuris įvyks kovo 3 d. 
7 vai. v. Lietuvių Tautinio Pa- 
š alpinio klubo salėje, 928 E. ? 
Moyamensing avė.

Malonus lietuvi, savo daly
vavimu suteiksi dainuojančiam 

, jaunimui naujų jėgų ir stipres
nio susikaupimo tęsti šį sunko
ką darbą.

Baliuj skambės dainos, gros 
puikus orkestras, ir visi sve
čiai bus vaišinami skaniais už
kandžiais. L.B.K.

DRe VL. BLAŽYS
FLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampa® 47-tos ir Damen Avė. 
Vai. ka&-’ien nuo 6—8 vai. vak. 

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

OfLso telef. LAfayette 3-6048 
Rez. WAlbrook 5-3048

ofiso ir buto OLympic 3-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 .ai, vak 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868 

DR. EMILY V. KRUNĄS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—s vai 
vak- Pirm., antr., ketvir. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus

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

Dr.W.Ross Dr. LSeibufis
Inkstą, pūsles ir šlapumo taką 

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

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Penkt. tik 1—3 p. m.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartj.

Anna Šidlauskaitė, Indiana uni
versiteto studentė, 19 m., treni
ruojasi biliardo žaidime, prieš gin
dama čempionės titulą tarpkolegi- 
niame susitikime, kuris įvyks ko- ; 
vo mėnesį. Ji yra kilusi iš Brook- 
field, III. ((UPI)

mokėta, kad galima būtų pasi
teisinti pigiais išsisukinėjimais. 
Nesekme ar “juoda” diena to 
irgi negalima vadinti.

Reikia tikėtis, kad sportinin
kai ateityje rimčiau pažiūrės į 
Lituanicos reprezentavimą aikš 
tėję ir padarys atitinkamas iš
vadas. Tie nieko neatsiekia, ku
rie iš klaidų nesimoko, o Litua
nica, atrodo, turi iš ko moky
tis.

Vid. Vakarų Apygardos prie
auglio kl. pirmenybės: 

šeštadienį, vasario 24 d: 
Jaunių A kl. krepšinis, 10 

vai. ryt., Marąuette p. salėje.
Jaunių B kl. krepšinis, 10! 

vai. ryto, Gage p. salėje.
Mergaičių A kl. tinklinis, 10 

vai. ryto, Gage p. moterų sa
lėje.

Mergaičių B kl. Tinklinis, 12 
vai., p. p. Gage p. moterų sa
lėje.

Radijo valandėlių 
laikas

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

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

Valandos pagal susitarimą

1 rd. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, t- eč., š.ešt. pagal sutartj, 
sekm. uždar> ta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 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 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Madrido stoties transliuojama i 
lietuvių kalba 15 min. pagrindinė ' 
valandėle išspinduliuojama viena 
banga — 50 m. Jos laikas; 19:30 
vai. Vak. Europos laiku ir 21:30 
vai. Lietuvos laiku. Abu šios pro
gramos pakartojimai transliuojami 

! 42 m banga ir 
■ Vak. Europos 
j Lietuvos laiku 
j Europos laiku 

vos laiku).

iĮ
jų laikas: 6:30 j 

laiku ir 8:30 vai. 
ir 15:45 vai. Vak. 
(17:45 vai. Lietu-

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

2737 WEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus
TeL GRovehill 6-3409

Rez. GI 8-0873

DR. W. M, EISIN-EISINAS

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
kūdikių ik vaikų ligų 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad.. ketv. ir penktad. nuo u vai. iki 1 vai. p. p. 17X 

— 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

vai. ryto iki 3 vai. p. D
Ofice tel. RE 7-1i«s 

Bes, tel. VVAlbrook 5-3765

Pirmad.,
6 v. 
11

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

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

4

VAIČAITIS VYKSTA Į 
NEW YORKĄ

Vasario 24 d., Rimas Vai
čaitis dalyvaus New Yorke A- 
AU lengvos atletikos uždarų 
patalpų pirmenybėse, kur bus 
atstovų iš visos Amerikos. New 
Yorke Rimas atstovaus Chica
go University A. C. 1 mylios 
ėjimo varžybose. Paklaustas 
apie laimėjimą, Vaičaitis kuk-|

i liai atsakė: “Apie pasėkmesĮ 
sunku pasakyti, nes visi bus 
gerai pasiruošę ir visi ne tik1 
galvoja, bet ir nori laimėti.” | 
Tokio ‘ lygio varžybose mūsų 
sportininkams retai tenka da
lyvauti. R. Vaičaičiui linkime 
daug sėkmės.

VIDURVAKARIŲ SPORTAS
Vidurvakarių Sporto Nr. 11

I

i

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. tr te*t. uždaryta

I Ofiso tel. HE 4-7007.
l Namą-rez. tel. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
(JOK8A)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
VAIKŲ LIGOS

2656 West 63 Street
Vai : Pirmad. ir ketv. nuo 2:10 Iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 5 iki 8; 
šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiką ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso Ir rez. WA 5-2017
T.lmniiia nrllms nagai •uattarfma

I

AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterą ligos 

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

Vai.: kasdien 1—3 ir 6—h vai. rak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p.

LIGOS

5-2670.
Jei ne- 

3-0001.
■--------

Į

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VAI^NDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. ofiso PR 8-7773, rea PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. p 
antrad. Ir penktad. 6-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Sj. Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ
HE 4-1562
9 vai. popiet kandie-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195

OR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą*

DS1 valandos skambinkit tel.: HE
4-2123 nuo 1 Iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. ir SeStad.

PAGAL
Tel.

Skambint 2 iki 
ną. išskyrus trečiadieni.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGfi 

Vidaus Ilgos 
10748 S. Michigan, Chicago 28, DL 

Telef. offiso: PUllman 5-6766 j
Namą: BEverly 8-3946

Prl6m. vai.: kasdien 6-9 ▼. AeSt
1-4 v. p. p. tre&adienl — uždaryta.

Telefonas — GRovehill 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA tr MOTERŲ 

LIGOS 
blandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak 
Šeštadieniais nuo 1-4 vaL pop‘** 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 64400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS fVAAK
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

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

Šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v. ▼. Ir 7 iki 8 ▼. v.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

Tel. ofisą RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

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

Ofisas 3259 S. Halsted St 
Vai. Antrad. Ir penkt. 3-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

rd. OfL^o PR 6-7800. Namu 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — Vidaus Ligos 

5159 So. Damen Avaline 
Valandos pagal susitarimą

Perskaitę "Draugą", duoki- 

♦p ii kitiems oasiskaityti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 6600 So. Arteeian Avenue
Vai.: 11 v. ryto iki S ▼. p.p., 6-7 t.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefono — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
HsH K valandna rv+n

Kuomet svarstote duoti dovaną 

savo giminėms arba draugams, at
siminkite, jog “Draugo” prenume
rata yra vieną iš puikiausių.
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i 1962 ir 1964 metų rinkimai, ir

PREZIDENTINIAI KANDIDATAI
t

DERYBŲ FORUMĄ PAKEITUS
Naujų kalbų dėl nusiginklavimo išvakarėse

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. vasario 23 <

Politikos dalykų “žinovai” 
bei “ekspertai” jau gana pla
čiu mastu veikia, kad bent 
maždaug nuspėtų, kurios par
tijos — demokratų ar respub
likonų — naudai praeis šių me 
tų kongresiniai, gubernatorių 
ir kiti rinkimai. Yra daromi va 
dinamieji “šiaudiniai balsavi
mai”, kreipiant dėmesį į visuo 
menines nuotaikas, taip pat 
į krašto ekonominę būklę. 
Šia.is laikais ir užsieninė poli
tika turima galvoje. Ir nuo jos 
gana daug priklauso žymios 
balsuotojų dalies apsisprendi
mas, kuriai partijai atiduoti 
balsus.

Šiuos ir kitus dalykus turė
dami galvoje, politiniai eksper 
tai jau dabar teigia, kad šiuo 
momentu pirmaujantis respub 
likonų kandidatas į preziden
tus Ricrard Nixonas, buvęs 
viceprezidentas ir 1960 m. rin 
kimuose prezidentinis kandida 
tas, daugiausiai šansų turėtų 
būti nominuotas kandidatu, jei 
respublikonų konvencija įvyk
tų dabar tuojau. Jo kandida
tūra šiuo metu esanti populia
riausia. Tačiau jo “nelaimei” 
jis yra išstatytas kandidatu 
Californijos valstybės gubema 
toriaus postan. Mat, tie patys 
ekspertai, pravesdami atitin
kamus tyrinėjimus, ima teigti, 
kad Nixonas Californijos rin
kimus galįs pralaimėti, nes de 
mokratų partijos kandidatas 
f dabartinis gubernatorius)
Brown esąs ir stiprus ir po
puliarus. Ir, jei šiuos rinkimus 
Nixonas pralaimėtų, jo šansai 
ir vėl būti nominuotu kandi
datu į prezidentus žymiai su
mažėtų. O gal ir iš viso būtų 
galas jo politinei karjerai. Juk 
tekiu būdu labai gabaus poli
tiko ir respublikonų preten
dento į~ prezidentus, senato
riaus William F. Knowland, 
politinė karjera buvo baigta. 
Kad taipw .neatsitiktų, Nixo- 
nas turi laimėti rinkimus Ca- 
lifcrnijoje. Bet, kaip dabar at
rodo, gal jam būtų buvę svei
kiau, jei jis nebūtų kandidata
vęs į gubernatoriaus postą. O 
gal ir bus išrinktas? Kaip ten 
bus, šiuo metu nieks negali 
būti tikras.

Lyginant Nixono preziden
tinę kandidatūrą su kitais — 
senatoriaus Barry Goldwater 
ir New Yorko gubernatoriaus 
Nelson Rockefellerio ,tenka pa 
sakyti, kad Nixono kandida
tūra yra gana žymiai populia
resnė už anuos. Taip esama 
šiuo metu.

*

valstybės gubernatorius. Rei- 
k‘a manyti, kad egzaminas bus 
labai didelis, nes toji valstybė 
daugelį metų buvo kontro
liuojama demokratų. Ar jau 
atėjo laikas užleisti tos vals
tybės valdžią respublikonams, 
sunku pasakyti. Jei Romney 
būtų išrinktas gubernatorium, 
jo kandidatūra į prezidentus 
1964 metų rinkimams iškiltų 
visu rimtumu. Kitu atveju jo 
politinės ambicijos taip greit 
užsibaigtų, kaip greit jos iški
lo.

Beveik jau yra tikra, kad, jei 
Romney laimėtų Michigano rin 
kimus šiais metais, jis būtų 
statomas respublikonų kandi
datu į prezidentus 1964 m. rin
kimuose. Ir tai jisai būtų sa
votišku “atpirkimo ožiu”, nes, 
mat, respublikonai nesitikį lai
mėti tų metų prezidentinių rin 
kimų. Vadinas, kiti pasireiš
kę kandidatai — Nixonas, Gold 
water ir Rockefelleris bus re
zervuoti 1968 m. rinkimams, 
kuriais prez. John F. Kenne
dy, išbuvęs prezidentu du ter
minus, nebeturės teisės kan
didatuoti.

Senatorė Margaret Chase 
Smith, jau 22 metu dirban
ti Kongrese, todėl gana pa
tyrusi politikė, bara respubli
konus, kad jie yra pakrypę į 
defitizmą. Ji sako: “Mes ne
galime laimėti 1962 metų rin
kimų, jei mes neturime pa
kankamai dvasios ir ryžto lai
mėti 1964 m. rinkimus. Jau 
perdaug yra defitizmo respub
likonų eilėse 1964 m. preziden
tinių rinkimų atžvilgiu.” Jos 
manymu, tas kandidatas, Rom 
ney ar kitas, kuris rizikuos 
savo kandidatūra pralaimėji
mui 1964 m., turi gauti pirmą 
progą būti partijos nominuo
tu ir 1968 m. rinkimams, ku
riuose respublikonai gal dau
giau šansų turės laimėti. Ir 
visai teisingai, žodžiu, 1964 m. 
kandidatas neprivalo būti sta
tomas partijos “atpirkimo o- 
žio” vaidmenyje.

¥
Ypatinga politinė padėtis y- 

ra susidariusi Massachusetts 
valstybėj. Ten bus renkamas 
gubernatorius ir senatorius. 
Kandidatais į senatorius yra 
— prezidento brolis Ted Ken
nedy ir Eddie McCormack, 
Atstovų rūmų pirmininko John 
McCormack brolio sūnus, ku
ris šiuo metu yra generalinis 
šios valstybės prokuroras. A- 
bu gabūs vyrai ir abu turi

Kai kovo 14 d. Ženevoje vėl 
atnaujinamos kalbos dėl nusi
ginklavimo, dera bent apgrai
bomis peržvelgti tas sąlygas, ku 
riomis tos kalbos prasideda, ir 
paieškoti pagrindų susitarimo 
viltims, kurias kai kas puoselė
ja.

Šį kartą derybos vyks vėl nau 
jame forume — vadinamoje aš
tuoniolikos komisijoje, kuri So
vietų reikalavimu yra sudary
ta vietoje buvusios “dešimties 
komisijos”. Į “aštuoniolikos ko
misiją” įeina po penkis Vakarų 
ir raudonojo bloko atstovus, 
kaip yra buvę “dešimties ko
misijoje” ir dar aštuoni neut
raliojo bloko atstovai. Tuo ke
liu nusiginklavimo derybų fo
rumas dabar yra sudarytas jau 
Sovietų visur peršamos “troi- 
kos” principu.

1

Kai kas linksta prie išvados, 
kad tokio forumo sudarymas 
teigiamai atsilieps pačioms de
ryboms, nes, viena, Sovietai tu 
rėš tokį forumą, kokio jie no
rėjo, ir negalės priekaištauti, 
kad derybose nėra pilnos suin
teresuotų kraštų atstovybės. O 
antra vertus, neutraliųjų daly
vavimas derybose gali būti nau 
dingas ta prasme, kad jis gali 
sulaikyti Sovietus nuo per di
delio palinkimo išnaudoti dery
bas dėl nusiginklavimo raudo
nosios propagandos tikslams.

Šiaip jau įvairios priežastys tu
rėtų skatinti prie susitarimo
Ginklavimosi lenktynės sun

kia našta gula tiek ant laisvo
jo, tiek ant bolševikinio pasau
lio. Jeigu vadovaujanti laisvojo 
pasaulio valstybė — Amerika 
ir pajėgia savo galingos pramo
nės dėka ir kalti ginklus, ir tuo 
pačiu metu išlaikyti aukščiausią 
pasaulyje gyvenimo lygmenį, tai I 
to negalima pasakyti apie So
vietų imperiją. Čia Chruščevas 
turi nuolat sunkumų net su ap
rūpinimu Sovietų Sąjungos gy
ventojų maistu. Ardanti gamy-

PRANAS DAILIDE

bą žemės ūkio kolektyvizacija 
ir darbo rankų atitraukimas į 
miestus, kad greičiau pramonės 
srityje pasivytų Ameriką ry
šium su nepalankiomis žemės 
ūkiui gamtos sąlygomis pasku
tiniais metais ne vieną kartą 
privertė Sovietų premjerą va
žinėti po “plano neįvykdžiusias” 
Sovietų Sąjungos dalis. Dėlto 
galima manyti, kad Chruščevas 
taip pat norėtų bent laikinai 
ginklavimosi naštos nusikraty
ti. Be to, jis gali norėti susita
rimo dėl nusiginklavimo ir ry
šium su kilusiu raudonųjų šei
moje ginču dėl vadinamos ko
egzistencijos. Kol eina ginklavi
mosi lenktynės ir kol pasaulis 
gyvena nuolatinėje atominio ka 
ro baimėje, Chruščevo priešinin 
kai turi pilną pagrindą jam pri 
kaišioti, kad ta jo peršama ko
egzistencija yra tik muilo bur
bulas, neturįs nei gyvenimo 
praktikoje, nei Lenino raštuo
se jokio pagrindo.

O pagaliau, sušvelninus Chru 
ščevui šiek tiek policinį Sovietų 
Sąjungos režimą, ir tarp jo pa
valdinių pradeda atsirasti vi
suomenės oponijos užuomazga. 
Laukdami gi savo skurdaus gy
venimo sąlygų pagerinimo, tie 
pavaldiniai savo daugumoje tu
ri būti taikos ir nusiginklavimo 
šalininkai. Tokią išvadą galima

1 pasidaryti, kad ir netiesioginiu 
keliu, iš propagandinės Chruš- 
čevienės kalbos, kurią girdėjo
me per Amerikos radijo tinklą 
vasario 18 d.

Galima būtų nurodyti ir dau
giau duomenų, paremiančių vil
tis, kad derybos Ženevoje ves 
prie šitokio susipratimo.

Tačiau visos tos viltys sudūžta 
i nepermaldaujamus gyvenimo 

faktus
Juk dėl nusiginklavimo dery

bos ėjo jau ištisais dešimtme
čiais. Bet susitarimas nebuvo pa 
siektas. Kodėl? Todėl, kad, kol 
yra bolševizmas su jo viso pa
saulio užgrobimo tikslais , raudo 
nieji rimtai dėl nusiginklavimo 
nesitarė ir nesitars. Pateikdami

Brazilija gyvena pavojingą 

laikotarpį

Pritarimas komunizmui — Amerikos išdavimas

DR. P. MAČIULIS

Vienas didžiųjų Rio de Janei- 
ro dienraščių — O Globo — 
straipsny: “Brazilija prieš sa
vo didžiausius draugus” sausio 
19 d. taip pasisakė: “...Kalbė
kim atvirai. Nuo prezidentinio
periodo pradžios, kada Alfonso 
Arin ;s pradėjo eiti užs. reik, 
ministerio pareigas, pasukome 
180 laipsnių nuo mūsų garbin
gos praeities. Brazilijos diplo
matija pasidarė tarptautinio 
komunizmo kombinacijų atspin 
džiu. Nuo viso, kas turėjo va
karietišką atspalvį, buvo atsi
sakyta, laikant tai kenksmingu 
ir atgyventu. Šios vyriausybės 
naujas žvilgsnis yra maivyma-

savo geriausius draugus, juos 
niekinti, šaudyti... slepia savo 
marksistinį - leninistinį credo, 
bijodamas netekti buržujų pa
ramos ; paniekina visas sutar
tis, be jokių rezervų atsiduoda 
Maskvai. Visa tai dabartinių 
Brazilij :s valdovų sąžinės nė 
kiek neveikia, jie žaidžia viso-

Respublikonų partijos poli- politiniai stiprius ir galingus 
tikos horizontuose pasirodė gimines. Manoma, preziden- 
nauja “politinė žvaigždė”. Ja tas Kennedy ir kongr. McCor- 
yra George W. Romney, žy- mack netrukus susitiks ir taip 
mus ir gabus pramonininkas susitars; Ted Kennedy remti 
iš Michigano. Kai kuri spauda į senatorius, o E. McCormack

šventinimą, sufabrikavo bylas ku
nigams.

Primindamas, kad ir jų valstybės 
gubernatorius Lawrence paskelbė 
Lietuvos dieną, laikraštis pažymi, 
kad tūkstančiai amerikiečių, kurių 
šeimos kilusios iš Lietuvos, jungia
si karštoje maldoje, prašydami 
Taikos Karalių, kad pagreitintų 
dieną, kada Lietuva vėl grįž į jai 
priklausomą vietą, tapdama lais
vės šalimi, ryžtingų žmonių na
mais. — J. Daugi.

jį sistemingai populiarizuo- — į gubernatorius. Tuo būdu 
ja, nurodant jo prezidentines abiejų jaunų vyrų, turinčių 
kvalifikacijas. Bet ir jo kan- stiprų užnugarį, politinės am- 
didatūra išstatoma savotiškam bicijos būtų patenkintos. Bet 
išbandymui. Respublikonai jį ar juos išrinktų ,tai jau visai 
statys kandidatu į Michigano yra kitas klausimas.

Spaudoje ir gyvenime

VASARIO 16 D. ATGARSIAI 
AMERIKIEČIŲ SPAUDOJ

Galima pasidžiaugti, kad Vasa- vos laisvės laikotarpyje pasiekti 
rio 16 d. iškilmių minėjimai rado laimėjimai, primenamas Maironis, 

W tokio šilto atgarsio amerikiečių kurio poezija gaivina laisvės iš
spaudoje. Buvo dedami pranešimai, troškusią tautą. Pažymima, kad jo- 
nuotraukos. Chicagoje net ir tele- kia lietuvių knyga nesusilaukė 17 
vizijoje lietuvių iškilmių vaizdai: laidų, kaip kad Maironio “Pavasa- 
buvo perduoti. ! rio Balsai”, kurių pavadinimas ta-

— , , ... ._ me amerikiečių laikrašty net lie-Redakciją pasiekia iškarpos iš tuviškai išspausdinajnas.
įvairiuose miestuose leidžiamų laik 
raščių, kur Vasario 16 diena vienu ' Pažymėtina, kad minėtasai She- 
ar kitu .būdu atžymima. Pvz. iš nandoah dienraštis Vasario 16 d. 
Shenandoah, Pa., atėjo iškarpa vie-1 net savo vedamąjį paskyrė lietu- 
tinėje spaudoje buvusios mayoro i viams, viltingai tardamas Lietuvos 
Alberto J. Matunio proklamacijos, | adresu: “Ji vėl prisikels”, čia su
skeliančios lietuvių dieną. Prokla- glaustai duoda pagrindines žinias 
macijoje raginama jungtis prie ki- apie Lietuvos teritoriją, gyvento- 
tų apylinkių balsų, skatinant JAV I jus, praeitį, kančias okupacijoje, 
prezidentą, Valstybės departamen- pabrėždamas: 
tą ir kitas vyriausybes įstaigas da
ryti visas pastangas, kad būtų at
statyta Lietuvos nepriklausomybė.

— Paskutinieji įvykiai Lietuvo
je įrodo, kad Sovietų premjero Ni- 

i kitos Chruščevo kalbos apie religi- 
Shenandoah, Pa., laikraštis jos laisvę yra tik raudonoji propa- 

“Evening Herald” net įsidėjo spe-1 ganda...
cialų kun. J. A. Neverausko I I" . . ’ ' 2 _

41 straipsnį: “Lietuviai laukia laisvės j tingai leido statyti Klaipėdos baž- 
sugrįžimo”. Čia primenami Lietu-1 nyčią, o pastačius — sukliudė jos

Nupasakoja, kaip bolševikai klas

įvairius visuotinio nusiginklavi
mo planus, Sovietai tesiekia pro 
pagandinių tikslų ^maskuoda
mi raudonąjį imperializmą, arba 
mėgina laisvąjį prigauti, jį nu
ginkluodami, o patys pasilikda
mi apsiginklavę. Dėlto ginklų sis ir skubėjimas kuo greičiau- 
kontrolės klausimas ligi šiol pa- J
lieka svarbiausia kliūtimi susi
tarimui dėl nusiginklavimo. Var 
giai ta kliūtis bus nugalėta ir

šiai pasidaryti savanorišku po
litiniu sovietiškumo satelitu. 
Fidel Castro mūsų valstybės 
vyrams tapo modeliu, žmogus

“aštuoniolikos komisijoje”.
Tačiau, jeigu siekdami atos

lūgio, Sovietai ir sutiktų su Va
karų reikalaujama kontrole, tai 
skersai kelio nusiginklavimui 
stovėtų bene dar stambesnė ki
ta kliūtis. Juk Chruščevo siū
lomas visuotinio nusiginklavimo 
planas tekalba apie ginklus. 
Tuo tarpu visuotinis nusigink
lavimas savo esme reiškia pa
saulio perėjimą iš jėga parem
tos santvarkos į teisės sistemą. 
O kada Sovietai yra pasidavę 
tarptautinio teismo jurisdikci-

j pasidaro išdavikas demokrati- 
j nės revoliucijos, kuri jį įkėlė 
i valdžion, pradeda persekioti

jai? Pasikalbėjimuose su Eisen- 
howeriu Camp David konferen
cijos metu Chruščevas sutiko 
spręsti visus kylančius ginčus 
taikingai. Bet Sovietų praktika 
Jungtinėse Tautose neduoda jo
kio pagrindo tikėtis, kad jie pa
siduotų bet kuriai pasaulyje į- 
vestai teisinei santvarkai. O be 
tokio pasidavimo nusiginklavi
mas yra neįmanomas.

Robert Kennedy audiencijoje Attorney general Robert Kennedy ir jo žmona audiencijoje Vati
kane pas popiežių Joną XXIII. Pagerbdamas astronautą John Glenn. popiežius pasidžiaugė ameri
kiečių atliktu žygiu tolimose erdvese. (UPI)

mis kortomis laikyti kraštą to
kioj padėty, kuri stato pavojun 
kontinentinę vienybę. Išvada: 
mažas būrelis žmonių yra ap
imtas haliucinacijos visų ar 
beveik visų nelaimei”.

Teisybė apie Braziliją

Kitas Rio de Janeiro dien
raštis tą pat dieną rašo “Tei
sybė apie Brazilijos situaciją”: 
“...Kas šiandie vyrauja Brazi
lijoje, tai veidmainiavimas, są
moningai ar nesąmoningai, tar 
naujas korupcijai ir komuniz
mui. Veidmaniaujama, sakant 
kad turime parlamentą — ka
rikatūrinį, kurio ministeris pir 
mininkas yra anekdoto figūra. 
Didžiausias tačiau vaidmainia- 
vimas yra noras įtikinti tautą, 
kad ji nori netvarkos.

Veidmainiavimas turėti pre
zidentą, konspiruojantį prieš 
režimą, kurį jis prisiekė išlai
kyti ir gerbti.

Vietoj tvarkos — geros de
mokratinės tvarkos — vyriau
sybė skeričioja keturiomis ran
komis ir atitinkamai keturio
mis kojomis, pateikdama tau
tai spektaklį: negabumo, gob
šumo ir geismo atiduoti Brazi
liją kuo greičiausiai komunis
tams. Ore juntamas karinės 
diktatūros šešėlis. Civilinė val
džia diena iš dienos silpnėja, 
yra ir griūna. Janio Quadros 
valdžios dar neatgriebė dėlto, 
kad dar nėra grįžęs. Quadros 
visus gąsdina ir piudo dėl savo 
aventiūrinės užsienių politikos. 
Dabartinė politika juo labiau 
yra pavojinga, nes ji yra dirb
tinai drąsi, nelegali, negabi — 
tai toji pati Janio Quadros po
litika, kurią jo priešai atsisėdę 
valdžioje po prezidento atsisa
kymo, visiškai pamėgdžioja.

Nieko nenorime gąsdinti ar 
padidinti. Tai patvirtina faktų 
analizė. Ilgai nenorėjome to sa
kyti, bet dabar kalbame, kol 
dar yra galima. Tylėti dabar 
būtų krašto išdavimas, tegul 
niekas nesakys, kad tylėdami

(Nukelta j 4 pusi.)
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(Tęsinys)

Eidivilas nusišiepia pikta patyčia ir grubiai gre- 
blena, kliūdamas už r :

„Tiek visiemus žemės! A kaipgi. Širdis gailestjuo 
plyšta. Ir kan daugiau dar mumus benarėti. Ale, 
veišpatie Eitvydai! Bene nari muons juokais nuolei- 
pinti? Šernas jaugi tik — ne — tik išversti tave! 
žamans. A sveikas dar paistai, ar negalėtumbi šuo 
šemuo uogauti. Gi tiek visiemus žemės.”

Eitvydas krūpteli, užgirdęs nusijuokiant, ir pa
sako :

„Jumus lengviau. A manei tėvą bralias. Ažuo- 
pulti iš pasalas irgi nuožudyti? Tai lengvai galėt ja, 
jeig eš būtja lūšys”.

Ir šitai Eitvydas pasako taip atvirai ir iš gilu
mos širdies, kad jo net Tautvilą neužsipuola nei pik
tesniu žodžiu, nei žvilgsniu. Ir nė vienas Bulevičių 
šiuosyk nenusijuokia.

Tik užsibūna tyla. Sunki. t
Pagaliau Tautvilą įbedžia į brolį du apskritus 

juodus blizgulius:
„Pikta pryš pikta.”
... Mindaugas šiuo metu gardžiuojasi užgrobtais 

Trakais. Bet ramybė tetruks tik uodo amžių. Pavojus 
gresia kasdien. Turime būti viskam pasiruošę. Ir ba
das ir jurkos rutenai paliktų daugiau negu Mindau-

Tautvilą prisipila ragą iš pilvoto ąsočio:
„Tegu Raistinis nuojas Mindauguo raistan!”. 
Jis išgeria pirmasis.
Tada geria ir kiti.
Atsilygindamas pagal svetingumo paprotį, dabar

gas. Badas ir jurkos paliktų Kernavę: pilį ir žemę. 
Mindaugas piktesnis už badą ir rutenus. Jis tykoja 
atimti viską: ir Kernavės pilį ir pačią žemę. Mūsų! 
keturių kalnų jis neišims iš Kernavės. Bet jis nori i 
mane ir tave išimti iš Kernavės...

Galop nutarta: kai tik Mindaugas išžygiuos prieš prisipila ragą Visimantas:
Galičo Danilą, Bulevičiai puola Medninkus, o Dau- „Teprasmengti Minidaugas dėlinin dumblan!”
sprungaičiai — Vilnią. Tauralga — slaptas jų žmogus Su juo išgeria ir kiti.
— atidarys Vilnios pilies vartus. Stiprinkitės, ilsėkitės, viešpačiai svečiai — Taut-

Mindaugo žemes pasidalins: Medninkai — Bule- vila ragina valgyti. Atsidvėskite, jauskitės it namie, 
vičiams, Vilnia — Kernavei. Ir nubaus ištikimiausius 
Mindaugo karigailas bei ramsčius.

Nė vieni be antrų žinios atskirai neužves su 
Mindaugu jokių derybų: atskirai nenueis su šernu 
uogauti.

Jei Mindaugas katruos užpultų ir pilį apgulęs 
laužtųsi, antrieji pulku raitais pagalbon atskubės, su 
šviesiais kardais atšvytuos...

15.

„Vilnias veišpatis šuo gaidjais kelia ir duo mar- 
žirguo šeria.”
„Aa. Nugis.”
„Nari vis kitaip.”
„Ale idant tiektai kitaniškai, tegu net kiaule

„A-a-a!” — juokiasi Bulevičiai.
„Ir išjaja Vilnias veišpatis marguo žirgeliuo. Ir 

ažuotriūbija varja triūbele.”
„A-a-a!”
„Paikšas aumuo. Spirsma jamuoi pasturgalin. 

Tegu nuais šunimus šėką piautį,”-
Prabangiose žvakidėse dega kvepėdamos vaško 

žvakės.
Ant skobnio — raguoliai, pagruzdintai iškepta 

paukštiena, skoningai patiekti karpiai ir lydekos. Vė
žiai. Smegenys. Su medumi virtos uogos.

guo

jati.

Kurgi neatsikvėpsi! Kernavė, kaip buvo viskuo 
apsti, taip ir tebeesanti vis atskali, viskuo garsi. Te
bėra ir retas skonis, ir puikiausia kaukų virtuvė. 
Stambus Eidivilas, mėgėjas sočiai pritulžti, nesitveria 
valgiais. Apkūnus nenuopena vis giria, kad labai ska
niai pagaminta.

Alėja geras midus; ė, geras alėja 
Visimantas. Jis lepnas midaus smaguris. Sveiki! | 
sveikatą! Geri ir, tarytum svapne, jauti, kaip iš lėto 
auga tau sparnai. Tai bent midus! — geria ir giria 
Kriavo rikis. Koks atsargus šaltmiečių prieskonis! 
Ir ne per saldus! Ir su sambrėškio juosviu...

Kad taip margu ašvų Minidas Kriavo nageliuos- 
na pakliūtų! — šneka įsiragavęs Visimantas. Galėtų 
tas mantas rikijas tada pasirinkti vieną iš dviejų. 
Tik vieną net iš dviejų. Arba sau galą jis pats pasi
daro, arba... ša, arba jis bus įgrūstas maišan su kate 
ir nuskandintas Kriavos upėje. Plas — plas — plas 
atskrenda pabaigtuvėms riebus paukštis — Visiman
tas džiaugiasi, ir negero juoko išspaustas ašarėles 
nusišluosto. Paskui, peleninėse akyse žiburiukams ži
bant, jis uždainuoja:

giria gėrimą

Svainio kraujelio,
„Vai leisruo Icisiuo 
Kaip šaltan šaltinėliu!”

(Bus daugiau)
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Gaisrų pašvaistėse

Australijoje dega miškai
ROTA D ARGAS, Australija

Australija ir Kalifornija, tai ’ rą. Visa naikinantis gaisras kul 
kraštai, kurie daugiausia ken- minacinį punktą pasiekė trečią 
čia nuo ugnies.

Žolių įr krūmų gaisrai niekad 
nesiliauja Australijoje. New 
South Wales, Victorijos ir Pie
tų Australijos gyvenamosios 
vietovės, N.S.W. Mėlynųjų kal
nų eukaliptai, Vakarų Austra
lijos turtingi jarrah ir karri miš 
kai, Tasmanijos girios, vertin
gos ganyklos visame kontinen
te yra nuolatinėje ugnies grės
mėje, kuri didėja vasaros tem
peratūrai kylant.

Ugnies stichijos baisybę pa- , Victorijos gaisras, pareikalavęs 
tyriau tik ką pažinus Australi- VgĮ žmonių aukų, 
ją.

Karštis ir ugnis

Apsigyvenome siaurame 
kyšulyje prie Botany Bay, 
mylių nuo Sydnėjaus centro, 
kur be mūsų gyveno dar kelios 
šeimos. Aukšta sausio mėnesio 
temperatūra įkaitino mus su
pančias uolas, išdžiovino euka
liptus. Vandens trūkumas buvo 
didelis.

Vieną rytmetį termometras 
rodė 100° F, su tendencija kilti. 
Pradžioje uolėti tarpekliai, o 
tuojaus ir aukštieiji iškyšuliai 
paskendo karčiuose dūmuose. 
Tik šiaurėje, kur platūs Bota
ny Bay vandenys skyrė mus 
nuo miesto centro, buvo mato
mas pilkšvas dangus. Radijo 
pranešimu, mus supo degantie
ji eukaliptai iš trijų pusių.

Retai gyvenamoj gatvėj ne
simatė nė vieno žmogaus. Nuti
lo besijuokiančios kokabūros ir 
triukšmingos papūgos. Pasislė
pė šunys.

Staiga siauros įlankos kitoje 
pusėje pro tirštus dūmus pra
siveržė liepsnos liežuviai ir su 
triukšmu rijo eukaliptų šakas.

Prisiminiau kaimynų pasako
jimus apie ugnies greitį. Ji daž
nai lekia 50 - 60 mylių per vai., 
ir joks gyvis negali nuo jos pa
bėgti.

dieną — “juodąjį ketvirtadie
nį”. Tą dieną sudegė 10 žmonių.

Juodoji diena pasikartojo 
1886 m. Degė visa Victoriją, o 

j dūmai ir pelenai pasiekė net 
Tasmaniją.

1897 m. didesnioji dalis Vic- 
torijos ir N.S.W. buvo ugnies 
sunaikinta. 1904 m. gaisrų pa
daryti nuostoliai privertė val
džios organus susirūpinti. Bet 
tik 1919 m. didysis N.S.W. ir

Pirmojo astronauto apie žemę apskridimo proga, išleistas 4 centų pašto ženklas. (UPI)

BRAZILIJA GYVENA..
(Atkelta iš 3 psl.) 

pritarėm. Tegu niekas ne-

KANADOJE
■

jų planų, tvirto pasiryžimo ir elementorių, taip pat gražiai iš- 
! optimizmo, kad nesužlugus, ne- auklėti ir išvesti į gyvenimą, 
kritus į desperaciją. Šitos ge- Sukaktuvininkai neužsidarė 
rosios charakterio ypatybės ly- grynai savo šeimos ratelyje. Jo 
dėjo ir tebelydi mūsų soleni- nas padedamas savo brangios 
zantus. Palyginus per trumpą žmonelės Aleksandros, aktyviai 
laiką buvo atsistota ant tvirtų reiškiasi lietuviškame gyveni- 
ekonominių pagrindų ir sudary- me. Yra vienas iš pirmųjų, įkū- 
tos puikiausios sąlygos klestėti rusių šioj kolonijoj Lietuvių 
ir augti gražiai ir pavyzdingai Bendruomenę. Beveik nėra tos 
šeimai. Vyriausias solenizantų 
sūnus Kęstutis šį pavasarį bai
gia universitetą — technikos 
fakultetą ir gauna inžinieriaus 
diplomą. Gražiai išauklėtas, rim 
tas ir patriotiškai nusiteikęs jau

' nuolis. Linkėtina Aleksandrai ir1
Jonui Dainorams ir jauniausias 
jų atžalas, vos persiritusias per

1

Kilo panika. Akys ėmė ašaro 
ti, plaučiai dusti. Paliesti meta
liniai daiktai nudegino rankas. 
Buvau viena, net ir kaimynų na 
muose nebuvo. Įsisupau į šlapią 
paklodę ir laukiau.

Vakare ugnies liežuviai vis 
dar žaidė medžiuose. Žmonės 
su baime dairėsi į rausvą pa
švaistę.

Po dviejų siaubingų dienų ug 
nis pati susinaikino. Bet 
nės dar ilgai budėjo.

Nauji gaisrai
Praėjo ketveri metai ir vėl 

mus apsupo ugnies lankas ma
žame kurortiniam miestely prie 
Ramiojo vandenyno, 50 mylių 
nuo Sydnėjaus.

Per pusvalandį liepsnojo pu
sė miestelio. Vyrai su kibirais 
ir lopetomis bėgo prie degan
čių namų. Moterys suorganiza
vo pirmosios pagalbos punktus. 
Kelias tarp vandenyno ir kalnų 
užsikimšo bėgančiom mašinom. 
Nesant galimybės išbėgti, dū
mu, karštų pelenų ir nuodėgu
lių varomi, puolėme į vandeny
ną, nežiūrint daugybės “blue 
bottles”.

Po valandos ugnis, prarijus 
10 namų, buvo sustabdyta. Pa
juodę vyrai ėmė rinktis prie 
vandens.

Protarpiais gaisrai pareikalau 
ja žmonių aukų. Pirmas toks 
užregistruotas gaisras įvyko 
1851 m.

Tais metais sausio mėn. tem
peratūra laikėsi tarp 100 -105° 
F. Melboume dūmų debesys, 
šiaurės vėjo nešami, užpildė gat 
ves. Temperatūra pasiekė 117° 
F. Dūmai ir pelenai aptemdė
miestą, plačias apylinkes ir jū- |

j, sunaikinęs 
daug farmų, lentpiūvių, fabri
kų, namų, tiltų, geležinkelio bė
gių, tūkstančius akrų pramoni- 

1S_ nių miškų ir ganyklų, privertė 
įsteigti Miškų komisiją, skel- 

I biančią gaisro apsaugos taisyk
les, organizuojančią gaisrinin
kų brigadas. Kelių metų bėgy
je ši komisija išaugo į gerai or
ganizuotą vienetą. Helikopte
riai, gera radijo komunikacija, 
mechanizuotos ir cheminės gaiš 
rų naikinimo priemonės sumaži
no pavojų gyvenamose vietovė
se, bet visai nepanaikino. Todėl 
visoje Australijoje didesnę me
tų dalį draudžiama kūrenti ug
nį atvirose vietose.

Nežiūrint visų atsargos prie 
monių, 1939 m. ir vėl atėjo juo 
doji diena. Gaisrai prasidėję at
skirose vietose, antrą dieną — 
“juodąjį penktadienį” susijun
gė į ugnies jūrą, užliejusią visą 
Victoriją. 250 mylių liepsnos i 
frontas viesulu nušlavė visą 
kraštą ir pasiėmė 71 gyvybę.

Po eilės mažesnių gaisrų, 
šiais metais sausio vidury ir 
vėl “juodasis penktadienis” už
klupo Victoriją.

Vos 20 mylių nuo Melboumo 
žmogus savo kieme degino šiuk 
šles. Kibirkštis vėjo nunešta 
krito į kaitros išdžiovintą krū
mą. Per porą dienų ugnis šimtą 
mylių frontu degino tūkstančius 
akrų brangaus miško, ganyklų 
ir kultivuojamų laukų. Degė 
miesteliai, kaimai ir farmos. 
Bandę išbėgti iš ugnies rato, 
sudegė 6 suaugę žmonės ir du 
vaikai.

mes
prikaišios, kad mes tuo metu, 
kada tautai reikalinga buvo tai 
pareikšti, ką ji galvoja, tylė
jom. Visu balsu šaukiame tie
są apie tragiškus įvykius, stu
miančius Braziliją prie suiru
tės”. (Tribūna da Impresa)

Atėjo valanda demokratams 
pasipriešinti

“Penki buvę užs. reik, -minis- 
teriai, vieni žymiausių ir gar
bingiausių šio krašto asmeny
bių, turį visos tautos pagarbą, 
kreipėsi raštu, prašydami, kad 
Brazilijos vyriausybė Punta 
dėl Este konferencijoje pagerb
tų ir laikytųsi Brazilijos užs. 
reik, min-jos užsienių politikos 
tradicijų.

Nuo Janio Quadros laikų pra 
dėjome sisteminį panameriko- 
niškumo torpedavimą, paniekin 
darni visas mūsų tradicijas. 
Nesigėdydami saulės šviesos, 
dabar mes palaikome Kubos ti
ronišką režimą, neturintį sau 
pavyzdžio Amerikos istorijoje, 
pritariame paredonui — siste
miškam žmonių šaudymui, li
guistam Bažnyčios griovimui, 
kunigų ir vienuolių kalinimui, 

įstaty- 
Kuboje

Dabar visos Amerikos tautos 
žino, kad mes nebesame tie, 
kas buvome. Žino, kad mes iš- 
davėm demokratiją, kad Kata
likų Bažnyčios likimas mūsų 
vyriausybės visai nedomina, 
dar daugiau — kad vyriausy
bė šėtonišku atkaklumu ir 
skaudžiu aklumu stoja šalia tų, 
kurie yra prisiekę sugriauti 
Bažnyčią Kuboje ir visame pa
sauly.

^Dflinflw»

lietuviškos organizacijos, kurio
je aktyviai nedalyvautų. Už nuo 
pelnus skautai apdovanojo or
dinu su rėmėjų kaspinu. Nema
žiau kaip dešimtį metų daly
vavo parapijos komitete. Visi 
didesnio- masto parengimai bei 
subuvimai nepraėjo be mūsų 
sukaktuvininkų paramos ir dar 
bo. Mūsų šia proga linkėjimai 

i nepailsti, bet ir toliau eiti tuo 
, keliu. Dalyvis

I

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

žmo-

ir Jonas Dainorai, jų 
gyvenimo 25 metų 
proga. Solenizantų 

buvo suruošta puiki

St. Catharines, Ont.
Atšvęstas sidabrinis jubiliejus

Vasario 3 d. buvo gražiai pa
gerbta St. Catharines miesto 
viena veiklių lietuvių šeima, A- 
leksandra 
vedybinio 
sukakties 
namuose
puota. Pareikšta sukaktuvinin-

Brazilija yra išduota, apgau- tams daug nuoširdžių sveikini- 
ta ir užrištomis akimis vedama mų ir atėjimų ir įteikta gra- 

j į chaosą ir subyrėjimą. žiu -r vertįngų dovanų.
“Atėjo valanda”, baigia Svetimoje šalyje reikėjo nau 

straipsnį O Jumal, “kada de- ___________________________
mokratai turi pasipriešinti!” .. ...... ..F 1 ciam pasauliui, kaip toli nu-

Ką tik čia pacituoti Rio de slydo Brazilijos vyriausybė 
j Janeiro dienraščių pąsisaky- nuo bendrų Lotynų Amerikos 
mai, aiškiai parodo skaitan- interesų.

trėmimui bei žudymui, 
mų, teisės ir laisvės 
panaikinimui.

Brazilija, kuri seniai 
diplomatų,

f

didžių, 
šviesių diplomatų, gerbiamų 
visam pasauly, dėka buvo ne
atšaukiamo ir nelaužomo žo
džio kraštas, kai reikalas lietė 
laisvės gynymą, staiga susi
traukė ir degradavosi iki Ku
bos despoto gynėjo vaidmens.

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

Chicago 29, III.
Tel. HEmlock 4-7434

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

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FEontier 6-1882

I •
—'iŠ?

T E R R A
3237 W. 63rd St„ Chicago 29, HL 

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

HEALTHY FOOD RESTAURANT

Chicago 8, Illinois Į Į

LIETUVIŲ VALGYKLA
3236 South Halsted Street

Tel.: DAnube 6-9837
J. ir Pr. Bičiūnas

KVIETI AMF U'I.ANKHI NAUJAS »>*T4IJ‘A81

i

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

ST. ANTHONY SAVINGS
1447 South 49th Court, Cicero 50, Illinois

Alyvc, anglys, kūrenimo uistemų 
iškeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO 
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

f

S
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$7-95

on investment accounts

INSURED

i

.... 9 v. r.

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą. nuo ugnies ir auto
mobilio pas

F R A N K ZAPOLIS 
320SIŽ West »5th Street

Chicago 42. Illinois
GA. 4-8654 ir GR. 6-433».

Naujas aukštai dividendas numatom*
mokėti ant investavimo sąskaitų ano Vasario a*h 1 Ų IMS Nb
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO ifUOSIMCIUS NUO 1 D- 

Dividendai mokami sausio ir liepos mtn. 1 d.
utį lunne PIRMAD. ir ketv.......................9 v. r. iki 8 p. p.V ALANDUS: antrad. ir PENKT. .................9 v. r. Iki 5 p. p.

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

Sudegė 500 namų, 2,000 gal
vijų, milžiniški plotai pramoni
nio miško ir laukų su pasėliais. 
Išdegusiuose plotuose liko ru-1 
senti kelmai, sargybinių seka
mi, naikinami.

Ugnies grėsmė yra pastovi 
Australijos kontinente. Nors su 
ja kovojama kaip su priešu Nr. 
1, ji nuolat siaučia, kartais žmo 
gaus sukelta, kartais perkūno 
arba karštų saulės spindulių.

MOVING
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas - 

WA. 5-9209 Chicago, III.

PARAMA

DIVIDENDS NOW PAID QUARTERLY ON ALL SAVINGS
March31 • June30 • September30 • December31 

PHONES: City — 242-4395; Suburbs — 656-6330 
HOURS: Monday, 9-8; Tuesday. Thursday, & Friday, 9-5; 

Saturday, 9-1; VVednesday closed.
Joseph F. Gribauskas. Executive Secretary

S K I P’S S E n V I C E Į 

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

FEBRUARY — VASARIO 22, 23, 24 D. D.

MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

2515 West 69th Street Telef. RE 7-1731

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

MIDUOLIS Liųueur . . . . . . . .
TRYS DEVYNIOS (Bitters)
BANANA Liqueur. . . . . . . . . . . .
BORDEAUK pranc. 1957 m. vynai .. 5th
KRON Brannvin Aųuavit. . . . . . . . . . . . . . . . . .  5th
WURZBURGER or LOWENBRAU 

case of 24—12 oz. bottles

Vasario 23, 24 ir 25 dienomis

įi

HURZBURGER, or LOWENBRAU 
IMPORTED GERMAN BEER
Case of 24 — 12 oz. Bottles

MIDUOLIS LIQUEUR Fifth $4.08

COEUR DE FRANCE CHAMPAGNE
COGNAC Fifth $4.29

EXSHAW 80 PROOF FRENCH
COGNAC Fifth 53.98

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P. |4.89

RICCADONNA Imported VERMOUTH
Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.19

TRYS DEVYNIOS (999) BITTERS Fifth $3.79
BANANA LIQUEUR Fifth $3.89
IMPORTED ITALIAN

COFFEE LIQUEUR Fifth $3.98
ASSORTED GERMAN WINES

1960 VINTAGE Fifth ,89c

5th $4.05 
5th $3.75 

$3.65
98^

$3.98

5th

$7.95

HILLS BROS. COFFEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Sv. SI.I5
GRYBŲ (kelmučiu). . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kvorta $1.19
GRYBŲ (kelmučiu) dėžė .... 12 kvortų $12.89 

Didelis pasirinkimas importuotų šokoladu, špro
tų, uogienių, įvairių silkių ir žuvų gaminių.

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!
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DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. vasario 23 S

i š. M. VASARIO 25-tą DIENĄ, 
H 2-rą valandą po pietų, Jaunimo 
| Centre, 5620 S. C’laremont Avė., 

* rengiamas Chicagos Moksleivių 
y Ateitininkų

---sumegs--

mr ~*wa~ c* ~ —i—am—
PROGRAMOJE: 1. Inscenizuota 
pasaka „Teisybė ir Neteisybė“. 
2. Bendri žaidimai, dainos, bufe
tas. 3. Gražiausių kaukių rin
kimas.

Užgavėnių Tradicinis Vaikų Kaukių B a I i u s
i

DAINAVOS ANSAMBLIO 
BELAUKIANT

Lithuanian Village, Ine., nupirktieji namai E. 185 gatvėje Cleve
lande. Namai yra gerame prekybos rajone, naujosios parapijos 
ribose, kur nemažai lietuvių jau yra įsigiję namų ir apsigyvenę.

rjl P lt Tm
■BR 

»♦ w
R

i' < f Jh
ė« ššv - **

i •
*

iii

lų kalba, kuri buvo vakare per kas. Jis pasakė ir pamokslą, 
radiją transliuota; konferavo .primindamas Lietuvos kovas 
su televizijos vad. Darota ir dėl laisvės istorijos bėgyje ir 
pasikalbėjimui per televiziją dabartines kančias komunisti- 
Vasario 16 d. j nėję vergijoje. Pamaldų metu

giedojo bažnyt. choras, dirig. 
Pr. Ambrazo.

Kovo 3 d- LB Clevelando pir
mosios apylinkės kviečiamas 
atvyksta Dainavos ansamblis 
iš Chicagos. Šį kartą dainavie- 
čiai pateiks labai plačią, mar
gą ir įdomią programą. Kon
certe dalyvauja mūsų žinomie
ji solistai: Monika Kripkaus- 
kienė, Algirdas Brazis ir Jo
nas Vaznelis. Jiems akompo- į 
nuos muz. prof. Vladas Jaku- 
bėnas.

Tautiniams šokiams vado
vauja Faustas Strolia. Koncer
tui diriguos Stepas Sodeika ir 
Algis Šimkus.

Programoje bus ištraukos iš 
“Pagirėnų” ir “Gražinos” ope
rų, kantata “Troškimas laisvės” 
ir specialiai Dainavos ansamb
liui dedikuotas VI. 
kūrinys “Tremtinių 
tųjų giesmė”

Be to, programoje 
nos, » duetai, mišrus cnoras, 
vyrų’ ir moterų chorai, tauti
niai šokiai. Tautinių šokių šo
kėjai išpildys gražiuosius tau
tinius šokius, kaip Gyvatarą, 
Aštuonianytį ir kitus.

Programa užsitęs apie dvi 
su pus^valandos. Ji bus pra
dėta punktualiai 7 vai. Slovėnų 
auditorijoje. Todėl I-sios apy
linkės valdyba maloniai kvie
čia iš anksto įsigyti biletus. 
Juos galima gauti Lietuvių

ir atitinkamą pamokslą pasakė 
kun. A. Petreikis, Šv. Petro pa
rapijos klebonas. Per pamaldas 
giedojo Clevelando vyrų okte-
tas, vad. Ryto Babicko. Pačia
me minėjime, kuriame dalyvavo 
per 150 lietuvių, pagrindinę kal
bą pasakė clevelandietis visuo
menininkas Simonas Laniaus- 
kas, išryškindamas pagrindi
nius lietuvių uždavinius šioje 
šaly, siekiant Lietuvai laisvės 
ir dedant pastangas išlaikyti 
lietuvybę. Meninę dalį išpildė 
vietinių lietuvių vaikai su sve- dalyvaujant šio rajono skautų 
čiais — šokėjomis iš Clevelan- m iž
do sesutėmis Rūta ir Milda Ja- 
kubaitytėmis. Lietuvos laisvi
nimo reikalui suaukota ]— 
200 dol.

Ir šis įspūdingas minėjimas kilmingame susirinkime atšven- 
įvyko daugiausia nenuilstančio tė šią reikšmingą lietuviams

Min. J. Rajeckas aplankė lie
tuvių įstaigas, taip pat ant 
prez. Antano Smetonos mauzo
liejaus padėjo gyvų gėlių. Pa
dedant vainiką ir meldžiantis 
dalyvavo Z. Smetonienė, velio
nio našlė, sūnus Julius Smetona 
su vaikais, K. Žiedonis, J. Dau
gėla, gener. K. Tallat-Kelp
ša su žmona, L. Leknickas su 
žmona, B. Gaidžiūnas ir Blinst- 

I rūbas.

Po pietų iškilmingas minėji
mas buvo naujos parp. salėj. Į 
minėjimą atsilankė per 800, da
lyvavo 12 organizacijų vėliavų. 
Šventės minėjimą atidarė pirm. 
K. Žiedonis. Jis priminė Lie
tuvos kovą dėl laisvės ir lietu- 
f/ių, pasilikusių už geležinės 
uždangos, aukas dėl Lietuvos

ateities. Pakvietė invokacijos 
maldą kalbėti kun. Goldikovs- 
kį. Čiurlionio ansamblis sugie
dojo Amerikos ir Lietuvos him- 
nus ir maldą žuvusių pagerbi
mui.

Pagrindines kalbas pasakė 
Lietuvos atstovas JAV — Wa- 
shingtone min. J. Rajeckas, ku-

(Nukelta į 6 psl.)

M dvi N G
F. KASPARAS

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

Jakubėno 
ir išvež-

solo dai- 
choras.

VASARK) 16-TOS MINĖJIMAI tuanistinės mokyklos tėvų ko
mitetas reiškia pagarbą ir pa
dėką mokyklos globėjui — nau

dosios parapijos klebonui kun. 
J. Angelaičiui už suteiktas mo
kyklai patalpas, leidimą nau
doti parapijos sale ir moralinę 
pagalbą.

Dėkojame inž. J. Augustina-1 
vičiui, inž. V. Abraičiui, dail.

Be bendrojo visų lietuvių Va
sario 16-tosios minėjimo, Cle
velande buvo visa eilė šios šven
tės minėjimų. Taip pereitą sek
madienį Clevelando skautai,

Vakare — 6 vai. p. p. Au- 
gustinavičių bute buvo ministe- 
riui pagerbti vakarienė, kurioje 
be šeimininkų dalyvavo visi 
skyriaus valdybos 
Nas vyčiai.

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

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

i

vadui VI. Vijeikiui, turėjo iš
kilmingą sueigą Šv. Jurgio pa
rapijos salėje, tuojau po lie- 

Per tuviškųjų pamaldų. 3 vai. p. p. 
ateitininkai jaunučiai savo iš-

i

j

į įvyko daugiausia nenuilstančio
darbuotojo ir viso lietuviškojo dieną; Pereitą Padienį vysk, 
gyvenimo judintojo Akrone
Prano Jogos dėka.

KORTAVIMAS

1

Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

Vasario 16 šventės minėji
mas pradėtas pamaldomis Pa
nelės šv. Nepaliaujamos Pa
galbos liet, parap. bažnyčioje.

Vyt Raulinaičiui, V. Čiurlio- Šv. Mišias atnašavo kun. Paš- 
i niui, B. Rekui ir J. Rudzevičiui kevičius. Jis pasakė ir pritai- 
!už sutaisymą mokyklos suolų, 
paruošimą klasių, padarymą 
rašomųjų lentų ir kt. Taip pat 
mus parėmusius pinigais pra
džioje mokslo metų dr. VI. Ra
manauskui už 135 dol., dr. J. 
Skrinskai už 15 dol. ir dr. V. 
Gruzdžiui už 5 dol.

Didelis ačiū buv. mokyklos 
vedėjai mok. Elv. Vodopolienei, 
mok. H. Pikturnai ir visiems 
mokyklos mokytojams už taip 
gražiai paruoštą ir pravestą 
vaikučiams Kalėdų eglutės 
programą. Ačiū visuomenei ir! 
tėveliams už pinigines aukas, j 
mums įteiktas Kalėdų eglutės 
proga.

Dėkui O. Jokūbaitienei ir V, 
Urbaičiui už pravedimą laimė
jimų. O Jokūbaitienei už dova- PRECIN PHOTO STUDIO 
ną laimėjimams — lietuvišką 4068 Archer Avė. Tel. VI 7-248) 
audinį. Al. Aidžiui už transpor- 

Lietuvių demokratų klubo to priemones, radijo valandos 
susirinkime, įvykusiame perei- į vedėjui J. Stempužiui, 
tą sekmadienį liet, salėj, dalyva <T”; 
vo per 30 asm. Jam pirminin
kavo J. Stempužis. Kalbėjo J.
P. Mull - Muliolis, kandidatuo
jąs iš 23 distrieto į U. S. kong- 
resmanus, miesto tarybos na
rys E. Katalinas ir Mrs. Rose, l 
kandidatuojanti į Ohio valsty
bės atstovus. J. P. Muliolis ne
gavo demokratų partijos indorį 
savimo, todėl prieš pirminius 
rinkimus — gegužės mėnesį — 
turės daug dirbti ir surasti 
daug talkininkų, kurie padėtų 
laimėti pirminiuose rinkimuose. 
Šiuo metu 23 distrieto kongres- i tės minėjimą Altas surengė va- 
manas yra respublikonas Mint- i sario 11 d. Pagrindinis kalbė- 
chel.

MUTUAL /Z,Z,„/SAVINGSkintą pamokslą. Kleb. kun. An
gelaitis atkalbėjo maldą už ko
vojančią Lietuvą dėl laisvės ir 
Kristaus Bažnyčios. Pamaldų 
metu giedojo Čiurlionio an
samblis, dirig. Al. Mikulskio.

AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. • Tel. VI rginia 7-77A,7 
Savings Insured to $10,000 by F.S.LI.C.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

M. Valančiaus mokykla atžymė 
j jo Vasario šešioliktąją specia
lia programėle, kurioje trum- 

. i pus žodžius pasakė mokyklos Moterų Labdarybės draugija T v ,
ok vedėjas Pr. Karalius ir mokyt.

• Juozas Stempužis. A. L. Tau-
i tinė sąjunga ir neolituanai Nas- 
| vyčių rezidencijoje paminėjo 
Vasario šešioliktąją taip pat 
pereitą sekmadienį. Šv. Jurgio 
pradžios mokykla gražiai at- 

SVARBUS SUSIRINKIMAS šventė didžiąją Lietuvos ir lie- 
Lietuvių kultūrinių darželių į“"’ šve,ntf; Ir šv- Kazimiero 

valdyba vasario 27 d., antradie- moį>,lda’. vadovaujama
nj, lietuvių salėje kviečia svar- TMlrgos apvaikščiojo
bų susirinkimų lietuviškojo dar- Lletuvos . Nepriklausomybės 

šventę pereitą šeštadienį .
DEMOKRATŲ KLUBO 

SUSIRINKIMAS

vasario 25 d. naujosios parapi
jos salėje rengia kortavimo va
karą. Pradžia 3 vaL v. Visas i 
pelnas skiriamas Naujosios pa
rapijos mokyklos statybai. Įėji
mas 1 dol. asmeniui.i

Prekybos namuose, 6905 Su- žeko reikalu. Prašoma visų or- 
perior ąve, kiekvieną dieną ganizacijų atsiųsti savo atsto- 
nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. va- į vus pradžia 8 vai. v. 
karo, sekmadieniais Šv. Jurgio 
parapijos salėje po lietuviškų- i LIETUVIŠKAS FILMAS 

jų pamaldų ir rezervuoti tele- Kovo 10 d. 7 vai. vak. Šv. 
fonu UT 1-1921 kiekvieną va- Jurgio parapijos salėje Stasiu- 
karą nuo 7 vai, iki 9 vai. naičio filmų studija parodys

Po koncerto bus šokiai, gro- keturius spalvotus garsinius 
jant Neolituanų orkestrui. Šei- filmus: prof. Adomas V amas, 
mininkės paruoš skanių užkąri- Tautiniai šokiai ir dainos, Lie- 
džių. Veiks geras bufetas. ; tuva šiandie turisto akimis ir

Šis koncertas yra ir pasku- Algį Trakį ir taksiuką Šleivį 
tinis prieš Gavėnios susikaupi- užpuola bitės”. Filmus rodyti 

-................. . pakvietė Clevelando Balfo sky-
pa-.riai-

cho-

mą. Nepraleiskime progos pa
matyti įdomųjį koncertą ir 
sigrožėti mūsų solistais, 
rais ir tautiniais šokiais.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
FESTIVALIS

, Drau
gui, Dirvai už skelbimus. Ačiū 
visiems, vienokiu ar kitokiu bū
du prisidėjusiems prie eglutės 
pasisekimo!

Ypatingai dėkojame Lietuvių 
B-nės II-os apylinkės valdybai, 
kuri per valdybos pirm. P. 
Mikšį, kalėdinės eglutės proga, 
mokyklos reikalams, mums įtei
kė 200 dol.

Tėvų komitetas

try-Vasario 25 d. įvyksta 
liktasis Tautinių šokių festiva
lis, kuriame dalyvauja ir lie
tuvių tautinė grupė. Šiemet lie- į 
tuvius atstovaus Čiurlionio an
samblio šokėjai. Vasario 16 d. 
laidoje Cleveland Press įsidėjo 
gražią lietuvių šokėjų trejukė 
nuotrauką su Giedone Bačiuly- 
te, Gintu Sniešku ir Kristina 
Stankaityte.

PADAUGĖJO KATALIKŲ

Per pereituosius metus Cle
velando vyskupijos katalikų 
skaičius padidėjo 27,511 na
riais. šiuo metu katalikai su
daro 818,740 iš visų 2,900,000 
gyventojų šios vyskupijos ri
bose. Vyskupijoje yra 223 pa
rapijos, 4 misijos ir 224 koply
čios. Parapijas aptarnauja 770 
kunigų, jų tarpe 283 vienuoliai.

AKRONAS PAMINĖJO 
VASARIO 16-TĄJ£ 

Vasario 18 d. Akrono lietu
viai prasmingai ir gražiai pa
minėjo Lietuvos nepriklauso
mybės šventę. Pamaldas atlaikė I

BLYNŲ BALIUS
Lietuviams Budžiams remti 

valdyba rengia blynų balių šį 
šeštadienį, vasario 24 d. Čiur- 
lioniečių namuose, 10918 Mąg- 
nolia Dr. Pradžia 8 vai. vaka
ro. Bus programa, vaišės ir šo
kiai. Norintieji dalyvauti pra
šome išanksto įsigyti biletų 
pas Liet. Budižams remti val
dybos narius.

KOMUNISTŲ REŽIMAS 
ŽLUGS

Clevelande Vasario 16 šven-

V. R.

LITUANISTINĖ MOKYKLA 
DĖKOJA

Clevelando Šv. Kazimiero li-

10:30 vai. Šv. Jurgio liet, pa
rap. bažnyčioje šv. mišias at
našavo kleb. kun. B. Ivanaus-
_ ________ i i 

ii

Į

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

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RfšltšS FOTOGKAFIJO1- 
MCSU SPECIALI BE.

(Incorporated) 
EDVARDAS LEIS, sav

I
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
rv RADIJAI Hl-FI. VfiSINTCVAJ 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

♦♦»♦♦♦ c. - ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦♦-♦-♦m ♦ « ♦ «

IL. tA-

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

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

Telef. WAIbrook 5-5121

tojas buvo min. Juozas Rajec
kas. Iš Washingtono į Cleve- 
landą jis atvyko vasario 9 d. 
ir nuo 1 iki 3 vai. turėjo kon- 
ferenciją su radijo vadovu ang- j

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie- | 
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. ! 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM t 

Tel. HEmlock 4-2413
7159 So. Maplewood Avė., 

Chicago 29, IU.

TEL
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai 

i sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už 
| dirbtu vės darbą — $10.00 ir dalys, j 

Pigios paveikslinCs lempos.
J. MIGLINAS

2549 W. B9th St. II a. PR B-11)03

<■

join our stainless club
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.

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 GRovehill 6-7575

Už santaupas, įneštas mėnesio 
15 d., nuošimčiai mokami nuo 

to mėnesio 1-mos dienos.

t
AND LOAN ASSOCIATION 

tiSO South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffside

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „ 9 iki 6
šeštadiend. „ 9 iki 1

6245 South Westem Avenue.

4>
ALBERT J. AUKERS, Prezidentas
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Prancūzų kareivis krato musulmoną, ieškodamas ginklų. Susidū
rimai Alžirijoj nuo metų pradžios pasiekė jau 1000 žmonių aukų.

MARQUETTF PARKO CENTRE
8

CLEVELANDO ŽINIOS

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

8 kamb. mūro rezidencija. Mo
dern. didelis namas. 50 p. sklypas. 
Garažas. 1

Namam
pastovus
$50.000 
$32,000.

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

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

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

i parko. $17.900.
6 kamb. 5 metų mūras, garažas, j

Į vakarus nuo parko, tuoj apleis. 
I $20,700.
į Už įmokėtus $2,000 ir $85 j mėn.

■ galite pirkti 4 kamb. mūrą, kurio
i kaina $13,000.
' 6 butų mūras ir $7,200
| atiduoda žemiau savikainos.
I $15,000.

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

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

PILDOME INCOME TAX

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7 Ist St. Tel. RE T-T200 arba RE 7-8534

didelis namas.
Prie parko. $26,900.
i reikmenys — hardvare. 

biznis, apyvarta apie
metams. Kaina grynais

nuomos 
Įmokėti

butų, 8
5 kamb.

lr

I i

(Atkelta iš 5 psl.i
rį pristatė K. Žiedonis, ir šen. 
S. M. Young, pristatytas Joseph 
P. Mųll - Muliolio. Abu kalbėto
jai pareiškė, kad ateis diena, 
ir komunistinis režimas žlugs, 
kad Lietuva šimtmečius buvusi 
savistovi , laisva ir nepriklau
soma valstybė, vėl atgaus lais
vę ir nepriklausomybę. Kalbė
tojus publika palydėjo ilgais 
plojimais.

Ohio valstybės gubernatorius 
Michael V. DiSalle, kuris viso
je Ohio valstybėje Vasario 16 
dieną proklamacija paskelbė 
Lietuvos diena, sveikino lietu
vius ir teikė vilčių, kad Lietu
va atgaus laisvę. Jo kalba bu
vo palydėta ilgu plojimu ir 
šauksmu valio!

Gubernatoriaus pasitikti į 
aerodromą buvo nuvykę J. Sme
tona, J. Daugėla ir tautiniais 
drabužiais 
nauskaitė

Meninę 
Tautinio
samblis, dirig. Alf. Mikulskio. 
Programos pranešėjos

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
i
i REAL ESTATE REAL ESTATE

Bargenas. 2-jų butų namas.
3 kamb. Gera vieta. $14.600

3-jų butų mūras ant kampo, 
ro garažas Gazu atskiri šildymai. 
$28.600.
1aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas $24.800.

Biznis ir 2-jų butų 
$2.500 nuomos Tik *

Nauja $100.(8*0 I_____ T
Taverna ir liuksus butas. Mūro 
mas, su nuostoliu parduoda 
$56.800.

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

Pajamos Bridgeporte. 4 butų po
4 kamb. mūras. $14.500.

Modemus 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 prietlas apie 
nuomos iš mūro namo. Visa kaina 
$21,000.

3-jų butų medinis. Platus sklypas 
ir gar. Nereikės derėtis, už $15.900.

Mū-

mūras Apie
$11.900

likerių prekyba.
na- 

už

biz

priedai.

Tvirta

langai.

$5.000

Medinis. 2 butai — 5 lr 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 -įmokėj imas 

I ir labai žema kaina.
| Turime dau? '• įvairių namų *i 
j sose kolonuose parūpiname pasko 
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

Z7S7 W 43rd St. CL 4-2890

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

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

2
va.

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

INCOME TAX

$12,900 už 4 kamb. mūrinį 55 ir f 
Mozart, lotas 30x125.

$18,500 visai naujas, 3 mieg. Arti 
mūsų įstaigos.

$20,500 mūrinis 5 kamb., 
naujas šild.. geri plasteriai, 
ko nuo Maria High.

$7.900 už 4 kamb. medinį
Jotas 25x125.

$37.800 mūrinis 2x5 su 3 mieg.. 
metų. 71 ir California.

$38.500 visai naujas mūrinis.
I butai ir patalpa. 59 ir Mozart 

$10,000 įmokėti, 4 m. mūrinis,
viri $400 i mėn Iš R nuomų

$23,900 mūrinis 2 po « earažas 
30 p. lotas. Gage d

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

$15.500 medinis. 2 po 4, Brighton
I P.. 2

garažas, 
1% blo-

Gage P-.
10

2

m.

blokai nuo mokyklos.

$13,500 mūrinis, 3 butai Bridge- 
į porte — 33 ir Emerald.

$26,500 mūrinis 2x5, platus lotas, 
garažas, Gage p.

$21.000 už medinį pajamų namą 
— 4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild.,

6 kamb. apačioj, 
ir

3

ekstra lotas šalia. 
$24,860 mūrinis, 

ir 3 viršuj. 63-čia 
$14.500 mūrinis

Vartų parapijoj. 
$18,500 mūrinis 2x4 

bl. nuo mokyklos.
$17,900 mūrinis 6

tas. garažas, naujas 
$10,900 medinis 4 

zo sild.. arti mūsų.
$41.500 naujas mūrinis 2 po 6,

p. lotas, atsk. šild. gazu. pastogė. 
$30,800 mūrinis 1% a., 10 metų, 

gerai išlaikytas, M. parke.

California. 
butai. Aušros

Brighton p.. 2

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

40

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ESTATE
2591 West 69th Street. Tel. 436-5151

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

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 W. 51st St WA 5-5030

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36.500
į Nauj. mūr. bung., garažas—$18.900 
'Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500
Med. 2x5, gar., did. lotas—$18,900
Didelis pasirink, gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

A. KATILIUS R. E.
2456 W. 69th St. RE 7-8399 MARQUETTE PARKE

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

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

6 metų, 3 mieg. medinis, 
rūsys. 30 p. sklypas. ~ 
$14,200.

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

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. Atti Marąuette Parko mokyk, 
lų. Viskas moderniška. Gražiai Iš- 
dekoruota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

i
Į

“Viešpatie, Išklausyk Garažas

Suredagavo
Kun. K. Matulaitis. M.1.0.

Išleido
rietuvių Katalikų Spaudos Draugija

$10,500 METINIŲ PAJAMŲ
i 3 aukštų mūras — 9 vienetai: 
2x5 lr 6x4 ir krautuvė, šviesus, sti- 

į prus i rlabai gerai išlaikytas. $61,000.
NAUJAS M C R. BUNGALOW

Su 3 miegamais. Prie mokyklos 
' Brighton Pk. Gazo šiluma. Apsauga 
' nuo potvynio 2 auto garaž. $20,000. 
'likerių ir maisto krautuve

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

3 BUTŲ MED. — 
Prie 67-os ir Damen.

tralinė karšto vandens 
ma. 2 auto garažas.

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

ąuette Pk. 2 šildymo 
$42,000.

GERIAUSIAS PIRKINYS!
6 metų mūr. ranch namas ant 

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

PILDOME INCOME TAKSAS

ĮSIGYKITE DABAR! PRIE MARQUETTE PARKO

2 aukštų namas. 5 ir 4 kamb. 
Nauja alyva karštu vand. šiluma.

> ir atskiras sklypas. Arti 
70-os ir Western Avė. Viskas tik 
$20,900.

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

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

i keris. Kampinis namas. Savininkas 
išvyksta j California. Nužeminta 

ir i kaina — $45,250.
1

RADIO PROGRAMAšė gražią ir įspūdingą Vasario 
16 d. šventę mokiniams ir jų 
tėveliams. Tą dieną dauguma 
mokinių atėjo į klases apsiren
gę tautiškais rūbais, o kas jų 
neturėjo, seselių mokytojų bu
vo papuošti tautinėm spalvom.

Po pietų pertraukos visa mo
kykla susirinko į parapijos sa
lę. atlikti tai dienai parengtos 
programos. Sceną _puošė Mari
jos statula, Vytis su Gedimino 
stulpais ir šūkis: “Marija, gel
bėk tėvynę”. Minėjimas pradė
tas Amerikos ir Lietuvos him
nais. Po to kiekviena klasė iš 
eilės atliko dainų, šokių ir dek
lamacijų pynę. Pirmieji pasi
rodė pirmokai sudainuodami: 
“Pučia vėjas” ir “Pupa”. Ant
ro skyriaus berniukai deklama
vo “Mokinukas”, mergaitės 
— “Man kaselė ant kaktytės” 
ir visi drauge “Myliu aš mamy
tę”; pažaidė žaidimą “Pasėjau 
linelius”. Trečias ir ketvirtas 
skyrius deklamavo: “A, tėvy
nei”, “Knygutė” ir sudainavo 
vo: “Naujienos”, “Lietuvi, ar 
“Paukšteliai skrenda”. Ketvir
tas ir penktas skyrius padaina- 
tau negaila’’, “Žydelis”, paaiš
kino Vyties ir Gedimino stul
pų reikšmę ir pašoko Malūną. 
Septintokai sudainavo “Tau se
sute”, “Suk, suk ratelį”, “Kaip . 
verkiančio smuiko”, pašoko 
Kalvelį. Aštuntokai padainavo: 
“Norėčiau aš keliauti”, “Tėvų

I

pasirėdę N. Kers- 
ir Kasperavičiūtė. 

dalį išpildė Lietuvių 
Meno Čiurlionio an-

Jū
ra Gailiušytė ir Ingrida Stasai- 
tė, pianu palydėjo Laima Obe- 
lenytė.

Dainininkai susilaukė ilgų 
Mikulskis

t

plojimų. Dirig. Al.
min. J. Rajecko, S. M. Young 
ir Ohio valstybės gubernato
riaus M. V. DiSalle pagerbimui, 
visus tris iškvietė į sceną ir 
kartu su choristais nusifotogra
favo. Choras užtraukė jiems Il
giausių metų ir sušukta valio.

Garsiakalbius įrengė ir pra- 
nešinėjimus darė Clevelando 
radijo Tėvynės Garsų vadovas 
Juozas Stempužis. Inž. Laba
nauskas viską įrašė, kad ga
lėtų programą perduoti per 
Amerikos Balsą.

Po programos O. Jokubaitie- 
nės buvo suruoštos vaišės. Prie 
svečių stalo buvo matyti Veng
rijos, Latvijos, Estijos atsilan
kę į minėjimą atstovai.

Rezoliucijos pasiųstos prezi
dentui, sekretoriams, senato- ■ pasidžiaugti gražiai 
riams ir kongresmanams, pra- Į minėjimu. Visi mokiniai buvo 
šant dėti pastangas pagreitini- j gerai paruošti ir programą at-

maldą”. Užbaigai

nameliai”, pašoko Subatėlę ir 
Lenciūgėlį, ir visi padeklamavo 
“Tremtinių
klebonas kun. Ivanauskas krei
pėsi į mokinius, ragindamas iš
likti gerais lietuviais ir savo 
maldose nepamiršti pavergtos 
tėvynės. Po to visi dalyviai su
giedojo “Lietuva brangi” ir 
“Marija, Marija”. ’

o Pilnas
Gera vieta.

mui išlaisvinti iš komunistinės 
Rusijos pavergtas valstybes 
— Pabaltijo ir kt.

I
fci

I
Seniausia Lietuvių Radio Pro-! 

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek-i 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai.; 
po pietų. Parduodama: Vėliausių; 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag-' 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika- i 
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

Tai viena Iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje; visos 11- 

I tanijos; 11 ncvenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams 
aboliucijai; maldos apaštalystės mal
dos: šv. Valandos maldos; 33 giesm.; 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
lr tt

Si maldaknygė yra geriausias pir 
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo 
Jau.

$16,500
Nauja 

alyvos
cen- 
šilu-

po 5 kamb. 
graži krau- 
bizniul. Ar-

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ

VADOVĖLIS
*

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Maldaknygė ‘'Viešpatie, Tšklaus/k 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiaus5'' ir geriau 
šio popierlo: tvirtai jrišta su paauk 
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

640 puslapių: 3/ colio storumo

Kaina 
Paauksuota

Grosemė su 2-jų butų mūr. na
mu. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Gera klientūra. Gazu šild. 
Gage Parke. Tik $26,250. Duokite 
pasiūlymą

pildome income taksus 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

Mar- 
sistemos.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street

I

Minėjimui iškilmingumo su
teikė parapijos klebono kun. 
Ivanausko ir kun. Dziegoraičio 
dalyvavimas. Nors minėjimas 
įvyko darbo dienos metu, bet 

: susirinko nemažas būrelis tėvų 
Į nacidę.inritrH o-ray.inį pravestu

Minėjimo metu buvo išdalin
ti vokeliai ir renkamos aukos 
Lietuvos laisvinimo reikalams, 
kurios bus persiųstos Ameri
kos Lietuvių Tarybai. Aukų rin
kimas bus tęsiamas, kurie dar 
nėra aukoję. Aukas priims iž- 
din. J. Dobrovolskis — 13813 
Othello str., Cleveland, Ohio,' ^erija 
tel. MU 1-9143. Galima įteikti mokYkl°j‘ 
aukas ir kitiems vald. nariams, 
kur patogiau. Tikimasi, kad 
Clevelando liet, visuomenė sa
vo pareigą atliks ir bus pirmų
jų eilėse. L. Žvirkalnis

•>

liko pasigėrėtinai, ne vienam 
iš žiūrovų ašarą išspausdami. 
Gili padėka priklauso seselėm 
pranciškietėm, kurios dirbda
mos Šv. Jurgio mokykloj pa
laiko ir ugdo lietuvišką dvasią 
ir tėvynės meilę. Šiais metais 

i mokyklai vadovauja seselė 
j Francita, jai talkininkauja se- 
Į selės: Rūta, Rosarija, Judita, 
Valerija ir Zuzana. Seselė Va- 
leriia dirba ir šeštadieninėj 

mokydama pirmą
J. K.i skyrių. 

I

VASARIO 16-JI ŠV. JURGIO 
PARAPIJOS MOKYKLOJE

Kaip ir kitais metais šv. Jur
gio parapijos mokykla suruo-

Sugrius Kūno Kultūros rūmai, 
Laisvės Alėjos asfaltas sudužęs, 

1 amžių vėjai gal ir Nemuną iš- 
! džiovins, tik nemirs lietuvio var
das, nei mūsų šalies šlovė, jei lie
tuviško Fidijaus kaltas mūsų lau- 

! kų granite įkūnys amžinosios kū- 
1 rybos žodį, jei pasaulio muzikai, 
jei koncertų salės mūsų muzikos 
aidais skambės. — J. Gutauskas

Gražių vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionaiui 

reikia
DRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILLINOIS

Skambinkit LUdlow 5-9500
lllllllllllllllllllllilllllilllllllllllllllllllllllll

i

13.50
Užsakymus su pinigais siųskite

“DRAUGAS"
DRAUGAS, 4545 W. 63 St.

Chicago 29. Illinois
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Visi Pittsburgh’o lietuviai
KLAUSO TR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsbnrghe

JI TRANSLIUOJAMA 
STIPRIOS TR GALINGOSIŠ

W LO A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

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

i Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
i resu: Lithuanian Catholic Hour.

«f f • — 4XT^ 99 * Radio Station WLOA, Braddock.Skelbkites Drauge . Pennsylvania.
1 iiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiuiiHiBiiuiiimtiiiiiiii

Remkit dien. “Draugę”

BELLVARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO- KEDZIE AVENUE 

Tev PRospect 8-2233

ŠIMKUS Įi j 
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC į 
4259 So. Maplewood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046
Turime pardavimui įvairiausių 

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

INCOME TAX
IĮ
ĮNAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 VVest 69th Street
TeL PRospect 8-8792

'/

Tel. VVAlbrook 5-8015

MAROUETTE PARKE
Prie 67-tos ir Campbeil. 2-jų bu

tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $26,000.

73-čia ir Richmond. Mūrinė 6 
kamb. rezidencija. 12-os metų. 45 p. 
sklypas. 2 maš. garažas. Namas lais
vas pirkėjui Gali užimti dabar. 
$19,900.

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

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpubiic 7-9515 arte RE 7-4639

CONTRACTORS

Atlieka planavimo ir staty- 'fe 
bos darbus, gydytojų ofisų, 1 
gyvenamųjų ir prekybos pa- * 
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago 36, Illinois

■ ;

A. AB4LL ROOFIKG
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters. Downsponts, Stogai, Duzn 
traukiai Pataisomi. Išsmalinąmi ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eoated). Dažymas iš lauko 
"‘Tuckpbinting”. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau 
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie- 

i niais.
LA 1-6047. RO 2-87 78

i 
Į 
i

Į

JUOZAS ŽEMAITIS

iiimiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bės * * “

paraginimų lr paaiškinimų for- 
Arklvysk. Jurgio Matulaičio- J moję.

Matulevičiaus _ S ........
U UI. Vilniuje, žvilgsnis l Arki- 

UrY D A C A T S vyskuP<> kančias perneštas senoj-
•L xv xx X S Lietuvos sostinėje, kur Jis steng

TRIJOSE DALYSE: k damasis būti visiems visakuo, kad
g visus laimėtų Kristui, daugiausia 

Užrašai: Mintys, pastabos, pasl- S yra nukentėjęs.
ryžimal. Čia kaip tik atsiskleidžia X Knyga turi 220 pusi., 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos jžvol S luotą ir įrišta. į kietus 
girnas bei visiškas pasiaukojimas tar- g Kaina $2.50. 
nauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų iš
ganymui

11. Laiškai. Tai įvairiems asmeninu 
ašytų laiškų ištraukos, gyvenimiškos 
Išminties perlai, išreikšti patarimų.

I.
paveiks- 
viršellus

su pinigais
ALGAS” 
St, Chicago 29, Hl.
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Užsakymus 
-D E 

4545 W. 63

siųskite'

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

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

SKELBK 2ODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnam, 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

^1

ŠILDYMAS
A Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 

! naces) visų dydžių oro vesintu- 
| vus bei Air Conditioners ir atlieka 
> visus skardos darbus.

Namas 4 po 5 kamb., arti Maria ■ 7394 Jo. R0CkWell Street
High School, skubiai parduodamas. :

Savininkas HE 4-7334

I.R VIC. SRADF. ST 8.Š272 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru lr vande
niu šildomus pečius (furnace* 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) Iki 3 metų tšs»- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI

2431 S. Kedzie Avenoe 
Chicago 23, IlUnota

Tei. 277-1442 Res. OL. š-0412.

Tel. GRovehiU 6-7875

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI
---------- —------ —------- -------—

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

į

CONSTRUCTION C0.

i Išnuom. 4 kamb. apšild. butas,, 
suaugusiems. Naujai dekoruotas. : 
2919 W. 69th St. PR 6-5015.

Marųuette Parke išnuom. 4 kam
barių butas, suaugusiems. Skam
binti nuo 8 iki 11 vai. iš ryto ir 
nuo 4 iki 9 v. v. PR 6-6208.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO. 

STATOME (VAIRIUS RE ZIDENCINIU8 
M EDICINOSir PR E K Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

REZIDENCINIAI —
—
— KOMERCINI Ai t

MEDICINOS IR H

E KITOKĮ PASTATAI

PROGOS — OPPORTUNTHEš Į

PARDUODAMA MAISTO KRAU
TUVE. Biznis išdirbtas per dau
gelį metų. 147 West 112th Place j

ž* JrajB
55 RB 
%

A

Perskaitę "Draugą", duoki 

te jį kitiems pasiskaityti.

„VIKDO“
HEATING SERVICE

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

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

Apsimoka skelbtis “DRAUGE

nes jis plačiausiai skaitomas lietų
rių dienraštis. Gi skelbimu kaino
■njBiems prieinamoa

Remkit dien. “Draugę”

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS |

Gyvenami namai. Biznio, in-* 
dustrijoe bei ofisų pastatai.^ 
Taip pat įvairūs pastatų re-® 
imontai. K
|l- STAŠAITIS! 

Statybos Kontraktorius * 1 6043 SO. SAWYER AVENUE y
CHICAGO 2», ILL. į

| Namų TeL PR 8-8378 $

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2091 Chicaco, Hl.

V šimkusI
Statybos tr Remonto Darbai 
2618 VVEST 71at STREET
Tei. PR 8-4268 tr te 9-5531 ||
...... #
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Waterburio, Conn., šeštadieninės mokyklos mokinių eglutė įvyko 
sausio 7 d. šalia deklamacijų, dainelių, lietuviškų šokių buvo ir 
kalėdinis vaidinimas, kurio dalis matoma paveikslėlyje. Šv. Juo
zapą vaidino A. Melninkaitis, Mariją — D. Melninkaitė, piemenė
lius — K. Petrauskas, Pranas Valys ir Juozas Valys.

Nuotr. A. Balsio

ii
* 1

Rfe Mdr*****”** V &F“ /O - & ' -* * •
F?£ * ’ . t j

MŪSŲ KOLONIJOSE 
r 
Brockton, Mass.

Balfo pobūvis
Pobūvis įvyksta Sandaros sa

lėje kovo 3 d. 6,30 vai. v. Balfo 
pobūviai visada yra labai popu
liarūs ir daugelio lankomi.

Balfo pagrindiniai darbuoto
jai yra Stasė ir Mykolas Gofen- 
sai, Elena ir Kazimieras Plo
niai, Eikinai, Vladas Jakimavi
čius. šiemet prisidėjo Bronė 
Liūdonienė ir Bludnikienė.

Susirgo klebonas

paskaita. Prelegentas savo ]— 
kaitoje kalbėjo apie buv. parti
zaninį judėjimą Lietuvoje. Vaiz
džiai ir aiškiai nusakydamas 
priežastis, kurios davė impulsą 
visai rezistencinei kovai, pažy
mėjo, jog rezistencijos dalyvių 
atlikti veiksmai neturi sau ly
gių istorijoje, mums laisvėje gy 
venantiems tiesiog sunkiai įsi
vaizduojami ir jie lyg atvėrė 
tautinės gyvybės naują šaltinį, 
kuris ateities Lietuvai turės la
bai svarbios reikšmės. Baigda- 

Jmas savo įdomią, mažai kieno 
Vasario 13 d. staiga susirgo liečiamą temą, paskaitininkas 

parapijos klebonas prel. P. V. kvietė visus kuo daugiau įsi- 
Strakauskas. Įtraukti į lietuvišką veiklą ir jo-

Klebono mama — Agota Stra je dalyvauti ne pasyvaus ste- 
kauskienė §4 metų buvo susir- bėtojo rolėje, 
gusi ir’gulėjo ligoninėj. 1

Nauja valdyba

MIC, kuriuodu kalbėjo invoka- DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. 
cijas, minint Lietuvos šventę 
kongrese.

Tarp kitų valdžios pareigūnų
Pas' pasiuntinybėje viešėjo Foy D.

Kohler, Europos skyriaus di
rektorius valstybės departa
mente. Buvo ir Harold Wede- čio kurčio nebV110 namuose kas

vasario 23 7

PARFUMAI VIETOJ SKAM- jam žinoti, jog kas nors laukis 
BUČIO pne durų’

Kai vieno Chicagoj gyvenan- j

t
l

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
,vo vaikams tautinę savigarbą 
;bei ilgėsi laisvo ir savarankiš
ko gyvenimo ir iš jų tarpo iš
augs mūsų išeiviškai atskalai 
Mozė, kuris konsoliduos ir grą
žins išblaškytos tautos likučius 
jį pažandėtąją žemę — Lietuvą.

S. V.

CICERO LIETUVOS KAREI
VIŲ DR-JOS JUBILIEJUS

Sekmadienį, vasario 25 d. 
10:45 v. r. Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje bus atnašautos 
mišios už mirusius ir gyvuosius 
LK d-jos narius. Draugystės 
pirm. Kazys Šimkus prašo vi- 

Įsus narius ir pažįstamus būti 
bažnyčioje. Banketas bus 6 v. 
v, parapijos salėje. Vėliavą įne
ša VFW 9115 posto nariai, Tau 
tos himną gieda Genovaitė Ma- 
čytė, prie piano Genovaitė Alek 
siūnaitė Mitchell. Invokaciją 
kalbės prel. Albavičius, solo Al
girdas Brazis, taip pat parapi
jos choras, vad. Antano Skri
dulio. Kalbės Lietuvos gen. kon 
sulas dr. Petras Daužvardis.

PARDUOS 200 DVIRAČIŲ

Chicagos policija šeštadienį 
vasario 24 d., 10 v. ryto par 
duos 200 dviračių varžytinėse 
411 S. Wacker dr.

nors paskambina durų skamu- 
čiu, paskleisti parfumai duoda

ler, Rytų Europos reikalų sky
riaus direktorius. Juodu atvy
ko su žmonomis. Buvo ir Rid- 
harj Tims su žmona. Jis yra 
Pabaltijo, Lenkijos ir Čekoslo
vakijos skyriaus vedėjas. Drau
ge su kitais svečiavosi Senato 
daugumos vadas šen. Mansfield I 
su žmona, keli generolai, diplo
matų korpuso dekanas, Urug
vajaus ambasadorius Sevilla 
Sacassa ir daug kitų. Buvo 
atstovaujama ir Apaštališkoji, 
delegatūra.

Kadangi vasario 16 d. buvo 
penktadienis, todėl Washingto- 
no arkivyskupas Boyle Lietu
vos pasiuntinybės svečius spe
cialiu raštu atleido nuo pas
ninko.

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU AR SIUNTIMUI

J

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

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams . Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef, — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Paskaitoje iškeltos mintys, 
ryškūs pavyzdžiai klausytojus 

Vasario 3 d. 7,30 vai. v. prel. nuteikė labai teigiamai ir už 
Urbanavičiaus salėje po bažny- tai buvo susilaukta nuoširdžios 
čia įvyko Moterų s-gos 15 kp. 
visuotinis susirinkimas. Metinę 
darbo apyskaitą padarė pirmi- j 
ninkė Sofija Stašaitienė. Per 
darbo metus labdaringiems tiks 
lams suorganizuota viso $660. 
Šelpiama Vasario 16 gimnazija. 
Vokietijoj. Duota vienkartinė 
stipendija vienam sąjungietės 
sūnui. Atmenami lietuviški vie
nuolynai, remiama parapija.

Išrinkta nauja valdyba: Ma
rija Čiužienė — pirmininkė, Bro 
nė Meižienė — sekr., Marijona 
Bartkevičienė — vicepirm., Jad 
vyga Statkiūtė — valdybos na
rė.

Revizijos komisija — Sofija 
Mantautienė, Petronėlė Peldžie- 
nė ir Antanina Sužiedėlienė.

Nekalto Prasidėjimo Seserų 
rėmėjų branduolio organizato
rė — Elena Plonienė.

Vėliavininkės — Sofija Sta
šaitienė, Pranė Grybauskienė ir 
Bronė Stundžienė.

M. S. 15 kuopa 
1915 m. kovo 15 d. 
vo apmirusi. Šiemet : 
na nuo atgaivinimo.

Miršta lietuviai
Vasario 10 d. mirė Uršulė Pet 

kienė, stropi sąjungietė, gera 
sodalietė ir tretininkė, vienuo
lijų šelpėja. Jos ramaus būdo, 
gero sugyvenimo niekas nepa
mirš.

Kilo iš Mažeikių aps., Viekš
nių parapijos. Būdama 5 m. 

I neteko motinos, dirbo pas sve
timus, dėlto suprato kitų var
gą. Siuntė Vokietijon siuntinius.

Atkvietė Šiusilų šeimą. Ame
rikon atvyko po I Pas. karo. 
Mirė eidama 78 metus. Paliko 
du sūnus su šeimomis. Palaido
ta 13 d. Kalvarijos kapuose iš 
Šv. Kazimiero bažnyčios.

A. a. Jonas Kereišis mirė ei
damas 86-sius metus. Paliko 
žmoną Veroniką. Tai buvo ra
mus, pamaldus, dosnus, kitais

padėkos.
Pertraukos metu buvo ren

kamos aukos lietuviškiems rei
kalams. Surinkta 102 doleriai.
Reikia pažymėti, kad mažai Mil Community Vaistinėje

1 • V T _ 2 —— 2 ___waukės kolonijai tokia suma 
yra didelė.

Meninėje programos dalyje 
jaunieji kolonijos lietuviukai ir 
lietuvaitės padeklamavo visą ei
lę eilėraščių.

Po minėjimo, Z. Buškevičie- 
nės, M. Hopp ir V. Tolmačienės 

; rūpesčiu, dalyviai turėjo pro
gos pasivaišinti kavute ir ke
piniais. Kor.

į

1čia jkurta
Kuopa bu-
10 m. suei-

Washington, D. C.
Minėjimas Lietuvos 

Pasiuntinybėje
Vasario 16 dieną Lietuvos 

Pasiuntinybė knibždėte knibž
dėjo svečiais, kurių tarpe bu
vo Jungtinių Valstybių valdžios 
atstovai, parlamentarai, kitų 
valstybių diplomatai, sostinės 
lietuvių kolonijos veikėjai, de
legacijos pas prezidentą nariai 
ir kiti. Svečius maloniai priimi
nėjo ministeris p. Juozas Ra
jeckas su ponia, kuri buvo pa
sipuošusi labai gražiu ir cha
rakteringu lietuvišku kostiumu. 
Jiems talkino pasiuntinybės pa
tarėjas dr. Stasys Bačkis su 
žmona.

Linksmai sukinėjosi 
tarpe 
Rusk 
tima 
apie
vienas svarbus ir didžiausias 
sostinės dienraštis. Pasiuntiny
bėje ji buvo veik per visą va
karą. Taip pat atvyko į priė
mimą ir pasekretoriaus Geo. 
Bali žmona.

I
svečių
Dean 

Ji ar- 
bičiulė,:

valstybės sekr. 
žmona su dukrele, 
p. Kajeckienės 
ką labai gražiai parašė

i 

I I

J. F. EUDE1KIS
LAIDOTŪYIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
Rk 4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2 
r“ 4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮVASARIO 16-TOJI IR 

MONTESSORI SĄJŪDIS

Vasario 11 d. AL Montessori 
d-jos diskusijų metu, d-jos pirm. 
D. Petrutytė tarė jautrų žodį į 
motinas: “Kadangi esame ant 
mūsų Nepriklausomybės pami
nėjimo slenksčio, tai norėčiau 
tarti porą žodžių ta prasme, ar 
montesorinis sąjūdis turi ką 
nors bendro su lietuvybe.

Nepriklausomybės atgavimui 
pirmoji sąlyga yra neišblėsti 
išeivijoje. Neišblėsimas teįma- 
nomas, sukoncentravus dėmesį 
ties motina ir vaiku, ties šeima. 
Jeigu vaikui nesuteiksime vys
tymosi laisvės ir neįgalinsime 
jo įaugti' į mūsų kultūrą bei pa
sisavinti protėvių kalbą dar 
priešmokykliniame amžiuje — 
Maironio žodžiais tariant “iš
nyksime kaip dūmas ir niekas 
mūsų nenjįnės”.

Pirmoji', atsakingų kultūrinin 
kų„ besirūpinančių lietuvybės 
išlikimu pareiga yra rimtai pa
svarstyti, kur telkti dėmesį ir į 
materialinius išteklius.

Kol veiksniai susipras ir su- Po to organizacijų atstovų svei- 
ras tikrąjį kelią, Montessori d-ginimai, garbės nariams dova- 
ja bando būti tuo tyruose šau- nos už neėmimą pašalpos per 
kiančiojo balsu, kad tarp mūsų 
stovi genijai, didvyriai, tautos 
vadai gyvieji lietuviai, bet mes 
jų nematome. Jie yra teisėti 
ietuviškos kalbos ir kultūros 
aveldėtojai, bet mes esame 
iaurūs globėjai, palikdami juos 
utiškai . 

vien dėFto, 
kiai ir vaikai, negalį kelti maiš
to dėl atėmimo arba suvaržy- dalyvauti ir būti mūsų svečiais. I 
mo laisvės užaugti savo tautos 50 metų sukaktis, tai nevisiems 
garbingais sūnumis ir dukro- pasiseka sulaukti. Mūsų tarpe 
mis. ‘ yra tik du laimingi, būtent Jo-

Montessori d-ja bando belstis nas Rainis ir Kazimieras And- 
f į motinų širdis ir sąžines, kad rijauskas. Jie sveiki ir išduos 

jos budriau budėtų alinamos paslaptis, kaip išbuvo 50 dr-joj 
tautos sargyboje. Tiesa, mūsų metų. Jie šiame bankete sušoks 
būrelis nedidelis, bet, jei visos polkutę, 
žengsime tvirtai vienos kitas 
palaikydamos neabejoju, kad 
M. Varnienės sukeltas Montes-**
šori sąjūdis Amerikos išeivijoje 
suvaidins nemažą vaidmenį lie
tuvybės išsilaikymo kovoje. Ne
nusiminkime, kad būrelis auga 
pamažu. Tai ženklas, kad ji for 
muojasi ne į siūbuojančią nen
drę, bet į tvirtą ąžuolą ant Ne 
munėlio krantų ir nei šalčio, nei 
vėtrų nebojančią eglę prie še- 

i šupės.
Į Tikiu, kad atsiras būrelis mo- ««>, ,

®tinų, kurios sugebės įkvėpti sa- po Chicagos nurodytoje eilėje. 1

10 ir 20 metų: tai M. Jakubau
skas, Pranas Zajauskas, Al. Gai 
liūs, Alf. Vance, Kazys Šimkus, 
Benys Dunda, J. J. Druktenis, 
J. Budriks, J. M. Kazlauskas.
Sveikinami jubiliatai Jonas Rai- besirūpinąs lietuvis. Jo atkvies- lianas, buvusis ilgametis Michi- 
nis ir Kazys Andrijauskas. Da- tų jaunų tremtinių ašaros jį pa gano valstybės gubernatorius.! 

užmarštyje lyvaus miesto pareigūnai ir mū- j lydėjo į kapus. K. Keblinsldenė Kartu buvo ir jo žmona. Dau- 
■ geliui iš lietuvių svečių buvo 
progos su juo pasikalbėti ir 
pasidalinti nuomonėmis šių die-1 

Inu aktualijomis. Gausingų šve
ičiu tarpe matėsi prel. M. Ke- 

Vasario 18 d. Milwaukėje, šv.' mėžis ir kun. dr. J. Vaškas, 
Gabrieliaus parapijos salėje, į- 
vyko Vasario 16-sios minėji
mas, kurį suruošė A.L. B. Mil- 

lwaukės apylinkės valdyba.
Nežiūrint milžiniškos sniego 

audros, kuri Milwaukę vėl “ap
dovanojo” 11 colių sniego, pa
rapijos salėn susirinko kelias
dešimt lietuvių.

Patį minėjimą atidarė ir pra
vedė A.L.B. Milwaukės apylin
kės valdybos pirmininkas Pr. 
Mickevičius, pakviesdamas pa
rapijos vikarą kun. Antaną Ig
notą, MIC, invokacijai, kurioje I 
jautriais žodžiais buvo prašo-

skursti i 
kad jie yra kūdi- SU atstovas J. F. Kimbarkas.

Lietuviai nuoširdžiai prašomi Milwaukee. WlS.
Tautinis gyvybės šaltinis 

Lietuvai

K. P. Deveikis

PRAGYVENIMAS BRAN
GIAUSIAS CHICAGOJE

Lietuvos atstovą ir pačią Lie
tuvą pagerbti atvyko ir valsty
bės sekretoriaus pagelbininkas 
Afrikos reikalams Mennen Wil- 
liams, buvusia ilgametis Michi-

Vidutiniai Chicagos šeimynai 
iš keturių asmenų, turinčiai sa
vo automobilį, pernai išlaidų su 
sidarė $6,836. Pragyveųimas 
Chicagoje yra daug brangesnis 
negu bet kuriame Amerikos mie 
ste. Seattle, San Francisco, Los ma Aukščiausiojo palaimos ken ' 
Angeles, Cleveland, Washing- čiančiai Lietuvai ir jos vaikams, 
ton, Detroit ir New York eina Po invokacijos sekė Wiscon- 

I sino u-to prof. dr. Vyt. Vardžio

I

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistini)

5000 West I6th Street 
Cicero 50, lllinois

Telefonas: OLympic 2-0951

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

pamaldų bus nu. 
Kazimiero kapi-

v
kviečiame visus: LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STANLEY VAITEKŪNAS
(VVHITE)

Gyveno Toronto, Canada
Mirė vas. 19 d., 1962, 2 vai. 

ryto, sulaukęs 60 m. amžiaus.
Gimč Lietuvoje. Kilo iš Šiau

lių apskričio, Radvilų kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
brolio duktė Jean Banys, jos 
vyras Albinas ir šeima, brolienė 
Josephine White, 4 pusbroliai: 
Stanįey Vaitekūnas, Joseph Lip- 
sky, John Masilunas ir Peter 
Brazauskas ir jų šeimos, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko brolis Julijo
nas su šeima.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
ir Sūnaus koplyčioje, 1410 So. 
50th Ave., Cicero, III.

Laidotuvės jvyks šešt., vas. 
24 d., iš koplyčios 8:30 v. r. 
bus atlydėtas į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielą. Po 
lydėtas į Šv. 
nes.

Nuoširdžiai 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Brolio duktė, bro
liene ir pusbroliai.

Laidot. direkt. A. Petkus ir 
Sūnus. Tel. TO 3-2108.

Petkus tkĄr
TfiVAS IR SŪNUS

MARlįUETTE FUNERAL HOME - J.LLL
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lsf Sf. Telef. GRovehill 6-2345-6 
*410 S. 50fh Ave., Cicero. T0wnhall 3-2108-09 

4IKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

FURNITURE CENTER, INC. 
MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRospect 8-5875 

Vedėjas J. UEPONIS
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 Westem Ave. krautuvė
4*

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.
3942 W, lllth SU PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

«845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIUOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VZETA
REpublic 7-8600 REpubHc 7-8601

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. TeL YArda 7-3401

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

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

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

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

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

Split by PDF Splitter



X Tėvų Marijonų Bendradar 
bių trisdešimtpenktasis seimas 
bus balandžio 8 d., Kančios sek 
madienį, vienuolyne prie Drau
go. Pradžia 11 vai. r. Užsibaigs 
palaiminimu Šv. Sakramentu 5 
vai., p. p. Draugijos prašomos 
iš anksto išrinkti savo atsto
vus. Seimo šūkis: Malda ir au
ka! Nuoširdžiai yra kviečiami 
ir visi pavieniai žmonės, kurie 
pritaria tėvų marijonų veiklai.

X Chicagos Lietuvių Operos 
nariai Vasario 16-sios proga 
Lietuvos laisvės bylai vesti su
dėjo 202 dol., kurie buvo įteik
ti praeitą sekmadienį minėjimo 
metu Chicagos lietuvių tarybai.

X Moterų sąjungos 49 kp. 
susirinkimas bus šį šeštadienį, 
vasario 24 d. 2 v. p. p. raštinin
kės O. Rudienės namuose 
3419 S. Lituanica ave. Narės 
kviečiamos atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų ap
tarti.

X L. F. Bičiulių Chicagos 
Apygardos susirinkimas įvyks 
vasario 25 d., sekmadienį, 5 v. 
p. p. Gold Coast salėje, 2525 W. 
71st St. Nariai bei prijaučian
tieji kviečiami dalyvauti.

X Chicagos apskričio Balfo 
susirinkimas įvyks šį šeštadie
nį, vasario 24 d., 8 v. v. Jauni
mo centre. Kviečiami visi pri
jaučiu šalpos darbams daly
vauti.

X Florence Butchnus su Art 
Werkmeister jungtuvės įvyks 
kovo 3 d. 12 vai. Gimimo Pan. 
Šv. parap. bažnyčioje. F 
Šarkos^ restorane. Florence yra dienį, vasario 23 d., 7:30 vai. 
dukrelė plačiai žinomos veikė- vak. Vengeliausko salėje, 4500 
jos Valerijos Butchnienės.

X Tėvų Marijonų Bendr. sk. čiai kviečiami gausiai dalyvau
ti, nes bus svarstomi aktualūs 
namų mokesčių didinimo reika
lai ir kiti su tuo susiję klausi
mai.

X Justas Lieponis, Lietuvių 
Prekybos namų organizatorius, 
Vasario 16 d. proga paskyrė 50 
dol Altui ir 50 dol. Vlikui.

adienis, 1962 m. vasario 23
: (

X Dr. Kazys Bobelis su žmo
na vasario 20 d. išvyko ato
stogų prie Coast of Mexico. Jis 
dirba kaip specialistas Loretto 
ligoninėje ir savo srityje yra 
visų labai vertinamas. Į savo 
kabinetą grįš vasario 28 d. Dr. 
K. Bobelis nuolat gyvena Elgin,

[m.

X Bronius Juodelis, kuris 
Chicagoje yra baigęs biznio ad
ministracijos mokslus ir turi 

Į master laipsnį, vienoje didžiu
lėje įstaigoje eina atsakingas 
pareigas. Be pamėgto plunks
nos darbo, jis visą laiką labai 
aktyviai veikia jaunimo tarpe.

1J0 energija, veikla ir sumanu- 
'mu reikia stebėtis. Tai pasidi
džiavimo vertas jaunosios kar-, 
tos atstovas, šiuo metu Br. 

i Juode’is yra Lietuvių Skautų 
Brolijos vyriausiojo skautinin- i 
ko pavaduotojas, kartu eidamas 
ir reikalų vedėjo pareigas.

X Juzė KrištoJaitytė - Dau
gėlienė ir Aldona Augustinavi- 
čienė buvo atvažiavusios iš Cle
velando ir aplankė Pauliaus Au 
giaus darbų parodą.

X Stasio Piežos, Chicago A- 
merican redaktoriaus, dėka šie
met Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo Chicagoje iškil
mės buvo plačiausiai aprašytos 
Chicago American dienraštyje. 
Neabejojama, kad lietuvių vi
suomenė yra dėkinga šiam dien 
raščiui ir mūsų tautiečiui žur
nalistui - redaktoriui.

X Žurnalistinė popietė įvyk
sta šį šeštadienį, 7 v. v. Jauni
mo centre. Nariai, norį gauti 
žurnalisto pažymėjimus, atsi
neša nuotraukas.

X E. Širvinskienė, Marma, 
Milavickienė ir kt. keps ir vai
šins visus skaniais blynais Liet. 
Nuosavybių Susivienijimo susi- 

Puota rinkime, kuris įvyks šį penkta -

So. Talman ave. Nariai ir sve

Brighton Parke vajaus vakarie 
nė įvyksta kovo 4 d. 4:30 v. p. 
p. parapijos mokyklos salėje, 
4400 So. Fairfield. Mūsų nuo
širdūs nariai ir svečiai Tėvų Ma 
rijonų darbų rėmėjai, kviečiami 
atsilankyti. Bus paruošta ištai
ginga vakarienė ir graži prog
rama. Atsilankę patirsit, kaip 
rengėjos rūpestingai dirbo, kad 
svečiai būtų viskuo patenkinti. 
Auka vakarienei 2 dol.

X Atsilyginkim, kurie esa
me skolingi, už “Eglutės” pre
numeratą! Adresas: “Eglutė” 
RFD 2, Putnam, Conn. Kam 
būtų patogiau, 
užsakyti ir 
pas dežuruojančius 
Pauliaus Augiaus parodoje Chi
cagoj Saving and Loan Assoc., 
6245 So. Westem Ave., arba 
pas D. Augienę. “Eglutės” me
tinė prenumerata 4 dol. (Pr.)

X Lietuvių B-nės Brighton 
parko apylinkė Nekalto Prasidė 
jimo parapijos mokyklos salėje 
š. m. vasario 25 d. 3 v. 30 min. 
p. pietų ruošia Lietuvos 
klausomybės atstatymo 
metinių paminėjimą.

X Dr. Vladas Šimaitis
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Šv. Kazimiero Seserys mini penkiasdešimt metų jubiliejų nuo perkėlimo savo motiniškojo namo j Chi
cagą. Ta proga jų šauni rėmėjų draugija sekmadienį, vasario 25 d. ruošia banketą Marijos aukštesniosios 
mokyklos patalpose. Šioj nuotraukoj matome seselių chorą dainuojant lietuviškas dainas ir jų styginį 
kvartetą. Kazimierietės, įsikūrusios Chicagoje prieš 50 metų, yra išvariusios labai plačią vagą kultū
riniuose, švietimo ir karitatyvinio darbo baruose.

DR. ŠALNA SKIRIA 1,000 
DOL. LIETUVIŲ FONDUI
Lietuvių Fondui dr. Jonas ir 

Janina Šalnai paskyrė 1,000 
dol. įmokėdami dabar 100 dol., 
o kitus įmokės dalimis. Abu 
linki LF geros sėkmės ir tikisi, 
kad kiekvienas lietuvis aukos 
pagal savo išgales. Juodu taip 

; pat davė patarimų kokiu būdu 
būtų galima greičiau ir lengviau 
LF surinkti aukų. Dr. šalna gy
vena Round Lake, III., augina 
2 sūnus: Vytį, 12 m., ir Joną, 
4 m. Vyresnysis sūnus vasaros 
metu jau važiuoja į skautų sto
vyklą, liet, dvasios ugdymui.

Janina, suvalkietė, lankiusi
Handel konservatoriją Muenche ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖJE 
ne, neseniai dainavo Balfo kan.

1 Končiui pagerbti pobūvyje Chi
cagoje. Ji gerai žinoma kaip so 
listė Waukegano lietuviams.

Dr. Jonas yra vilnietis, medi- mierietės seselės kasmet prisi-

universitete ir juos baigė Muen
cheno universitete. Čia Ame
rikoje dirbo Rochester ligoni
nėse ir specializavosi tuberku
liozinės infekcijos srity. Gene
rolas Menaris aprašo dr. Šalną 
savo knygoje: “Count Down 
for decision”. Ten generolas dė 
koja dr. Šalnai už anksti vėžio 
ligos suradimą ir jo gyvybės 
išgelbėjimą. Tada dr. Šalna tar 
navo Red Stone Army ligoni
nėj, Huntsville, Alabama. Nuo 
1958 m. Dr. Šalna turi savo 
praktiką Round Lake, III. Lie
tuvių Fondas auga ir tikimasi, 
kad pasieks efektingos sumos.

I

GRAŽIAI PRISIMINTA 
VASARIO 16 D.

GRAŽI TĖVYNĖ MANO

IŠARTI IR TOLI
II

J. A. VALSTYBĖSE
— Dr. H. Montvilienė, gyv. .

Į New Yorke, žinomos RCA kom 
1 panijos siunčiama, tarnybos rei 
' kalais vasario 14-19 d. lankėsi 
■ San Francisco mieste ir jo apy
linkėse. Ta pačia proga dr. H. 
Montvilienė aplankė Menlo ■ 
Park, Cal., gyvenančias dvi lie-1 
tuves mokslininkes dr. M. Gim
butienę ir dr. S. Biržienę.

— Baigiančiųjų kolegiją dėme
siui. Katalikų universitete, Wa- 
shingtone, psichologijos - psi
chiatrijos skyriuje yra galimy
bių gabiam studentui ar studen 
tei sudaryti sąlygas ruoštis ma
gistro ar daktaro laipsniui. Nu
matomos kelios vietos asisten
tams prie federalinės valdžios 
remiamų tyrinėjimo darbų, ku
riems vadovauja tame univer
sitete dėstąs dr. Antanas Su
žiedėlis. Tam tikromis aplinky
bėmis galėtų kvalifikuotis ir pa 
sirenką studijuoti kai kurias ki
tas mokslo šakas (matematiką, 
sociologiją). Nedelsiant kreip
tis į dr. A. Sužiedėlį, Depart
ment of Psychology and Psychi 
atry, Graduate School of Arts 
and Sciences, The Catholic Uni- 
versity of America, Washing- 
ton 17, D. C.

— Bostono Šv. Petro parapi
jos choras vasario 25 d., sek
madienį, 9:15 vai. per televizi
jos stotį Channel 7 giedos lie
tuviškai šv. mišias. Ta progra
ma yra vedama Bostono arki- 
diecezijos.

— Kultūros klubo Bostone su 
sirinkimas bus vasario 24 d. 
Bus paminėtas žuvęs rašytojas 
A. Škėma. P. Gustaitienė ruošia 
veikalą, kurį išpildys Rita Au- 
siejūtė, Uogintas Kubilius, Jur
gis Jašinskas ir Raimundas Žič 
kus.

— A. a. Stasys Samatas, So. 
Plainfield, N. J., mirė vasario 
19 d., laidojamas vasario 22 d.

— Jonas Krukonis, Paterson, 
N. J., lietuvis praėjusiais metais 
Vasario 16 d. proga miesto vie
šajai bibliotekai nupirko 12 kny 
gų apie Lietuvą anglų kalba, i NUKENČIA 
Šiais metais jis tai pačiai biblio . Afrikoje Alžirijos riaušėse 
tekai nupirko 12 lietuviškų kny minimas Chicagos vardas 

giamoje šviesoje. Prancūzų sau 
gurno policija panaudoja šūkį 
“Alerte Chicago”, duodama žen 
klą, jog kur nors įvykęs kitas 
bombos sprogimas arba kulko
svydžių šaudymas. Tuo prisi
mena anuos laikus, kai Chica
gos “gengsteriai” sauvaliavo 
ir panašiomis priemonėmis tero 
rizavo miesto gyventojus.

J

I

gų. Jonas Krukonis yra Lietu
viškos Knygos Klubo narys. Ma 
lonu, kad lietuviai rūpinasi lie
tuvių literatūra ir ja suteikia 
kitataučiams progų susipažinti 
su Lietuva ir jos kultūra.

PRANCŪZIJOJ
— J. Grinius 15 metų ištar

navo svetimšalių legijone. Da
bar gyvena Paryžiuj.

— Kun. A. Bačkis ruošia Si
biro tremtinių maldų knygelės 
vertimą į prancūzų kalbą, ku
rios išleidimu Paryžiuje rūpi
nasi kun. J. Petrošius. Nuo šių 
mokslo metų kun. A. Bačkis tę
sia mokslus pontifikalinėje Aka 
demijoje Romoje, kuri paruošia 
diplomatinei tarnybai nunciatū
rose. Kartu su juo studijuoja ir 
kun. J. Bulaitis.

— Užsieniečių seserų vienuo 
lių kongrese, kuris įvyko Pary
žiuje. gruodžio mėn. pradžioje, 
dalyvavo ir lietuvaitės seserys: 
Marcelė, Felicija, M. Ksavera ir 
M. Jolanda. Malonu pažymėti, 
kad pranciškonių sės. viršinin
kė davė leidimą sės. M. Jolan- 
dai talkininkauti Liet. Kat. Mi
sijos pastoraciniame darbe Pa
ryžiuje.

— Paryžiaus ateitininkų drau
govės valdybą sudaro B. Vens- 
kuvienė — pirm., R. Bačkis— 
sekr. ir iždininkas. Valdyba bu
vo perrinkta sausio 14 d. susi
rinkime pas R. Bačkį.

-— Tautinių šokių grupę šie
met sudaro D. Eidimtaitė, N. 
Harrer, M. Martel, A. Martin- 
kaitė, E. Moncytė, A. Pagnier ir 
D. Paramskaitė; vyrai — R. 
Bačkis, M. Donaldas, A. Jasai
tis, P. Klimas, P. Liutkus, A. 
Mončys. Šokių grupei vadovau
ja skulptorius A. Mončys, o 
akordeonu groja B. Venskuvie- 
nė.

— D. Žirgulytė vasario mėn. 
atvyko iš Chicagos dviem mė
nesiams pagilinti prancūzų kal
bos studijų, o Ž. Mikšys — teat 
ro režisūros studijų.

Vasario 17 d: Chicagos Mar
ąuette Pk. jaunučiai at-kai mi
nėjo Lietuvos nepriklausomy
bės šventę.

J. Lieponienė atvežė V. Be
ieškos pieštas lietuviško kiemo 
dekoracijas, K. Čepaitis atga
beno dėžę skanumynų, kuriais 
vaikai atsigaivino po sus-mo. 
Aliauskienė ir Rimkienė — šei
mininkės. Vaikų buvo apie 50. 
Atsilankė ir keli tėvai. Susirin
kimas pradėtas Tautos himnu. 
K. Bradūnienė kalba vaikams. 
Ji juos pagauna, suįdomina, 
nes parenka pavyzdžius tinka
mus jų pasauliui.

Į
Steikūnienė paskaito pasaką 

apie berželį. Lieponienės nuotai 
kingas mintis “Kankinė tėvynė 
mano” išpildo Birutė ir Jonu
kas. Iscenizuojama “Graži tė
vynė mano”. Deklamavo V. Va-

Šv. Kryžiaus ligoninės kaži- ^a^s’ R- Augiūtė, R. Degutytė, 
• • - -- - • I- Blekytė, N- Kybartaitė, D.

cinos mokslus pradėjo Vilniaus mena Vasario 16 d. ir savo mal Vala^yj!’ R'A1Ja‘
-----------------------------------------  das skiria kenčiančiai Lietuvai. nusaltyte, Ž. Stonkute, S. Alen- 

X Aktualiaisiais lietuvių po- Ir šiais metais ta brangi tra- skaitė’ A- A alaitis, E. Momkus, 
M. Masset, M. Baltrušaitytė. 

Visos šv. Kazimiero vienuo-iGale visi unisonu sukalba Mai’ 
- ronio “Apsaugok Aukščiausias”. 
o Sugiedama “Marija Marija”, po 

to einama prie vaišių stalo.
I 

vo 4 d. 11 vai. 30 min. ryto, Įir aPie delegacijos sudarymą ruvaites nei lietuviai. po vaišių visi skirstosi, gi už
Jaunimo namuose. Jam pagelb-1 dalyviai gyvai išreiškė savo i Nors dauguma seselių savo | dviejų savaičių susirinks jie vėl 
sti V. Namikas, R. Račiūnas ir i nuomones ALTo veiklos ir jo tėvų krašto nėra mačiusios, bet čia atsinešdami ką bus paruošę 
kiti skautai. Lituanikos tunto radikalių reformų reikalu. Bu- jų širdyse dega lietuviška mei-1 šv. Kazimiero minėjimui. Vieni 

' L.__LL Lit,prieš iė. Seselė M. Louise, operaci-

X Aktualiaisiais lietuvių po- !
litinės veiklos klausimais “Drau dicija buvo gražiai išlaikyta. 

” trečiadienį įvyko visuome- jX Kazys Cijūnėlis, Lituani- Į Se
kos tunto tuntininkas vadovau- nininkų ir spaudos atstovų pa- lyno seselės Vasario 16 d. pasi
ja parengiamiesiems darbams sitarimas.
Kaziuko mugės atidarymui ko- audienciją pas prez. Kennedy jas pasekė ir ten dirbančios lie- 

ryto, J ir apie delegacijos sudarymą tuvaitės bei lietuviai.

Po pranešimų apie puošė tautinėmis spalvomis,

jie dar maža arba nieko negali. 
Jie reikalingi patarimų, pagal
bos, paskatinimo, nurodymų. 
Jei tėvai įdėtų daugiau rūpesčio 
ir nuoširdumo, jaunučių būrys, 
augtų stipriais katalikais ir 
kilniais lietuviais.

Danutė Augienė

CHICAGOS GERAS VARDAS 
ALŽIRIJOJE

nei-

galima “Eglutę” skautai žada neapsileisti kitų vo aštrių pasisakymų
skolas užsimokėti tuntų skautams ir šiais metais ALTo sekretoriaus separatinę nio skyriaus vedėja, tik susirin- 

asmenis atidarymą surengti tikrai įdo- veiklą.
DEMOCRATIC PARTY of COOK COUNTY

nepri-
44-jų

jau 10 
metų kai padeda lietuviams už
pildyti Incomg Tax pareiškimus, 
2737 W. 43 St., tel. CL 4-2390.

(Sk.)
X Juozas Juška savo svetai

nėj Marąuette Inn, 2656 
69th švenčia gimtadienį, 
ir sekmad. vas. 24 ir 25 
Ta proga kviečia visus
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti. Svečiai bus vaišinami ska
niais užkandžiais ir gėrimais.

(Pr.)
X Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 

4259 S. 
kingai 
COME 
4-7450,

VVest 
šešt. 
d. d. 
savo

Maplewood, labai tvar- 
ir greitai užpildo IN- 
TAX visiems. Tel. CL 

sekmad. YA 7-2046. 
(Sk.)

įkus taunautojoms į darbą, pak- 
X Eduardas Landis, 4534 S. lausė ar visos lietuvaitės yra 

pasipuošusios tautinėmis spalvo 
mis. Ji pati, gražiai tėvų išauk 
lėta lietuviškoje dvasioje, tuo 
vertai didžiuojasi.

Kaip kitų skyrių vedėjos, taip 
ir seselė M. Louise, daug laiko 
skiria sekdama paskutinius 
technikos laimėjimus ir bend
raudama su ligoninės bei naujų 
rūmų statybos vedėja, daro vi
ską, kad šis skyrius būtų mo- 

1 derniškiausiai įrengtas.
Atsimenant, kiek šv. Kazimie I 

ro vienuolyno seselės savo pasi
aukojimu bei darbu yra prisi- 

_ i dėjusios prie lietuvybės išlaiky
mo, mūsų visų yra pareiga jų 
darbus remti, būti nariais šv. 
Kazimiero vienuolyno rėmėjų,

mų. (Pr.)
Hermitage Ave., vasario 4 d.

X Akademikių skaučių drau- Paul universitete gavo ba- 
govės, tikrųjų narių ir kandida kalauro laipsnj. Landis yra 

mokytojas ir siekia master laip 
snio. Motina Anna Landis yra 
žymi Town of Lake veikėja, 

ir stambi gerų darbų rėmėja, ilga
metė Draugo skaitytoja.

j X Kotryna Vaitkienė, 6829 
So. Talman, žinoma veikėja ir 
gerų darbų rėmėja, varduvių 
proga buvo pasveikinta savo 
Iartimųjų. K. J. Vaitkai yra il
gamečiai Draugo skaitytojai.

X Emilija ir Benediktas Na- 
Ivickiai, stambūs gerų darbų rė
mėjai, negalėdami dalyvauti se
selių kazimieriečių bankete, j 

i kuris įvyks vasario 25 d., pri
siuntė pasveikinimus ir dova
ną. Navickių pavyzdžiu kviečia draugijos, 
mi pasekti ir kiti.

X Ne visi žino, kad transi- Kryžiaus ligoninė, kurios įren- 
X Vokietijoje buvęs kuopos storinius radijus, kitų laikomus girnai bus patys moderniškiausi 

vadas, Jonas Baltrušaitis, va- nesutaisomais, DAINA CO., visoje Chicagoje, kiekvienas iš 
sario 24 dieną, nori susitikti 3321 So. Halsted, ekspertiškai mūsų turime prisidėti aukomis. 
8593rd Labor Service Co. sutaiso. Taip pat parduoda įvai- Tai yra mūsų pareiga ir garbė. 
(Bridge Maintenance) buvusius rių naujų. (Sk.) i Tai kartu būtų ir padėkos pa-
narius, prisiminti senus laikus 
ir pavaišinti tradiciniais Užga
vėnių blynais, Aldonos svetai
nėje, 4358 S. Westem Ave.

—Jonas Baltrušaitis. (Sk.) į

čių sueiga šaukiama šį sekma-1 
dieni, vasario 25 d., 12:30 vai. 
p. p. Programoje fil. dr. M. Bu
drienės paskaita, diskusijos f- 
kavutė. Sueiga vyks pas kolegę 
Krasauskaitę, 7137 S. Fairfield.

X Maironio minėjimas. Illi- 
nois Liet. Gydytojų sąjunga 
rengia Maironio minėjimą va
sario 28 d., trečiadienį, 6 v. v., 
Sharkos restorane, 6301 W. 63 
st. Paskaitą apie Maironį skai
tys poetas K. Bradūnas. Minė
jime bus įteikta 1,000 dol. pre
mija Lituanus žurnalui. Kaip 
svečias dalyvaus inž. J. Miklo
vas. Gydytojai su savo svečiais 
prašomi registruotis pas dr. F. 
Kauną, tel. OL 2-1381. O dabar, kada statoma šv.

I 
I

1
I

Tai kartu būtų ir 'padėkos pa-
X MURGT! URGšTINĖJ — reiškimas už jų pasišventimą 

Pakšto salėje, Lietuvių studen- tiek auklėjant mūsų jaunąją 
tų At-kų šokiai įvyks šeštad., kartą, tiek dirbant ir labdaros 
vasario 24 dieną, 7:30 vai. vak. darbą slaugant ir prižiūrint li- 

(Pr.) gonius. Vyt. j

ROOM 340 — 79 WEST MADISON STREET

CHICAGO 2. ILLINOIS
SILPNAME KŪNE

Telephone ANdover 3-0575

February 14, 1962

Mr. K. Žirgulis, President 
Lunax Mfrs. Cnemical Company 
3834 South Kedzie Avenue 
Chicago 32, illinois

Šitokiu pavadinimu nauja dr. 
JUOZO PRUNSKIO knyga nese
niai išėjo iš spaudos. Tai labai 
naudinga dovana ligoniams ir vy
resnio amžiaus asmenims. Sergan- 

■ tiems ir apskritai kenčiantiems 
skaitymas šios knygos atneš daug 
paguodos, suraminimo, atskleis 

. gilesnę^ ligos ir kančios prasmę, 
duos nurodymų, kaip laikytis to
kios nelaimės atveju.

Knyga skaitoma lengvai, joje 
duodama daugvbė istorinių pavyz
džių iš didžiųjų žmonių gyveni
mo. Veikalas turi 133 pusi., kai
nuoja $1.30, Gaunamas “Drauge”.

Thank you for your recent letter and your 
fine recommendation of Mr. Charles P. Kai.

i agree with you that Mr. Kai, whom I have 
known many years, is a man of abillty and integrity 
and I shall be very glad to present your recommendation 
to the Committee when lt meets later in the year to 
consider judicial candidates.

Be assured your interest and your thoughtful- 
ness in writing are greatly appreciated.

Chicagos mero R. J. Daley laiškas K. Žirguliui, kuris siūlė C. P. 
Kai kandidatu į teisėjus. Pr.

DIDYSIS NERIMAS
Tokiu pavadinimu išleistas dr. 

Pr. Gaidamavičiaus veikalas yra 
viena iš geriausių knygų paskuti
nio laikotarpio lietuvių religinėje 
literatūroje. Knygoje autorius na
grinėja didįjį žmogaus sielos ne
rimą, verčiantį ieškoti pagrindinių 
pasaulėžiūros 
mo. Autorius 
mės, religijos,

< sprendžia su 
psichologišku įžvalgumu, su istori-

! ko tikslumu ir su tyrinėtojo nau
jumu. Surinkta daug medžiagos iš 
rašytojų, mokslininkų, poetų, me
nininkų gyvenimo ir raštų. Knyga 
turi 297 pusi., kaina $2.50, gauna
ma “Drauge”.

klausimų išsprendi- 
čia gyvenimo pras- 
Dievybės klausimus 
filosofišku gilumu,
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