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LIETUVOS JAUNIMO GABENIMAS
SOVIETU SAJUNGON

Devynių dienų laikotarpyje išsiųstos trys grupės. — Pasiruošimai išsiųsti 
stambią grupę

SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Prieš Lietuvos komjaunuolių 
dvyliktąjį suvažiavimą skelbta
sis planavimas siųsti jaunimą 
įvairiems darbams Sovietijon ir 
netgi jos užpoliarėn, šių metų 
vasario mėnesį .pradėtas inten
syviai vykdyti. Devynių dienų 
laikotarpy, nuo vasario 11 ligi 
vas. 20, per Vilniaus stotį išsiųs 
tos trys lietuviškojo jaunimo 
grupės. Tiesa, tos grupės tuo 
tarpu nedidelės, sudarančios po 
keliasdešimt jaunuolių bei mer 
ginų. Tačiau trimi atvejais iš
siųsta daugiau kaip šimtas jau
nimo, daugiausia dirbusio įvai
riose darbovietėse ir turėjusio 
atitinkamą specialybę. Visos mi 
nėtosi js grupės nugabentos Pie 
tų I’ralan. Vieni jaunuoliai bei 
jaunuolės dirbs prie elektrifika
vimo geležinkelių, kiti matomai 
dirbs kitus darbus prie geležin
kelio Gorkio, Bamaulo ir Alma 
-Atos ruožuose.

Jaunuoliams bei jaunuolėms, 
kurie numatyti skirti prie gele
žinkelio elektrifikavimo darbų, 
būsią suruošti elektriko specia
lybei įsigyti kursai.

pasiųsta į chruščevinius plėši
nius. Žymi to jaunimo dalis dir
bo įmonėse ir turėjo atitinkamą 
specialybę. Nugabenti į Kazachs 
tano, Pavolgio bei užuralės plė
šinius, tie jaunuoliai buvo pri
versti įsigyti žemdirbio poty
rius. Gi šiais metais pirmųjų 
trijų grupių išsiųsto jaunimo 
tarpe kelios jaunuolės, turėju
sios verpėjų įgūdžius ir dirbu
sios Klaipėdos “Trinyčių” fab
rike. Nusiųstos Uralan, jos, 
kaip ir kiti, turės iš naujo mo
kytis, kad galėtų elektrifikuoti 
geležinkelius.

Kas užims išsiųstojo jaunimo 
darbovietes?

Pasiruošimai išsiųsti stambią 
Lietuvos jaunimo grupę

Lietuviškojo komjaunimo at
stovai, atlikusieji varovines pa
reigas parenkant išsiunčiamuo
sius jaunuolius, išvykstant tre
čiai šiuometinei grupei išsitarė 
apie paruoštų “didelės Lietuvos 
jaunimo grupės”. Dalis tos gru
pės jaunuolių būsią pasiųsti į 
chruščevinius plėšinius, dalis 
“dideliems geležinkelio tiesimo 
darbams”, dalis į “Užpoliarės 
statybas”...

žodžiu: — sovietinis okupan
tas Lietuvos jaunimui darbų 
suranda įvairiausiose Sovietų 
Sąjungos srityse, tačiau tam 
jaunimui stinga vietos pačioje 
Lietuvoje.

Specialybės įsigijimas sovietijo- 
je ir pareigojimas ją keisti

Pažymėtina, kad vienos ar 
kitos specialybės įsigijimas So
vietų Sąjungoje, o taip pat jos 
priespaudą nešančioje Lietu
voje, toli gražu nereiškia, kad 
žmogui teks ilgesnį laiką dirbti 
su įsigyta specialybe susijusius 
darbus. Ypač tasai jaunimas, 
kuris tariamo savanoriškumo 
priedangoje išsiunčiamas vie
niems ar kitiems darbams So- 
vietijon, dažniausiai priverstas 
įsigyti naują specialybę. Juk ne 
maža Lietuvos jaunimo buvo

• v

Gaunasi įspūdis, kad 'Sovie
tijon išsiųstieji jaunuoliai bei 
jaunuolės dirbo Lietuvoje įvai
riose darbovietėse. Tad mask- 
vinėmis direktyvomis tuos jau
nuolius išplėšus iš Lietuvos, tos 
darbovietės, kuriose tasai jau
nimas dirbo, paliko tuščios. Ne 
tenka abejoti, kad joms užimti 
kandidatų bei kandidačių tuo
jau pat atsirado. Tačiau kyla

I klausimas, ar visas tas išsiųs
tųjų darbovietes užims kita lie- 

1 tuviškojo jaunimo pakaita. Ga
limas dakitas, kad bent dalis 
tų darboviečių bus rezervuota 
Lietuvon atkeliamiesiems “vy
resniojo brolio” atstovams. Juk 
jaunimo nuolatiniais siuntinėji
mais iš Lietuvos sąmoningai pa
ruošiama erdvė įkurdinti sovie
tiniams- kolonialistams. Dėl to 
jaunimo siuntimus įvairiems 
darbams sovietijon tenka ver
tinti kaip sovietinę pastangą 
šituo būdu (tautybių maišymu), 
silpninti sovietinę priespaudą ne 
Šančių tautų kamienus.

I

Karališkai New Yorkas
pasveikino Glenn

NEW YORKAS. — Vakar 
New Yorkas karališkai priėmė 
astronautą John Glenn ir kitus 
astronautus. Įspūdingas buvo 
paradas didžiojo miesto gatvė
mis, kurios minios sveikino erd 
vių herojų, kuris iškėlė Ameri
kos prestižą.

Baigus didingą paradą, įvy
ko didžiulis priėmimas - banke
tas, kuriame dalyvavo tūkstan
čiai žymių asmenų, tarp jų ma
tėsi ir kardinolas Spellman, vi
ceprezidentas Johnson.

Macmillan ateis su 
galutinais planais

LONDONAS. — Ministeris 
pirmininkas Macmillan galėsiąs 
liepos gale pateikti galutinius 
planus įsijungti į Europos E- 
konominę Bendruomenę (Bend
rąją rinką). Optimizmo priežas
tis: Briuselis turįs žinių, jog 
bendruomenės, Commonvvealth, 
prekyba beveik esanti išspręs
ta.

— Atty. gen. Robert F. Ken
nedy vakar pateikė valstybės 
sekretoriui Rusk pranešimą a- 
pie savo kelionę užjūryje.

KALENDORIUS

Kovo 2 d.: šv. Simplicijus, 
Eitautas, A Įmonė.

Kovo 3 d.: šv. Kunigunda, 
Uosis.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandiėn 
— apie 20 laipsnių; rytoj — 
šilčiau, galimas sniegas.

Saulė teka 6:24, leidžias 5:41.

Lietuvos atstovas Juozas Rajeckas dėsto Lietuvos nepriklauso
mybės bylą nuoširdžiam savo lietuvių bičiuliui Columbijos apy
gardos (distriet) vyriausiam teisėjui Mathevv F. McGuire. šis pa
sikalbėjimas įvyko Lietuvos pasiuntinybėje Vasario 16 d. priė
mime.

a * -Ofe.■HM

Chruščevo nota prezidentui 
de Gaulle „viršūnių” reikalu

Atmeta Prancūzijos prezidento pasiūlymą

daro svarbią žmonijos dalį, ne
mažiau yra susidomėjusios vi
suotiniu nusiginklavimu.

Kremliaus premjeras, žinoma, 
tokiu būdu atmetė de Gaulle pa
siūlymą apriboti nusiginklavimo 
kalbas iki keturių atominių vals 
tybių.

viršū- 
laiške, 
prezi-

De Gaulle keisias 
politikę

PARYŽIUS. — Prezidentas 
Charles de Gaulle padarysiąs 
didelius politinius pakeitimus iš 
sprandus alžiriečių problemą. 
Paryžiuje kalbama, kad minis
teris pirmininkas būsiąs paša
lintas iš šio posto. Jį pakeisiąs 
Georgės Pompidon, de Roth- 
schild Freres, banko generalinis 
direktorius, arba Louis Joxe, 
vyriausias Prancūzijos derybi
ninkas su Alžirijos sukilėliais.

PARYŽIUS. — Sovietų Są
jungos diktatorius Nikita Chru
ščevas vakar vėl siūlė 18 vals
tybių vyriausybių galvų kon
ferenciją nusiginklavimo klausi
mu ir pareiškė, jog keturios a- 
tominės valstybės gali turėti spe 
cialius pasikalbėjimus didesnio 
susirinkimo rėmuose.

Jis pakartotinai siūlo 
nių konferenciją savo 
atsiųstame Prancūzijos 
dent’ū Charles de Gaulle.

De Gaulle pasiūlė sunaikinti 
visus atominius ginklus ir jų 
iššovimo įtaisus. Šį pasiūlymą 
de Gaulle pateikė praėjusį mė
nesį laiške, rašytame Nikitai 
Chruščevui, ir pareiškė, jog 
jis norįs šiuos dalykus apsvars
tyti keturių atominių valstybių 
konferencijoje.

Chruščevas savo atsakyme 
prezidentui de Gaulle, kuris pa
aiškėjo vakar, sako:

— Kitos valstybės, tarp jų ir 
neutralios valstybės, kurios su-

i

Mirties bausmė už 
kyšius

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga nutarė, kad mirties bausmė 
gali būti taikoma pareigūnams, 
kurie priims kyšius.

Mirties bausmė taipgi bus tai 
koma asmenims, kurie bandytų 
sudaryti pavojingas sąlygas po 
licininko ar piliečio savanorio 
gyvybei, palaikant jam viešą 
tvarką. Kai kurie išprievartavi
mo įvykiai irgi priskiriami prie 
mirties bausmės. z

— Kaire, Egipte, sugriuvo 
viešbutis ir žuvo 29 asmenys.

— Peru krašte kalnas nu
slinko ir žuvo 60 žmonių.

Kur Molotovas?
VIENA, Austrija. — Kas nau 

jo apie Molotovo likimą? Žval
gybos šaltiniai Vienoje teigia, 
jog jis esąs namų arešte savo 
apartmente Maskvoje, kurį po
licija saugo dieną ir naktį. Ko
kia ateitis? Komunistų parti
jos centro komitetas nuspręs 
sekančią savaitę.

— Pakistano prezidentas va
kar pareiškė, kad sudaryta nau
ja konstitucija, kuri suteikia 

i daug galios jam ir parlamentui.

95 ASMENYS ŽUVO, NUKRITUS LĖKTUVUI 
JAMAICA ĮLANKOJE

NEW YORKAS. — Ameri- 
can Airlines sprausminis kelei
vinis lėktuvas 707, pakilęs va
kar rytą iš Idlewild aerodromo, 
staiga nukrito į Jamaica įlanką 
Long Island. Lėktuve, skridu
siam iš New Yorko į Los An-

aplink žemę savo dukrai Carolyn (kairėje), 14 
McNamara (viduryje), 16 metų, gynybos sekre- 
ir Verita Korth, 16 metų, laivyno sekretoriaus 

(UPI)

Astronautas John Glenn atvaizduoja Washingtone savo tris skri
dimus raketoje 
metų, Kathleen 
toriaus dukrai, 
dukrai.

geles, Cal., buvo 95 asmenys — 
visi žuvo.

Tai yra baisiausias įvykis a- 
viacijos istorijoje. Speciali ko
misija veda tardymą, kodėl įvy
ko tokia skaudi ir netikėta ne
laimė.

Vakar iš įkritusio į įlanką 
lėktuvo buvo traukiami keleivių 
lavonai. Tarp žuvusių yra žy
mių amerikiečių; tarp jų yra 
ir buvusio prezidento Eisenho- 
werio pareigūnas.

— Vienas iš aukų yra W. Al- 
ton Jonės, Cities Service Oil 
kompanijos vykdomojo komite
to pirmininkas, kuris vyko ap
lankyti savo seną draugą, bu-

vusį prezidentą Eisenhowerį.
Trisdešimt du lavonai buvo 

surasti, dviem valandom pra
slinkus lėktuvui nukritus į Ja- 
maica įlanką.

Sprausminis lėktuvas be su
stojimo į Los Angeles pakilo 
iš Idlewild aerodromo pragied
rėjus orui 9:07 vai. rytą (Chi
cagos laiku). Jis pakilo apie 
1,000 pėdų aukštumon ir kri
to žemėn.

Pusšešto milijono dolerių lėk 
tuvas sudužo pirmąją giedrią 
dieną beveik po savaitės lietin
gų dienų ir rūkų, kurie vėlin
davo ar atidėdavo šimtus skri
dimų.

raudoniesiems Laose

Reikšmingas jo pasakymas senato komisijos posėdyje

WASHINGTONAS. — Ameri venti, lyg kiekviena diena būtų 
kos astronautas John J. Glenn, jo paskutinioji. Pats asmeniš- 
pirmas iš amerikiečių tris kar
tus orbitoje apskridęs aplink 
žemę, kalbėdamas užvakar se
nate, paklaustas šen. Aleksand
ro Wilcy apie tikėjimą, atsa
kė:

— Tuo reikalu aš turiu aiš
kiai apibrėžtus jausmus. Nega
liu sakyti, kad kai buvau orbi
toje, aš tik sėdėjau tenai ir mel
džiausi. Ten buvau gerokai už
imtas...

Toliau Glenn pridėjo, jog jo 
manymu žmogus turi taip gy-

kai jis tame užsimirštąs, kas 
apgailėtina, bet jis ir vėl grįžtąs 
prie tos minties.

— Mano religija, — kalbėjo 
jisai, — nėra ugniagesybos ti
po, kada šaukiamasi tik pavo
juje, o paskiau vėl užmirštama 
visoms 24 valandoms paroje. Aš 
stengiuosi gyventi kaip galima 
gerai. Su Sutvėrėju esu susitai
kęs prieš eilę metų, dėl to ne
turėjau jokių ypatingų rūpes- 

i čių šioje srityje.

Gėlių paroda
SAN RĖMO, Italija. — Pen

kiasdešimt tūkstančių gėlių iš 
penkiolikos valstybių vakar iš
statyta pirmoje tarptautinėje 
gėlių parodoje San Rėmo mies
te.

Sekantis Kubos
žygis

HAVANA. — Kuba yra pa
siruošusi dar vieną žygį į rau
donųjų orbitą pripažįstant Ry
tų Vokietijos režimą. Žinoma, 
tai reikštų diplomatinių santy
kių nutraukimą su Vakarų Vo
kietija. Tai irgi paruoštų ke
lią Kubai įsijungti į Varšuvos 
sąjungą.

Trumpai iš
visur

VTENTIANE, Laosas. — La- niečiai komunistai aktyviai da- 
osiečių gynybos ministerija už- lyvautų kur nors kovose Laose, 
vakar pranešė, kad kiniečių ko- Tačiau jie pabrėžė, tarp 5,000- 
munistų generolas vadovauja 7,000 sukilėlių kareivių Nam 
visiems sukilėlių daliniams Nam 
Tha fronte šiauriniame Laose.

Prokomunistų kariniai dali
niai susitelkė netoli Nam Tha, 
gavę įsakymą iš jungtinės ki
niečių ir šiaurės vietnamiečių 
aukštos komandos, vadovauja
mos generolo Chiang Koki. Jam
pagelbsti komisaras Si Aoyang grasinanti išvesti itai kuriuos 
iš Peipingo.

Bet informuoti vakariečių ka
riniai šaltiniai pareiškė, jog jie 
neturi aiškių įrodymų, kad ki-

Tha fronte yra ir reguliarių iš 
komunistų valdomo Šiaurės Viet 
namo.

f

Ir Nehru tars savo žodį
NEW DELHI, Indija. — Ne

nustebk, jei trys nusiginklavimo 
planai būsią padėti ant Gcne- 
vos konferencijos stalo. Indijos 
ministeris Nehru jau tariasi su 
neutraliomis valstybėmis, ku
rios dalyvaus nusiginklavimo 
konferencijoje dėl plano, kurio 
tikslas išlyginti skirtumus tarp 
Vakarų ir Rusijos.

Nauji Britanijos 
įsipareigojimai

LONDONAS. — Britanija

savo karinius dalinius iš Vaka
rų Vokietijos, jei Bonna nepri
sidės dar daugiau prie išlaidų 
padengimo, davė du tvirtus įsi
pareigojimus Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms ir Siaurės At
lanto sąjungai (Nato). Štai šie 
pažadai: 1) Britų armija prie 
Reino nebus sumažinta iš jos 
dabartinio lygio (51,000 vyrų) 
kol įtampa dėl Berlyno truks; 
2) jei situacija pablogėtų, Bri
tanija patrigubintų savo nusta
tytą skaičių (kontingentą) sep
tynių dienų laikotarpyje, pap
rašius Šiaurės Atlanto sąjun- tybių, dar 20 kraštų laukią to
gos (Nato) štabui.

i

— Prezidentas Kennedy pa
siruošęs pranešti, jog Jungti
nės Amerikos Valstybės atnau
jins atominius bandymus at
mosferoje, nes to reikalauja šio 
krašto ir laisvojo pasaulio sau
gumas.

— Kanadiečių parlamento na
riai užvakar paplojo premjero 
Diefenbakerio pranešimui, kad 
raudonoji Kinija jau sumokėjo 
dalį už Kanados javus. Raudo
noji Kinija Kanadai skolinga 
$71,822.308.

_  New Yorko gubernatorius 
Ne’son Rockefeller pasiūlė vals
tybei suteikti 3 milijonų pašal
pą silpnai besiverčiančiom šei
mom, kad jos galėtų išsinuo
moti apartmentus.

— Kun. Robert J. Sheehan, 
62 metų, medicinos etikos spe
cialistas ir buvęs biologijos de
partamento Notre Dame univer 
silete vedėjas, mirė užvakar 
Holy Cross ligoninėje South 
Bend, Ind.

— Indi.jos vandenyne audros 
metu Reunion saloje žuvo 9 as
menys 250 sužeista.

— Aiži rijoje tebevyksta te
roras.

— Sukaktis. Vakar sukako 
vieneri metai, kaip gyvuoja JA 
Valstybių taikos daliniai; jau 
700 amerikiečių dirba 12 vals-

kių darbininkų.
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PRAŪŽĖ PRIEAUGLIO PIRMENYBES

Vasario 24-25 dd. Chicagoje 
įvyko Vidurinių Vakarų apygar- 
dinės prieauglio klasių pirme
nybės. Pirmenybėse dalyvavo 
daugiau 250 jaunųjų sportinin
kų iš Clevelando, Detroito, O- 
mahos, Chicagos ir Cicero. 
Blogas oras ir apsnikti keliai 
nesulaikė sportininkų ir pirme
nybėse dalyvavo net 26 koman
dos!

Jaunių krepšinis

Daugiausiai dėmesio sutrau
kė jaunių krepšinis. Krepšinio 
pirmenybės buvo pravestos jau 
nių A, B ir C klasių ir mer
gaičių A kl.

Jaunių krepšinio A klasės 
laimėtojas išėjo Aras, bet pa
keliui į laimėjimą turėjo išlieti 
daug prakaito. Nors visom ko
mandom trūko vieno kito pa
grindinio krepšininko, bet vi- 4 
sos gana gražiai pasirodė ir 
žaidimo lygis per daug nenu
kentėjo.

Pirmame rate Chicagos ASK 
Lituanica I įveikė Detroito 
Kovą I 69:46; Chicagos Aras 
sudorojo Chicagos Jūros pen
ketuką 95:53; Clevelando Žai
bas laimėjo prieš Lituanicą II 
61:47 ir Chicagos Neries at
stovai nugalėjo Kovą II 72:45. 
Vienintelė staigmena pirma
jame rate buvo Kovo I silpnas 
pasirodymas prieš Lituanica I- 

Pusfinalin pateko aukščiau 
binėti laimėtojai. Lituanica I 
— Aras rungtynės buvo gal pa 
čios įdomiausios visame truny- 
re. Aras vedė visas rungtynes, 
bet prieš pabaigą išsifaulavo 
Aro Ji Grigaitis ir Lituanica 
pajėgė išlyginti taškų santykį 
67:67, likus tik 21 sek. žaidi
mo. Tik tikslus F. Adams me
timas Arui davė pergalę pas
kutinę rungtynių sekundę.

Kitoje lentelės pusėje Cleve
lando Žaibo jauni krepšininkai 
gerokai atskaitė Chicagos Ne
ries penketukui 65:45. Tik po 
rungtynių paaiškėjo, kad Ne
ris savo sąstate turėjo tris 
krepšininkus kurių amžius per
žengė A klasės amžiaus ribas.

Į paguodos ratą pateko vi
sos komandos, pralaimėjusios 
pirmajame rate. Iš šių koman
dų Detroito Kovas išėjo laimė
toju, tuo pelnydamas ketvirtą 
vietą ir teisę dalyvauti XII 
Žaidynėse Chicagoje. Po pra
laimėjimo prieš Lituanicą I, 
Kovas I įveikė Jūros penketu
ką 60:50 ir paguodos rate baig 
minėse rungtynėse laimėjo

I I 
prasidėjus, Žaibas skubiai su
krovė 10 taškų. Tik prieš kė
linio pabaigą Aras iškovojo 
persvarą ir pirmąjį kėlinį lai-; 
mėjo 21:16. Antrajam kėlinyje: 
Žaibo gynimas ypatingai gerai 

i dengė Aro puolikus. Iki rung
tynių paskutinio švilpuko lai- 

i mėto jas buvo neaiškus. Antra
sis kėlinys buvo sužaistas ly
giom (34:34). Rungtynės bai-, 
gėsi 55:50 Aro naudai- Antrus 

I metus Aras pajėgė nugalėti i 
Žaibą baigminėse rungtynėse 5 į 
taškų skirtumu ir antrus me
tus Aras tapo jaunių A kl. 
apygardos meisteriu.

Jaunių A kl. krepšinis

T. S.
210:170 
175:147 
136:115 
160:149

I

L.
3
2
1
2

P.
0
1
1
1

Aras 
Žaibas 
Lituanica 
Kovas I
L. — Laimėta
P. — Pralaimėta
T. S. — Taškų Santykis
B klasės jaunių krepšinio tur 

nyrą laimėjo Lituanica I. Tur
nyre dalyvavo šešios koman
dos. Pirmose rungtynėse susi
tiko Neris su Litaunica H, Li- 
tuanicos II penketukas įveikė 
neriečius 38:32- Aras sekančias 
rungtynes laimėjo prieš Žaibą 
II be žaidimo, nes pastarieji į 
Chicagą negalėjo atvykti. Tre
čiose rungtynėse susitiko Li
tuanica I ir naujai suorganizuo 

i ta Ateities komanda. Lituani- 
cos I penketukas laimėjo 73: 
22. Antrame rate Lituanica II 

'pralaimėjo prieš Žaibą 19:47 ir 
Lituanica I nugalėjo Arą 51: 
28. Paguodos ratą laimėjo Ne
ris, įveikusi Ateities penketu
ką 41:35 ir dėl trečios vietos 
Aras nugalėjo Lituanica H 29: 
12. B. Klasės baigminėse rung
tynėse susitiko Žaibas I ir Li
tuanica I.

Lituanica I turėdama žymiai 
aukštesnio ūgio krepšininkus, 
negu Žaibas, gana lengvai nu
galėjo clevelandiečius.

Jaunių B kl. krepšinis

laimėta
3
1 
1 
1

jaunių

I

n

Prie vestuvinio pyrago Gražina (Klevaitė) ir Saulius Sirusai
Nuotr. Vyt. Maželio

7 vai- v., Gage parke, Gage p. 
vyrų lygoje.

FUTBOLAS

Lituanica - Olimpie kovo 4, 
1:15 vai. p. p., Chicago Armo- 
ry, Salės futbolo vieno minu
so sistemos pirmenybėse.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas

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

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS IAB 
2850 W. 63 r d St., Chicago 29, IU. :

Tel. PRospect 6-5084 j

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligoniu? pagal susitarimą.. 

1)61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-15)2 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied. Išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street
Vai.- kasdien 10—12 vai. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

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

ir 7—9 v.

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

$7.00
$6.00

$4.00
$3.50

$1.75 
$1.50

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

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

Telefonas: GRovehell 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 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL: kasdien nuo 2 iki ? vai. vak
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

jo pasitenkinti silpnu pasirody- lio klasių pirmenybių tvarką 
mu, o Chicagos Neris gražiu daugiau bus sekantį penkta- 
laimėjimu. dienį. — P. Z-

Pirmose rungtynėse Žaibo 
tinklininkės sunkiai įveikė Aro 
šešetuką 2:1. Kadangi dėl sun
kios kelionės Detroito Kovas 
vėlavosi, nerietės sužaidė su 
Žaibu ir Aru iš eilės- Abi rung
tynes laimėjo nerietės 2:0. At
vykus Kovo tinklininkėms, bu
vo pravestos dar dvi rungty
nės. Kovo šešetukas padarė di
delę staigmeną, laimėdamas 
prieš Žaiba 2:1. Šitos pergalės 
detroitiškės nesitikėjo. Sekan
čiose rungtynėse Kovas susiti
ko su Aru ir arietes laimėjo 
2:0. Dėl laiko stokos Neris — 
Kovas rungtynės nebuvo žais
tos. Naujuoju apygardos nuga
lėtoju tapo Chicagos Neris.

S-PORTO KRONIKA

Mergaičių

1.
2.
3.
4.

L.
P.
S. S.

I

— Rimantas Vaičaitis daly-į 
vavo AAU salės lengvosios at-j 
letikos pirmenybėse New Yor- ■ 
ke vasario 24 d. Vaičaitis da-| 
lyvavo vienos mylios ėjimo vari 
žybose, kuriose dalyvavo Ame
rikos pajėgiausi ėjikai. Varžy
bose Vaičaitis užėmė antrą vie
tą (atsiliko tik 4 sek- nuo A- 
merikos meisterio R. Zinn), bet 
šis laimėjimas nebuvo užskai
tytas dėl neigiamo teisėjų spren 
dimo.

— LFK Litųanicos futbolo 
komanda laimėjo prieš Evans- 
ton futbolininkus 2:1 salės fut
bolo vieno minuso sistemos var

klasės tinklinis žybose.
L-
2
1
1
1

< Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS _ ____
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Medical Building). tel. LU 5-6446'
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

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

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

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

(Lietuvis gydytojas)

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:36-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.

%1. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

A

P. 
0
2
1
2

S. S-
4:0
3:4
2:3
3:5

Neris
Aras
Kovas
Žaibas

— Laimėta
— Pralaimėta

— Setų Santykis

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpublic 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Op*.
Tikrina akis ir pritaiko akinius

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

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkstu, pūslės ir šlapumo takų 

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

Valandos pagal susitarimą

DR, VL. BLAŽYS
FLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Ofiso telef. LAfayette 3-8048 
Rez. VVAlbrook 5-3048

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

— -Jaunutis Nasvytis (FASK- 
to pirmininkas) lankydamasis - 
Chicagoje Vid. Vakarų Apygar 
dos prieauglio klasių pirmeny-1 
bėse posėdžiavo su apygardos 
klubų atstovais ir apygardos 

Į komitetu. Nasvytis ] 
jog lietuvių krepšinio rinktinės

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

Valandos nagai susitarimą

pranešė,

B klasės mergaičių tinklinio kelionė į Europą yra prama-; aekm. 
pirmenybėse dalyvavo trys ko- tomą 1962 šv. Kalėdų metu, 
mandos: Clevelando Žaibas, Ci- i ^ra tariamasi su Prancūzijos j

ĮSUS • T-k 1 V • 1

rei. ofiso HE 4-5849, rez. HJE 4-2324

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9

1-6, t’sč., š.ešt. pagal sutartj, 
uždary ta.

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

KCDIKIV LR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

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

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

Res. tel. VVAlbrook 5-3765

vak., pirm., antr., ketvir.

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.

| DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemosI 1951 W. Irving Park Rd.
(Damen Avė. kampas)

Vai. pirm., ketv. ir penkt. 7-8 v. 
p. p. ir pagal apointmentą.

rei. Ofiso LA 5-2134, Rez. 878-5960

Ofiso telef. CLiffside 4-2898 
Rezid. tel. VVAlbrook 3-3099 

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 nuo 
2 vai. iki 5 vai. vak.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

TeL ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4732
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 West 51st Street 

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

cero Ateitis ir Chicagos Neris. ■klubais- Pakelyje numatoma 
r>;---- i užsukti ir į Vakarų Vokietiją,

neapleidžiant V. Berlyno.
— Leonas Pabedinskas buvo 

įgaliotas FASK-o pirm. Nas- 
vyčio užmegsti tolimesnius ry
šius su Prancūzijos Krepšinio 
federacija, ryšium su pramaty
ta išvyka. L. Pabedinskas iš
skrido į Paryžių vasario 28 d.

pralaim. Pirmoji vieta atiteko nerietėm.
q r5-^:i___ z z~ ±__ ~z~.zz a

1
1
2

krepšinio į 2:0.

antroji Žaibui ir trečioji Atei
čiai. Rungtynių santykiai: Ne
ris — Ateitis 2:0, Neris — 
Žaibas 2:0, Žaibas — Ateitis

1. Lituanica
2. Žaibas I
3. Aras
4. Lituanica

C klasės
rungtynės įvyko tarp Neries ir 
Ateities komandų. Gaila, bet 
tik dvi užsiregistravo dalyvau
ti pirmenybėse. Rungtynes lai-l 
mėjo Cicero Ateitis 29:22 (8: 
10). Tai buvo pirmutinis nau- 

prieš Lituanica II 54:30. Li- jojo klubo laimėjimas.

MERGAIČIŲ TINKLINIS
i Mergaičių A klasės tinklinio

tuanica n pateko į paguodos 
rato finalę po laimėjimo prieš 
Kovą II 57:34. o ,----------- ------------

Sekmadienį, Clevelando Žai- turnyre dalyvavo keturios ko- 
bo A klasės komanda susitiko mandos: Clevelando Žaibas, De 
su Chicagos Aro penketuku- troito Kovas, Chicagos Aras ir 
Prieš rungtynes Aras buvo aiš- Neris- Praeitų metų apygardos 
kiu favoritu, bet, rungtynėm meisteris Žaibas šį kartą turė-

Jaunių tinklinis ir 
mergaičių krepšinis

Jaunių A klasės tinklinio 
; pirmenybėse tedalyvavo dvi 
komandos. Clevelando Žaibo 
jauniai įveikė Chicagos Neries 
šešetuką 2:0. Mergaičių krep
šinio rungtynės įvyko tarp Cle
velando Žaibo ir Neries. Čia 
clevelandiškės aiškiai parodė 
savo aukštesnį žaidimo lygį ir

SPORTO KALENDORIUS

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

2737 VVEST 71st STREET 
V’jandos tik susitarus
Tek GRovehill 6-3409

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGA8
2858 VVest 63rd Street 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas tr 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.

PARAMA

Krepšinis
Aras - Orzula Builders kovo 

3, 9 vai. vak, Marąuette par
ke, AAU lygoje.

Lituanica - Aras kovo 4, 2:30 
rungtynes lengvai laimėjo 20:5.1 vak P- P-’ Marąuette parke, 

Apie stalo teniso pirmenybes Marąuette p. vyrų lygoje.
ir bendrą apygardinių prieaug-1 Lituanica - Frisco kovo 7,

MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

2515 West 69th Street Telef. RE 7-1731

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika Kovo 2, 3 ir 4 dienomis

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS — 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.

LIGOS

5-2670.
Jei ne-
3-0001.

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AK U šį: RIJA IR MOTERŲ 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų Mgoa 

2454 West 71st Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p. 
■"-•Alndlsnlsls nždsrvVs

>

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S..
PAGAL

Tel.
Skambint 2 Iki
ną. Išskyrus trečiadieni.

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ

HE 4-1562
9 vai. popiet kasdle-

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6198

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 Mest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą* 

Dėl valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. Ir Šeštad.

Telefonas — GRovehlll 8-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ
LIGOS

- alandos. nuo 1-4 ir 6-8 . vai. vak. 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. pop*-* 

Trečiadieniais uždaryta.

BISQUIT 3 Star Cognac ... 
DA SILVA Portugal Brandy 
DRUGAL RUM . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEMKOV VODKA, 80 Proof. . . . . . . . . . . . . . 5th
A LOMA Imported Coffee Liqueur .... 5th 
LEMOM ICE Liqueur

5th
5fh
5th

$4.98
$3.45 | GRYBŲ (kelmučiy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kvorta $1.19
$2.95 f GRYBŲ (kelmučių) dėžė .... 12 kvortų $12.89 
$3.25

HILLS BROS. COFFEE 2Sv. SI.15

5H1

Didelis pasirinkimas imporfuoty šokoladu, špro- 
$4.95 f ty, uogienių, įvairiy silkiy ir žuvy gaminiu.

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!$3.75

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligoe 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai vak., 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. .p 
Trečiad. Ir kitų laiku tik susitarus 

Tei. ofiso ir rez. WA 5-2017 
r.lrnnlue nrilms nnvnl ■nsitarlms

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOK ŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKU LIGOS 

2656 West 63 Street 
Pirmad. ir ketv. nuo 2:30 
ant-, ir penkt. nuo 5 ik!

Vai.:
4:30
*ešt nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku

iki 

tik

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. Ir 6
iki 8 vai. Trečiad. tr Mt. uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURG® 

Vidaus ligos 
10748 S. Michigan, Chicago 28, DI 

Telef. offlso: PUllman 5-6766 
Namą: B E veri y 8-3946

PrfSm. vad.: kasdien 6-9 v. v., šešt 
1-4 v. p. p. trečiadieni — uždaryta

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484
DR. ALBINA PRUNSKIG 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai Antrad. ir penkt 8-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybč — Vidaus Ligos
5159 So. Damen Avenne
Valandos pagal susitarimą

Perskaitę “Draugą", duoki- 
‘p ii kitiems nasiskaityti

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VA8KAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

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

TH. ofiso PR 6-6446, rea. HE 4-81M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir T iki 8 v. V.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 6600 So. Artesian Avenne
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Organizacijos ir joms teikiama

SPAUDOS PARAMA

Pastaraisiais laikais dažnai 
nugirstama nusiskundimų, kad 
mūsų spauda pradeda pamirš
ti seniau įsikūrusias, daug vei
kusias ir tebeveikiančias lie
tuvių organizacijas. Dažnu at
veju padaroma ir priekaištų, 
kad, girdi, mūsų laikraščiai, 
net ir mūsų dienraštis, tik nau 
jati įsikūrusias organizacijas 
bei draugijas teparemia.

Tai yra netiesa. Užtenka pa
vartyti mūsų dienraščio lapus, 
kad įsitikintų, jog visos mūsų 
organizacijos, ar jos bus įsi
kūrusios prieš 75 metus, ar 50 
metų, ar jos atsirado prieš 20 
ir 10 metų, visoms duodama 
vietos pavaizduoti savo gyve
nimą, painformuoti apie sa
vo veiklą, kad dienraščio skai 
tytojai galėtų su jomis susi
pažinti.

Berods, negailime vietos A- 
merikos Lietuvių R. K. Fede
racijai, Lietuvos Vyčiams, A.L. 
R.K. Moterų Sąjungai, šv. Var 
do bei sodalicijų draugijoms, 
vienuolijų bendradarbiams, 
kaip lygiai plačiai painformuo 
jame ir apie Lietuvių Bendruo 
menės, Ateitininkų, Skautų, 
sportininkų ir kitų vėliau čia 
išaugusių sąjūdžių veiklą.

Lietuvių R. K. Susivieniji
mas Amerikoj, pernai atšven
tęs savo įsikūrimo deimantinį 
jubiliejų, yra seniausia lietu
vių organizacija Amerikoje. 
Nuo 1909 iki 1917 metų Drau
gas buvo jos oficialusis orga
nas. Kas savaitę jai buvo ski
riamas laikraščio puslapis, o 
kai kada ir daugiau. Ir “Gar
są”, LRKSA organą įsteigus, 
Draugas nepraleido nė vienos 
dėmesio vertos progos nepa
ryškinęs šios fraternalinės ap- 
draudos organizacijos reikš
mės, nepainformavęs apie jos 
veiklą. Ryšiai tarp LRKSA ir 
Draugo visada buvo artimi. To 
kie jie ir dabar tebėra. Ir da
bar Draugas turi Susivieniji
mo skyrių (du kartus į mėne
sį). Tai pasako, kad mūsų dien 
rastis visas geras organizaci
jas, ar jos bus senos ar pa
čios jauniausios, remia neskirs 
tydamas jų į dukras ir poduk
ras.

*
Šiuos žodžius rašantis va

kar sugrįžo iš Lietuvių R. K. 
Susivienijimo metinio centro 
valdybos suvažiavimo, vyku
sio vasario 26, 27 ir 28 d., 
Wilkes Barre, Pa. Centro val
dybą sudaro 10 asmenų. Iš
skiriant pirmininką, visi nariai 
yra Amerikoj gimę ir augę 
lietuviai, kurie labai domisi 
kiekvienu geru lietuviškuoju 
sąjūdžiu ir jungiasi į Lietu
vos išlaisvinimo rūpesčius bei 
darbus. Veik visi jie tokiais 
išaugo dirbdami Susivienijime.

Pažymėtina, kad 1960 m. 
seimo metu į šios organizacijos 
vadovybę įsijungė du jauni, e-

nergingi ir tikrai dinamiški 
nanai - veikėjai — inž. Anta
nas J. Rudis ir teisininkas Ta
rnas Mack-Mikelionis. Į orga
nizaciją ir jos valdybos suva
žiavimus juodu įneša nemažai 
iniciatyvos, ir jiems netrūksta 
ryžto padėti valdybai, pirmon 
eilėn jos pirmininkui bei sek
retoriui vykdyti suvažiavimų 
nutarimus. Prie kitų, jau 
seniau besidarbuojančių valdy
boje narių, pažymėtinai kūry
bingo ir sumanaus dvasios va
do prel. Jono Baltusevičiaus 
ir puikaus apdraudos, finansų 
ir visų administracijos reika
lų tvarkytojo sekretoriaus Vin 
co Kvetkaus, Rudis ir Mack 
yra labai vertingas priedas.

*

Pabuvojus Susivienijimo cent 
ro valdybos suvažiavime tre
jetą dienų, susipažinus su or
ganizacijos finansine ir admi
nistracine būkle, pajunti, kad, 
nors ši organizacija jau per
žengė 75 metų amžiaus slenks 
tį, ji nepaseno savo dvasia, 
savo tikslais, savo planais ir 
užsimojimais tarnauti ne tik 
savo nariams, bet visai lietu
vių visuomenei. Savo apdrau
dos ir pašalpos skyriais, ap
draudos certificatų (polisų) 
įvairumu LRKSA yra taip mo
derniškas, kaip ir bet kuri ko
mercinė apdraudos kompanija. 
Skirtumas yra tiktai toks, kad 
Susivienijimas yra mūsų, mūsų 
pačių valdomas ir tvarkomas, 
kad jis remia kiekvieną lietu
vių tautinį, religinį r kultūri
nį sąjūdį. Tokios paramos ne
sulaukėme ir nesulauksime nė 
iš vienos komercinės bendro
vės. Tuo būdu Susivienijimas 
buvo, yra ir bus gyvas, stip
rus ir naudingas lietuvių vi
suomenės bei bendruomenės 
narys.

Šios organizacijos vadovy
bės garbei tenka pasakyti, kad 
jos finansinis pagrindas yra 
tvirtas, administracinė siste
ma ir moderni ir lanksti, in
vesticijos saugios ir nešančios 
jai gražaus pelno. Tai didina 
jos pajėgumą patenkinti visus 
įsipareigojimus nariams ir prie 
de papildo rezervus jos ižde.

Yra ir daugiau gerų ir tei
giamų reiškinių Susivienijimo 
dabartiniame gyvenime. Vie
nintelį neigiamą reiškinį ten
ka konstatuoti, kad nors spau 
da, ypač dienraštis Draugas, 
dažnai paskatina domėtis šia 
organizacija, nelaikant jos kaž 
kokia podukra, prisirašančių 
skaičius prie jos yra sumažė
jęs. Šis reiškinys yra apgailė
tinas, nes jis parodo daugelio 
mūsų tautiečių mažėjantį jaut 
rūmą mūsų organizuotai veik
lai. Todėl valdybos suvažiavi
me buvo nutarta padidinti pas 
tangas atgaivinti ssuidomėji- 
mą mūsų Susivienijimu.

Spaudoje ir gyvenime

ŽEMĖS ŪKIO KRIZE LIETUVOJE
Laisvus Lietuvos ūkininkus oku

pantai pavertę raudonųjų bernais, 
susilaukė, katastrofiškos padėties. 
Žemės ūkis nusmuko žemiau negu 
jis buvo kitados .nusigyvenusių, 
lenkuojančių dvarininkų laikais. 
Tai tikrovė, kurios nebeįstengia 
nuslėpti nei patys okupantai. Jų 
kontroliuojamas laikraštis "Tiesa” 
(Vilniuje) 1962 m. vasario 21 d. 
Nr. 44 rašo:

“Nenuslėpsi fakto, kad dauge
lis ūkių žeidė dideliuose plotuose 
velėną, o gyvuliams pašarus pirk
davo. Net kolūkiečiams už darba
dienius kai kurie kolūkiai išduo
davo iš valstybės pirktus grūdus. 
Eilę mėtų mūsų rajone neatsirado 
ūkio, kuris pagrįstai galėtų di
džiuotis pagamintų produktų pi
gumu. Net pieno ir mėsos gamybo
je nebuvo ypatingo didėjimo. Pir
mūnu, mokančiu žiūrėti į ateitį, bu 
vo laikomas tas, kuris “sugebėda 
vo” daugiau turėti dobilienų. Tokių 
ūkių turėjome rajone ne vieną. 
Užleidžia pusę arimų menkavertė
mis žolėmis ir didžiuojasi pirmas 
pavasarį baigęs sėti, rudenį piauti. 
O kad jo aruodus vėjas šluoja, kad 
metai iš metų kolūkiečiams už dar
bą tik pažadus dalina — papras
tai maža dėmesio kreipdavo. At

seit, po metų kitų, kai dobilienos 
sužeis, bus grūdų ir pinigų. Tuo 
tarpu šienauti vyrai eidavo ne į 
savo laukus, o, išpustę dalgius, 
traukdavo į Nemuno žiotis pigaus 
šieno pirkti. Kolūkis perka šieną, 
perka grūdus, tai ką pagaliau jis 
parduoda, kuo jis verčiasi? Apie 
tai buvo tylima.”

Išdėstęs šiuos faktus, laikraštis 
pažymi: “Mes kol kas negalime 
pasigirti savo derliais.”

Reikėjo laikraščiui kalbėti dar 
atviriau — negalite pasigirti visa 
savo kvaila sistema, kuri iš sočių 
Lietuvos ūkininkų pavertė šeimas 
skurdžiomis raudonųjų dvarų ku
mečių šeimomis. Negyvenimiškos, 
nepraktiškos sistemos labui negai
limas aukoti žmogus. Kolūkių skur 
das toks didelis, kad net nuvažiuo
jantiems į Lietuvą ekskursantams 
bijomasi jų rodyti ir amerikiečiai 
negali aplankyti ten gyvenančių 
savo tėvų. Visa raudonoji propa
ganda subliūkšta prieš šiuos fak
tus, kurių jie negali paslėpti. Duo
kite tik Lietuvos ūkininkams lais
vę, ir vėl ateis laikai, kaip nepri
klausomoj Lietuvoje, kada buvo 
problema — kur gausius žemės 
ūkio gaminius padėti, š. Daugi.

t

Šiurpios Alžirijos nepriklausomybės išvakarės
Alžirijos nepriklausomybė paskelbiama, bet kraujo praliejimas tebevyksta

GEDIMINAS GALVA

cūzų palikimas neaiškiam li
kimui, yra didelė kaina. Pran
cūzai nepametė galvos, kaip 
belgai Konge. Jie bandė iškovo
ti kai kurių teisių, k. t. laikyti 
karinius dalinius, bet europie
čiams tegalėjo suteikti tiek vil
čių, kad jie bus tinkamai glo
bojami nepriklausomoje Alžiri
joje i

I 
Taikos sutartis nežada taikos j

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 2 d. ' S

Komunizmo puolimai prieš
religiją

Prancūzijos vyriausybė pa
skelbė sąlygas sukurti nepri
klausomą Alžiriją. Laikinoji 
Alžirijos vyriausybė, vedusi de
rybas su Prancūzija, susipažįs
ta su sutarties aptartimis ir 
pasiruošusi nevilkinant ją pa
sirašyti.

Alžiriją pradės savaimingai 
tvarkytis šių metų pabaigoje. 
Birželio mėn. numatomas alži
riečių atsiklausimas: Alžiriją 
atsiskiria nuo Prancūzijos ar 
lieka sąjungoje. Pereinamuoju 
metu kraštą valdys Prancūzi
jos komisaras ir alžirietis mi
nisteris pirmininkas. Prancūzų 
kariuomenė atskiru susitarimu 
pasilieka tam tikrose vietovė
se, kurios bus nuomojamos. 
Sahara perleidžiama Alžirijai, j 
bet Paryžius galės ten branduo
linius ginklus bandyti ir nau
dotis tenykščiais žibalo šalti
niais. Žibalo pelnas dalomas 
pusiau. Prancūzija pasižada 
ūkiškai remti Alžiriją ir suteik- { — 
ti 450 mil. dol. paskolą pirmai- rijos vyriausybėje turį tris mi- 

nisterlus su Louis Joxe, minis- 
teriu Alžirijos reikalams, su
tarties autorium, šaukia pasi
tarimą sutarčiai “aptarti”, nes 
įvyko tarpusavio nesutarimas. 
Ryšium su sutartimi kitų par
tijų nusiteikimas, nors ir netu- 

I ri ypatingo svorio, 
ryškėjęs.

Trys lemiantieji
i Ateities kovoje 
veiksniai: prancūzų 
nė, OAS — slaptoji kariuome
nės organizacija ir 9 mil. alži
riečių, kurių 80% remia savo

svarstomas klausimas jį at
šaukti iš Alžirijos. Negalima 
laikyti patikimais 60,000 alži
riečių, esančių Prancūzijos ka
riuomenėje, ir dalį prancūzų po
licijos Alžirijoje. Įvykiai įrodė, 
kad 
CRS
malšinti yra besąlyginiai išti
kimi de Gaulliui.

OAS gali sukurti ypatingą 
padėtį, jei jai pavyks sukiršinti 

Paskelbus sąlygas nepriklau- alžiriečius nacionalistus ir pa-

Prancūzijos policija ir 
— daliniai riaušininkams

somą Alžiriją sukurti, ypatin
gai padidėjo teroras Alžirijoje 
ir politinė įtampa Prancūzijoje, 

i OAS — slaptoji kariuomenės 
l organizacija siaučia Alžirijos 
miestuose ir žudo pasirinktas 
aukas. Alžiriečiai atsako ugni
mi. Prancūzijoje, ypač Pary
žiuje, kuriame išimtinai susi
telkusi politinė veikla, sprogs
ta plastikiniai sprogmenys. 
UNR — de Gaulle partija pa-

remti MNA aršiuosius alžirie- 
čius kovotojus, vadovaujamus 
Messali Hadj, siekiančius visiš
ko atsiskyrimo nuo Prancūzi
jos.

OAS ir alžiriečiai
Alžirijos europiečiai netiki, 

kad OAS vadovas Roul Salan 
laimės kovą Prancūzijoje, 
pieds noirs — juodakojai 
mia OAS, nes tiki bent dalį

Tie 
re- 
sa-

sisakė už Alzirijos sutartį. MRP j vo teisių apginti. Slaptoji ka-
katalikai socialai, Prancū-

Religijos įtaka išgąsdino Kremlių

J. DAINAUSKAS

Laisvojo pasaulio žmonės, štai, komunistinio žmogaus 
ypač tie, kurie niekad nebuvo idealas, turįs sukurti žemėje 
susidūrę su komunistais jų vai- naują rojų visai dirbančiųjų 
domoje teritorijoje, negali su- žinomų klasei. To “rojaus” kū- 
prasti priežasties, kodėl komu- rimu užsiima Sovietų Sąjunga 
nizmas veda kovą prieš religi
ją, ypatingai prieš Katalikų 
Bažnyčią. Kokiu gi būdu ko
munistinei valstybei gali gręs- 
ti Katalikų Bažnyčia, gėrio 
artimo meilės apaštalas?

ir

su savo masinėmis egzekucijo
mis, priverstino darbo vergų 
stovyklomis ir... sputnikais. 
Nepaisant 44 su viršum metų 
besitęsiančio teroro, smurto ir 
propagandos, Maskvos valdo
vams nepasisekė sukurti tokių 
žmogiškų robotų valstybės. Tas 
jiems niekad nepasiseks, nes 
žmogaus dvasiniai pradai yra 
aukštesni už medžiaginius. Tik 
komunizmas niekad nepajėgs 
tos tiesos suprasti.

siais metais. Europiečiai per 
pirmuosius trejus metus galės 
pasirinkti Alžirijos ar Prancū
zijos pilietybę. Jiems suteikia
mas balsas savo teises ginti, 
bet jų vyravimas baigiasi. Jie 
daugiausia pralaimėjo.

Sutarties vertinimas
dar nepa-

J

mėn. veiksniai

lems trys 
kariuome-

Septynerius metus ir 4 
vykęs karas Alžirijoje parei
kalavo didelių aukų. Menamais 
duomenimis jo metu žuvo 15,- 
000 prancūzų karių ir 160,000 
alžiriečių kovotojų. Pastarai
siais metais prasidėjusiame pi
lietiniame sąmyšyje žuvo 2,000 laikinąją vyriausybę, 
europiečių ir 14,000 alžiriečių. 
Prancūzija išleido apie 10 bil. 
dol. vesti karui, kuris ėmė sėti 
blogio sėklą ir metropolijoje. 
Prancūzija nenoromis turėjo 
daryti nuolaidų karą užbaigti. 
Atsisakymas Saharos suvere
numo, gyvybinės reikšmės ži
balo šaltinių ir Alžirijos pran-

yraSvarbiausias veiksnys 
prancūzų kariuomenė Alžirijo- 
je. Jos skaičius siekia 220,000 
karių, kurie yra ištikimi vy
riausybei. Kai kurie svyruo
jantys ar neištikimi gali būti 
palaužti. Svetimšalių legijonas 
jau ne kartą buvo įsimaišęs 
neramumuose šiuo metu

riuomenės organizacija yra ne 
gausinga, bet gerai organizuo
ta vykdyti terorą. Juodakojai 
yra tik jos talkininkai, šnipai. 
Prancūzijos vidaus reikalų mi
nisterijos sukurtas ypatingas 
dalinys — Barbouzes — jau 
gali pasigirti laimėjimais. Ar 
jam pavyks palaužti OAS?

Alžiriečiai, išskyrus aršiuo
sius nacionalistus, pasitiki sa
vo laikina vyriausybe ir laukia 
paliaubų. Jų didžiausia nelai
mė — OAS teroras, vykdomos 
žudynės, pareikalavusios dauge
lio aukų. Jie tiki gyveną auksi
niame nepriklausomybės prieš
aušryje, kurį seks daug žadan
ti nepriklausomybė, bet vargu 
numato siaubą, kurį Salan yra 
pasiryžęs vykdyti Alžirijos 
miestuose. Tamsoje gyveną al
žiriečiai nesuvokia, kurio svo
rio naštą jiems užkraus nepri
klausomybė. Europiečiai susi
telks miestuose, ves nuožmią 
kovą ir suskaldys besikurian
čią valstybę.

Kova su religija
Užtat nenuostabu, kad Ru- 

įsitvirtinę komunistai

komunizmo tikėji-

kad Stalinas buvo 
net trijuose parti-

New Yorkas vakar pagerbė astronautą Glenn. Iškilmingai New Yorkas anksčiau yra sutikęs ir pa
gerbęs ir kitus JAV žymius asmenis. (UPI)

Materialistinis tikėjimas
Fanatiškai ir histeriškai ko

munistų reiškiama neapykanta 
bet kokiai religijai remiasi 
marksistine teorija. Maskvos 
komunizmas esmėje yra išraiš
ka naujo materialistinio tikėji
mo, atmetančio žmogaus dva
sinius bruožus, sielos egzistavi
mą. Komunistai teigia, kad mū- i-joje 
sų pasaulis nėra sutvertas ant- nuo pgn metų darė dideles pa- 
gamtiniu būdu, bet yra susi- stangas pašalinti religiją, su
formavęs tariamai materialis- naikinti Bažnyčią, ypač krikš- 
tinio visatos judėjimo ir orga- čioniškąją, nes ji yra nuo ąm- 
ninio pasaulio klasių kovos iš
davoje. Esą, vien tik medžiaga 
sudaro žmogaus egzistencijos 
pagrindą. Iš jos su laiku išsi
rutuliojo žmogaus mintijimas, 
nieko savyje neturįs dvasinio.
Toksai yra 
mas.

Nežiūrint, 
pasmerktas
jos kongresuose, bet jo įvesto
ji į komunistinę doktriną dia
lektinė priešingumų logika ir 
toliau komunistų yra sekama. 
Pagal tą logiką visi moraliniai 
dėsniai ir taisyklės, kuriomis 
vadovavosi ir vadovaujasi že
miškas pasaulis, gali būti kiek
vienu metu be jokių dvejonių 
atmestos, kaip “atgyvenęs” 
daiktas, trukdantis marksisti
nei ideologijai. Visos moralinės 
ir istorinės tautų tradicijos, jų 
išpažįstamos religijos, šeimos 
santvarka, privaloma visuome- 

1 ninė etika bei moralė komuniz
mo sekėjų yra atmetamos su 

: panieka ir neapykanta. “Nau
jasis žmogus” yra negalvojan
tis žmogus - robotas, sugeban
tis atlikti didelius fizinius dar
bus, išnaudojantis savo proto 
ir kūno galias, aklai tikintis į 
komunistines doktrinas ir be 
jokios kritikos vykdantis visus 
Kremliaus valdovų parėdymus.

žxų stipriausioji tvirtovė, ginan- 
.. žmogaus teises, jo moralę ir

: a t man i i žmogaus dvasinius 
jausmus būti geru ir teisingu. 
raėxoje rcusijoje raudonieji, pa- 
sinauctodami žmonių įsitikini
mu, kad stačiatikių bažnyčia 
buvusi nuversto caro atrama 

iiankiu, teroru bolševikai 
greitai sulaužė stačiatikių baž
nyčios pasipriešinimą. Kai 
-.Maskvos patriarchas Tichonas 
p. ipaz.no Sovietų valdžią sta- 
cmciz.ų bažnyčiai, tai komunis- 
-_iūs ji nustojo būti priešu, su 
zuiuuo turima kovoti. Kitas 
bažnyčias komunistai tedarė, 
gi dvasininkus ištrėmė ar nu
žudė. Karo metu Kremlius tak
tiniais sumetimais buvo sutei
kęs kai kurių lengvatų stačia
tikių bažnyčiai, tačiau ji jokio 
savystovumo nebuvo atgavusi 
ir tik vykdė Kremliaus įsaky-
mus.

Dabartinėje Rusijoje gyven
tojų daugumą sudaro žmonės, 
kurie nematė ir neprisimena 
caro laikų, tad atrodo, kad 
naujasis komunistinis auklėji
mas ■ tisuose tikrai pašalinęs 
rel.g.ją. Tačiau sovietų spau
doje pasirodančios žinios įrodo 
ką kitą. “Komsomolskaja Prav-

(Nukelta į 4 psl.)
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JUOZAS KRALIKAUSKAS

Tautvilą kaipgi abejotų savimi. Tu žinoki: nie
kas kita nėra baisu, išskyrus tiktai viena — b"-xl 
verstam klausyti Mindaugo. Geriau nusprogti kovo- do, nesvyruodamas galėtų mirti dėl savo tiesos. Tė

vas kovojo ir žuvo dėl savo- O kas pasakys, kokią tie
są jautė motina, jau myriop atgulusi ir paskutinį 
kartą sūnų bučiuodama? O kieno pusėn atsistotų tė
vo tėvas, galingasis Viešpatis Ringaudas, jei tas mil
žinas prabiltų iš Anapus?...

Eitvydas nugara atsiremia į vinkšną. 
Šilto vakaro sutema.
Įsižiūri į žvaigždes. Tyli didelės ir mažos- 
Jį baimina vinkšnoje vėsčiojantieji vėjo gūsiai ir 

ąžuolo šakų šnara. Tokia daugybė žvaigždžių, o visos 
iki vienos taip tyli...

Tikrąjį atsakymą tik senoliai tepasakytų. Nesu
klystų pamokydami bei patardami tik mirusieji iš 
anapus ežios...

Bet ar atšauksi? Ar atmaldausi? Ar dar kartą 
ašaromis apibersi mamą po jos paskutinio pabučia
vimo, kurio niekad neužmirši...

Viršum ąžuolo tamsiųjų šakų — jaunasis Mėne
sėlis, sveikatos ir grožio dievaitis, kuris gydo, gaivi
na ir jaunina- Trijų vakarų Mėnesėlis, pirmąkart vėl 
pamatytas. Tai šviesusis, kuris buvo sudilęs ir net 
visai pražuvęs. Prisikėlė iš numirusiųjų vėl jaunutis: 
puošnus, sidabrinis, švytesiu blizgąs.

Eitvydas pradžiunga, dideles akis į dangų pakė
lęs. Jis žnabžda, ąžuolo šakoms patyliai šnarant:

„Jaunas Mėnulėli, dangaus šveisus Deivaitėti! 
Tau šveisybė, man linksmybė! Tau pilnatis, man svei
kata! Tau deivystė, man rikystė!.-”

A. mėlynake mama, žibuoklėle! Sužinoki, ką tik 
. dievai ir aš težinome. Tėvas paliko daug: pilis, pla

čiąsias žemes, nesuskaičiuojamą naudą. Bet tu, 
mele, tikrai gi daug daugiau man palikai — pasku
tinįjį savo pabučiavimą!...

(Bus daugiau)

Brolio — viena tiesa. Dėdės — kita. Šitų atokių 
būti pri- giminaičių Bulevičių — dar kita. Krivė Prutas, atro-

jant, negu dvėsuoti dė-ė-ėdės nulenktu tarnu. Ver
gauti man baisiau negu mirti.

Eitvydas virpančiu balsu: kai kas nudobia pase
nusį savo šunį, o mudu — dar neseną savo dėdę. Ai 
ne tikrajam dėdei pasirengėm nuimti galvą?

Tautvilą niekinamai krusteli pečiais. Kas gi tau 
priešo galva, kada kauniesi dėl savosios? Galva už 
gyvastį. Bene išliktų kaunioje toks, kuris užsimojęs 
smogti priešo galvon, susvyruotų ir susigraudentų, ar 
tik nepersmarkiai užsimojo? Bene minėtų kas tolimo
se šalyse Batu, jei Batu krūpčiotų kapodamas galvas?

Eitvydas tyli. Jis žino: Tautvilą sirgte serga pir
menybės geismu ir didžios galybės ilgesiu.. Su baimi
nančiu kietumu ir neapsakomu atkaklumu jis veržia
si į tai, kas — arba viskas, arba nieko. Jau nekartą 
iš brolio lūpų girdėjo: kaip Kernavės rikis begalėtų 
būti Mindaugo pastumdėliu? Būtum dar pusiau lyg 
rikis, bet jau iš tikrųjų tik kareiva-

Eitvydas žino: greičiau vėtrą perrėksi, negu bro
lį perkalbėsi. Tautvilą draskysis ir siautės tol, kol 
arba žus arba įgys tokią pat valdžią ir galybę, kokią 
buvo išsikovojęs jų tėvo tėvas. Tat kaip tokį kas 
žabos? O jeigu kieno ir pažabotas, ar ilgai toks 
lėtų gyvas beištverti?...

Tautvilą į tėvą ne tik iš veido panašus- Ne 
net ir iš būdo. Jis ir eina tėvo keliu, tėvo pėdomis be 
atodairos.

Gerai, kaip Tautvilą sako: svarbu tik atsikratyti 
Mindaugu. Bet ar tada jau būtų išsinarpliota ir iš
brista? Ar tai jau išsivadavimas iš bėdos? Atsikra
čius Mindaugo, bus byla su šitais Bulevičiais. Jei 

Eitvydas linksi. To prisigyvenom, kad negalėsma pasiseks ir Bulevičių atsikratyti, bus vėl byla — gal 
atskirai net tartis su dėde. Jie galutinai atskėlė mus su deltuviškiais ar Ruškaičiais...
nuo dėdės- Savo žabangomis tie sukčiai mudu paga
vo, kaip žebenkštes. Jų veidai man baisūs-

TITNAGO UGNIS
PREMIJUOTAS ROMANAS

llllllllllllllllllll
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(Tęsinys)
Sėdi, lyg prišalęs, ir vis baiminiesi- Kaip visada. 

Tu, lyg zuikis, bijai visko. Galop jau net ir draugų.
Eitvydas skaudžiu balsu: ir nejaugi tu tikrai 

tiki, kad šitie piktieji — tai mūsų draugai? Sakysi, 
gerai tokia prikli sėbrą?

Tautvilą pažiūri atsidėjęs. Gerai tas, kas būtinai 
reikalinga. Žinoki — kas Minido priešas, tas mūsų 
draugas. Klausi, ar gerai ši sėbrą? Tai pats atsakyki: 
kas dabar ant ižo pavasario Neries viduryje — Mi- 
nidas ar mudu?

Bet Eitvydas, įtemptas ir giliai nusivylęs, vis te- 
begailauja. Begeresni šitie Bulevičiai nei Mindaugas? 
Sakysi, tauresni šitie peleniniai? Jie pasibaisėtini!

Tautvilą sušvyti akimis. Žinau šituos giminai- 
nius, žinau. Gerai permatau, ką jie galvoja. Bet sa
kiau — durys tegali būti atidarytos arba uždarytos. 
Mums reikia veikti, o ne dūsauti sulinkus. Ir kuo pla
čiau Mindaugas į Kernavę žiojasi, tuo pas piktesnius 
Mindaugo priešus turime skubiai siekti pagalbos. 
Mums juk belikę tiktai viena: atsikratyti Mindaugu 
arba nuskęsti.

pa- 
ga-

tik

I
Tai kas taip, o kas ne? Katras išėjo tikruoju 

keliu: Mindaugas ar Tautvilą? Ar gal nė katras?
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DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 2 d.

MIRTIS PRO MIRTĮ PRASLINKUS

KVIEČIAME ATSILANKYTI Į MŪSŲ

TRADICINĮ UŽGAVĖNIŲ ŠIUPINĮ,
rengiamą š. m. kovo mėn. 3 d. (šeštad.) 7 v. vak. Lietuvių Auditorijos didž. salėje, 3133 So. Halsted Str.

Programoje: POVILO MIELIULIO vad. „BANGOS“ choras, LEO- Tradiciniu šiupinio valgiu svečiai vaišinami nemokamai. Valgis paruošiamas
NO GRUŽO paruošti tautiniai šokiai, „.AIDOS“ dainininkų grupė, vad. p.p. Albrechtų „Marąuette Bakery“ kepykloje. Šokiams gros Frnis Rizzo
J. LAMPSAICIO ir kiti. orkestras. MAŽOSIOS LIETUVOS LIETUVIŲ DRAUGIJA.

(A. a. Įeit. St. Samatauskas)

Steponas Samatauskas, 47 me
tų, gyv. Plainfield, N. J., sirgęs 
inkstų liga, mirė vasario 19 d.

Ties tais žodžiais susimąstau: 
ar ne to “laimės vaiko”, kaip 
mes jį vadindavom, dėka ir aš 
ir kiti mano karo dienų bičiu
liai esam gyvi ir dar tikimės 
gyventi. O jo jau nebėra.

Leit. St. Samatauską susi
tikau karo dienomis Ogtendos 
kaime, netoli Varšuvos. Čia na
ciai atvežė iš sugaudytų lietu
vių sudarytą darbo kuopą dar
bams. Atradom tris lietuvius 
karininkus. Jų tarpe Samataus- 

y kas buvo pats jauniausias ir, 
regis, stipriausias. Bet mes ta
da nepągalvojom, kad į to jau
no karininko rankas likimas ati
duos atsakomybę už mūsų gal
vas ir kad jis kada nors 
pramintas “laimės vaiku”.

Kai 1945 m. sausio 15 d. 
sidėjo visuotinė raud.
ofensyvą nuo Vyslos į Rytprū
sius, mūsų kuopos vadas vyr. 
Įeit. Jakubauskas (miręs, palai
dotas šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoj) buvo atostogose Drez 
dene. Būdami be vado, traukė
mės į Karaliaučių. Kai Kara
liaučių apsupo, traukėmės į Pil
iau. Mes jau buvom dezertyrai, 
nes 
dė.
gavęs žinią, kur jo kuopa yra, 
lėktuvu atskrido į apsupimą ieš 
koti ir gelbėti savo vyrų. Bet 
jis savųjų ten nerado, liko kau
tis ir ieškoti kelių į lai3vę iš 
tos peklos, kurion jis savanoriš 
kai atskrido vien tik norėdamas 
išgelbėti savo kuopos karius.

O mes su Įeit. Samatausku ir 
kitu karininku per Piliau, Ne
ringą, Stutthofą, prasimušėm į 
Dancigą. Iš Dancigo pabėgo 
anas karininkas,

bus

pra- 
armijos

vokiečiai kitus kelius nuro- 
Jakubauskas, iš vokiečių

pasiliko tik
vienas Samatauskas su šimtine

vyrų. Kai Dancigą apsupo ir 
prietiltis siaurėjo, atsidūrėm 
Gdynėje. Čia diena po dienos 
mus spaudė prie jūros ir 1945 
m. Velykų rytą raud. armija 
buvo tik už pusės kilometro 
nuo jūros. Prietilčio likimas tu
rėjo išsispręsti kelių valandų 
laikotarpyje. Samatauskas at
vedė kuopą prie paskutinės prie 
plaukos. Iš viršaus minos krito 
į kareivių miną, kraujas ir mės 
galiai tyško į šalis, aplink ma
tėsi kažkoks baisus pragaro 
vaizdas. Mes ką tik buvom pa
laidoję ant jūros kranto užmuš 
tuosius Joną Pakeltį ir Praną , 
Mozūrą. Bet prieplaukoje įvy-, 
ko stebuklas: pro kareivių mi
nią Samatausko vyrai prasiver- į 
žė į laivą ir mes išplaukėm į 
Heilą.

He’loje likimas buvo aiškus: 
mes liksim čia, nes išveža tik 
sužeistuosius. Kai Įeit. Samatau 
skas su vokiečių kuopininku grį 
žo iš štabo, kuopininko plaukai 

i buvo baltutėliai ir žinia: lietu- 
viai gali evakuotis iš Hellos. 
Šiaip taip įsibrovėm į perpildy
tą sužeistaisiais kareivių laivą. 
Jis turėjo plaukti į Swinemuen- 
dę. Prie Riugeno salų laivų vilk 
stinę užpuolė povandeniniai lai
vai, vieną antrą jų nuskandino, 
o mes laimingi išlipom gražioje 
Kopenhagoje. Ir tą jauną, gra
žų, mergaitiškų akių karininką, 
kuris net ir komandos, rodos, 
nemokėjo paduoti, praminėm 
laimės vaiku. Juk jis mūsų šim
tinę išgelbėjo, gal būt, ne tiek 
sumanumo ir orientacijos, kiek 
laimės dėka. Ir mes jį pamilom, 
nes pekloj ir velniavose jis nuo 
mūsų nepabėgo, o pasiliko drau
ge.■ °

Jis liko įamžintas 
“Lenktynėse su šėtonu” 
inicialais.

mano
ltn. S.

Komunistų puolimai
(Atkelta iš 3 psl.)

Vasario 16 d. Marąuette Parko jaunučiai ateitininkai turėjo Va
sario 16 d. paminėti susirinkimą. Jaunučiai ateitininkai klauso glo
bėjos J. Lieponienės kalbos. Nuotraukoj matyti Ingrida Blekytė, 
Rasa Degutytė, Daiva Valaitytė, Birutė Lieponytė, Rūta Butvi- 
laitė, Živilė Stonkutė. (Nuotr. Z. Degučio)

KUN. GIŽINSKO JUBILIEJUS
Leonardas Gižinskas 

d. švenčia savo kuni-

Kai mintyse grįžtu į 
dos kaimo laukus,

Oglen- 
kur pirmą 

I kartą pamačiau jaunyste ir gy
vybe žydintį Įeit. Steponą, man 
rodės, kad jis už mus visus il-

da” neseniai parašė aliarmuo- i giau gyvens. Bet šiandien jau 
jančią žinią apie religinius pa- jo nėra. Jis pas Aukščiausiąjį, 
sireiškimus Vladimiro rajone Kai tokie vyrai miršta, nejučio- 
(apie 110 mylių nuo Maskvos), mis sugrįžta mintis, kad gal ir 
kur 1960 metais vaikų buvo 
daugiau pakrikštyta, nei anks
tyvesniais metais, kur jaunos 
šeimos, priklausančios net prie 
komsomolo, nuolatos veda vai
kus į cerkves, kur net komso
molo nariai tuokiasi cerkvėse 
ir t. t. Komunistų vadovam tai 
yra nesuprantama. Tuo tarpu 
religingumas pačioje Rusijoje 
ne mažėja, bet didėja. Šitas 
religingumo plėtimasis Rusijoje 
nieko bendro neturi su Krem
liaus tariama tolerancija reli
gijai, nes jie visokiomis prie
monėmis ją persekioja, kelda
mi bylas dvasininkams (kaip 
neseniai Lietuvoje), kad tik 
sutrukdytų jiems eiti savo pa
reigas.

Po “destalinizacijos” žmonės 
pasijuto kiek laisvesni ir pačio
je Rusijoje. Pirmutiniai žmonių 
vidinių jausmų pasireiškimai 
viešumoj rišosi kaip tik su re
ligija. Tai labiausiai ir išgąsdi
no Kremlių. Čia ir glūdi sustip
rintos kovos prieš religiją prie
žastys. Bet toji kova tikrai bus 
nevaisinga.

studijas ir 1939 m. buvo iš-1 
spausdintas jo mokslinis dar-; 
bas: “Dieviškosios tiesos ki
birkštys tautų religijose”.

W. Virginijoje kun. Gižins
kas iš pradžių darbavosi Whi- 
te Sulphur Springs, vėliau — 
Fairmonte, Barackvillėje, Litt- 
letone. Dabartinėje parapijoje 
darbuojasi nuo s 1955 metų.

Kun. Gižinskas yra aukšto 
išsilavinimo, talentingas lietu-1 
vis, moksleivių mėgiamas ka
pelionas. Nors 

j mas sunkumų 
sada pasilieka 
reigose. Savo 
mu ir draugiškumu yra nusi
pelnęs daugelio pagarbą ir prie
lankumą. J. Pr.

dažnai turėda- 
su sveikata, vi- 
uolus savo pa- 
džentelmenišku-

PIRMAS VIETINIS KONGO 
VYSKUPAS

pasiekė vyskupijos centrą, ko 
rezultate vyskupijos savaitraš-1 
tyje pasirodė kun. Gižinsko pa- kūpąs Teofilis Mbemba. Jam 
veikslas ir straipsnelis.

Laikraštyje pažymima, kad

Kun.
kovo 4 
gystės 45 m. sukaktį. Dabar 
jis darbuojasi Farmingtone, W. 
Va., kur yra Šv. Petro parapi
jos klebonas. Farmingtonas tai kun. Gižinskas, karo audrų ir 
angliakasių kaimas, kuriame okupacijų nublokštas į tremtį, 
yra atstovų beveik visų tauty- į W. Virginiją pasiekė 1949 m. 
bių, gyvenančių Europoje ir net Yra gimęs 1894 m. gruodžio 
Vakarinėje Azijoje. Tarpe jo 31 d. Kai kurį laiką Maskvoje, 
parapiečių yra italų, kroatų, Lazarevo institute, yra studija- 
vengrų, ukrainiečių, lenkų, gu
dų ir vienas lietuvis. Kažkaip 
jie sutaria viename punkte. Jie 
mėgsta lietuvį kunigą. Sužino
ję, kad kovo 4-tą sukaks jam 
kunigystės 45-ji metinė, išrin
ko “tarptautinį” komitetą, no
rėdami jį pagerbti. Jie netgi I

_____ 1

vęs kalbas, vėliau įstojęs į ku
nigų seminariją Kaune ir ku
nigu įšventintas 1917 m. kovo 
4 d. Vėliau studijas dar gilino 
Kauno universitete, 1926 m. 
gaudamas teologijos licencijato 
laipsnį. Kapelionavo gimnazijo
se ir talkino spaudoje. Mėgo 
lyginamosios religijų istorijos

mūsų likusiųjų gyvųjų dienos
nebeilgos, nes mums savu laiku į Marquette Parko Lituanistines 
teko perdaug kentėti, per daug mokyklos Chicagoje suruoštame 
skaudžių nuotykių išgyventi ir Vasario 16 d. minėjime deklacnuo- 
tik per stebuklą likti gyviems, ja Ingrida Blekytė. Minėjimas įvy- 

_ ko Šv. P. Marijos Gimimo parapi-.iIlsėkis ramybėje Įeit. Stepo- jog salėje vasario lg d
nai! VI. Rjs Nuotr. Z. Degučio

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.

I'.

Prancūzų Konge konsekruo
tas pirmas vietinės kilmės vys-

apie 20,000 žmonių minia sukė
lė ovacijas, kai, sveikindamas 
jį, apkabino krašto prezidentas 
Youlou.

iAinninnELECTROnii:sILUUnil Irt gflBflMKyMn
TV-RAOIDAI -3UOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 
ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES 

E L. VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 
Viskam žemiausios kainos ir garantija

3321 S. Halsted St.- CLlFFSDE4-5665

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

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

Telef. WAIbrook 5-5121 11

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

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

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

MUTIIAL SAVINGS

I

fr

MO VI NG
ŠERĖNAS perkrausto baldus 

kitus daiktus. Ir iš tof< Miesto j
R. 
ir 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. B7 PI. WA 5-8063

MICHIGAN OBUOLIAI
TIESIOG IŠ SODO!

WINESAP 
JONATHAN 
RED DELICIOUS

$1.98
$1.98
$2.35

Dideli balti kiaušiniai, 3 tuzinai. . . . . . . . . . . . . . . . .
Vid. dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai. . . . . . . . .

Taip, turime ir ančių šviežių kiaušinių
Natūralus medus iš bitynų, kvortoms, ’Zž galiono ir 

galionais. Medus koriuose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39^

rnn CTnor 1924 West 59th st- tllU ulUnt Tel. PRospect 6-5347
B ■ ■ ■■ Atdara nuo 8 v. r. iki 6 v. vak.

Yra vieta automobiliui pasistatyti.

$1.29 
$1.19

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

Savings insured to $10,000 by F.S.LI.G

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

J
Kas tik turi gerą skonį, 

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5815

Vedėjas i. LIEPOMS

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

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

I

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 
Amerikos 
Marąuette

Current

ir skolinkite pinigus 
Lietuvių Sostinėje — 
Parko apylinkės centre.

Dividend up to 4>/t%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
vi6245 South Westem Avenue Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575 Skaitykite ir platinkite dienrašti

t
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VISI Į DIDŽIULĮ CHICAGOS 
KONCERTĄ

nai jau dvejus metus sėkmin
gai vadovauja Feliksas Eidim- 
tas. Visa apylinkės valdyba ma
loniai kviečia visus clevelandie- 
čius dalyvauti šiame koncerte 
ir iš anksto įsigyti biletus. Šį į 
šeštadienį bilietai nuo 4 vai. j 
bus pardavinėjami Slovėnų au
ditorijos kasoje, kad išvengti

Cleveland, Ohio. šį šeštadie
nį, kovo 3 d. 7 vai. vak. Cle
velando lietuviai renkasi, gali
ma sakyti, į didžiausį šių metų 
koncertą, kurį išpildys Chicagos 
Dainavos ansamblis. Šiame kon 
certe dalyvaus sutelktos mūsų 
žymiosios meno pajėgos. Dai- dėta punktualiai.

į Po koncerto bus šokiai, gro
jant Neolituanų orkestrui. Veiks; 
geras bufetas. Visi Kazimierai dainavo sol. Vytautas Bakūnas, įteikta 
galės atšvęsti savo vardines ir akomponuojant L. Obelenytei. I “Poezija”, 
visi lietuviai smagiai užbaigti šiuo metu Lietuvos 
priešgavėnį sezoną. džiams vadovauja inž. A.

1 Sekmadienį Dainavos ansam- tienis, padėdamas Alfredo 
blis giedos Šv. Jurgio bažny- gės — adjutanto ir vyr. 
čioje. tininkų Br. Rutkausko, R-

ciaus ir V. Gataučio.
Šis balius buvo surengtas lie

tuviams budžiams remti valdy- me^- Clevelande įvyks kovo 11 
bos, vad. V. Rutkausko. Šei- d-• I 
mininkės 
šaltais i 
Svečiai nuotaikingai pasišoko mugė bus iškilmingai atidaryta 
ir maloniai praleido kelias va
landas savo draugų ir pažįsta
mųjų tarpe.Sol. J- Vaznelis

4

Vasario 18 d. Clevelande Šv. Jurgio bažnyčioje susituokė Monika 
Blažytė su B. šlapšiu. Jaunieji gyvens Washington, D. C., kur 
jaunasis turi valstybinę tarnybą. Nuotraukoje kun. dr. P. Jatulis 
iš Romos, kun. P. Dzegoraitis, jaunieji, jaunosios sesuo Marija 
Marcinkevičienė ir dail. V. Raulinaitis. (Nuotr. V. Pliodzinsko)

susigrūdimo. Programa bus pra L; Budžiai turėtų parodyti ir gonytė ir jaunimo reikalams I 
............ ■ didesniams lietuvių susibūri- J. Vyšnioms-

mams, nes jis įspūdingas tiek Vidai Kasperavičiūtei, nuo- 
jaunimui, tiek suaugusiems. širdžiai dirbusiai su at-kų jau- 

Antroje programos dalyje nučiais net penkerius metus, 
i dovana V. Mačernio 

S. Laniauskas kai-
_ _ _ I

LIETUVIŲ BUDŽIŲ BLYNŲ
BALIUS

Jau daug metų iš eilės lie
tuviai budžiai rengia tradici
nius blynų balius, kurie su
traukia gražios Clevelando vi
suomenės. Ir šių metų blynų 
baliuje, įvykusiame pereitą šeš
tadienį čiurlioniečių namuose, 
arti 130 asmenų jaukiai pra-i SVEČIAS IŠ ROMOSnavos ansamblio mišrus choras,

vyrų ir moterų chorai, tauti- keletą valandų gražioje
nių šokių šokėjai, solistai Moni
ka Kripkauskienė, Algirdas Bra 
zis ir Jonas Vaznelis. Koncer
tui diriguos Stepas Sodeika ir 
Algis Šimkus. Tautiniams šo- 
kiams-vadovauja Faustas Stro
lia. Solistams akomponuoja 
muz. prof. Vladas Jakubėnas.

Programoje bus ištraukos iš 
“Pagirėnų” ir “Gražinos” ope
rų, kantata “Laisvės troški
mas’’ Tr' specialiai Dainavos an
sambliui dedikuotas VI. Jakū- 
bėno kūrinys “Tremtinių ir iš
vežtųjų giesmė”.

Solo dainos, duetai, tautiniai 
šokiai, . vyrų moterų ir mišrūs 
chorai išpildys gražiųjų lietuvių 
kompozitorių kūrinių.

Šio pasirodymo dalinininkas 
Viktoras Petravičius, sceninis 
apipavidalinimas Vyto Radžio, 
scenos- priežiūra Alekso Smilge
vičiaus, apšvietimas 
Gasiūno.

Be Chicagos liet, operos 
“Fausto” spektaklio, Clevelan
do lietuviai nėra turėję tokio 
didžiulio mūsų meninių pajėgų 
sutelkimo viename koncerte, 
koks įvyks šį šeštadienį Slovė
nų salėje, 6417 St. Clair Ave.

Šio iškilaus koncerto rengė
jas — LB pirmoji apylinkė, ku-

Vilnių. 
12 vai. 
istorine

5 vai.

5

stansas bus 
jaunimui su 
apie Vilnių.
seansas visuomenei-

rodomas S. Narkeliūnaitės fil- DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 2 d. 
mas apie Lietuvą ir 
Pirmasis 
specialiai 
apžvalga 
vak. bus
Filmas yra perrežisuotas, atsi
žvelgiant į spaudoje pasirodu- 
sias vertingas kritikas, įvesta 
lietuviškų liaudies melodijų. 
Šio filmo sponsoriai yra J. P. 
Mull-Muliolis, kandidatuojąs į 
US kongresmanus, J. T. De- 
Righter, kandidatuojąs į Ohio 
senatą, demokratų veikėjas J. 
Nasvytis ir Vienybės atstovas

Antanaitis.J.

IŠRINKTI KETURI 
DIREKTORIAI

TRUMPAI
— Jonas Virbalis, ilgus me

tus vadovavęs pirmajai LB Cle 
velando apylinkei, sugrįžęs iš 
ligoninės, dėkoja jį lankiusiems 

; ligos metu. J. Virbalis dar apie 
mėnesį gydysis namuose.

— Clevelando Balfo skyriai, 
Kazio Gaižučio pastangomis, 
surinko 700 svarų rūbų, juos 
supakavo ir išsiuntė jų reika- 

; lingiesiems.
V. R.

J. G. TELEVISION CO.
3512 W. 47th St, FR 6-1998

TV RADIJAI. HI-FI. VĖSINTUVAI 
Pardavinud.taisymai Sek. uždaryta

[10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
[už apdraudą nuo ugnies ir auto- 
Įmobilio pas

FRANK ZAPOLIS
320SJ4 West 95tli Street

Chicago 42, lllinois
į Tel.: G A. 4-8054 ir GR. 6-4339.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmloek 4-2413 

715# So. Maplewood Ave., 
Chicago 29, UI.

VKSTUV1V NUOTRAUKOS IK 
AUKŠTOS KršIKS FOTOGRAFIJOS 
MCSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Ave. Tel. VI 7-2481 

t incorporated) 
EDVARDAS U LIS, sav.

į Pereitą penktadienį, įvyku
siame Lithuanian Village, Ine.: 
metiniame akcininkų susirinki
me, išrinkti keturi direktoriai: 
P- Stempužis, E. Kamėnas, E. 
Šamas ir S. Halaburda. Lithua
nian Village valdo 12 direkto- 

....... ... . , rių, kurių kas metai trečdalisgirnų laimėjimų reikalu. Aptar , . „ , . 1... ... • perrenkami. Bendroves pirm,ti artėjančių rinkimų reikalai £ . . . . .•r kt Zenonas Ducmanas pirmininka
vo ir šiam metiniam susirinki
mui. Šiuo metu valdybą suda
ro 5 naujai atvykusieji, 4 se
nosios kartos emigracijos at
stovai ir 3 čia gimę lietuviai- 
Puikus pavyzdys, kaip visiems 
galima sutilpti po vienu lietu
višku stogu.

Į Pirm. Z. Dučmanas kruopš
čiai paruoštame pranešime iš- 

j dėstė bendrovės finansinį sto- 
I vį ir jos ateities planus. Bend- 
■ rovė yra išleidusi akcijų už 
50,000 dol. Jau akcijų nupirk
ta už 34,000. Pasižadėta nupirk 

jti už 7,000 dol. Bendrovės va
dovybė kviečia lietuvius įsigy
ti akcijų ir padėti šiai bendro
vei dar labiau sustiprėti. Vie
nos akcijos kaina 25 dol. Jų 
reikalu galima kreiptis į Lie
tuvių klubą ar į bent vieną iš 
direktorių.

Susirinkime trumpai kalbėjo 
ir kiti direktoriai E. Karnėnas, 
A. Buknis, A- Banys, P. Šukys, 
E. Šamas, S. Mačys ir kiti.

Susirinkimas užtruko tiktai 
pusantros valandos. Per tą lai
ką buvo padaryti visi prane
šimai, priimtos apyskaitos, iš
rinkti direktoriai. Pamoka, kaip 
reikia vesti susirinkimus. Po 1 
susirinkimo akcininkams buvo 1 
suruoštos vaišės. I

bu- bėjo Dainavos stovyklos pini-! 
Pau- 
Lan- 
skil-
Grm KAZIUKO MUGĖ

Tradicinė Kaziuko mugė šie-

d. lietuvių salėje. Tą sekmadie-
> paruošė vaišes su ni» tuojau po pamaldų, 11:30 
ir šiltais patiekalais. va^ visų laukiamoji skaučių

Į

Kun. dr. P. Jatulis, dirbąs 
Romos archyvuose, kaupdamas 
Lietuvos istorinę medžiagą, 
viešėjo Clevelande. Clevelando 
ateitininkai: sendraugiai, stu
dentai ir moksleiviai pereitą

nuotaikoje ir kultūringoje at
mosferoje. Ir šį kartą L. Bu
džiai parodė, kad, ištikrųjų jie 
nuoširdžiai dirba su gražiu 50 
jaunuolių būriu, kad jų pastan
gos palaikyti gyvą lietuvišką 
dvasią, išmokti skambios lietu- sekmadienį susirinko išklausy-1 
viškos kalbos taisyklingos tar- ti svečio pranešimo. Kalbėtojas 
senos, išmokti savo senosios tė- palietė Bažnyčios visuotinį su- 
vynės dainų, minėti garbinguo- važiavimą, Vatikano radiją, lie- 
sius Lietuvos istorinius įvy- tuvius Romoje, Šv. Kazimiero 
kius bei asmenis, sportuoti, iš- kolegiją, kunigus atvykusius iš 
kilauti ir kultūringai linksmin
tis yra davę ir gražių rezul
tatų.

Šių metų blynų baliuje sve
čiams buvo parodyta Vinco 
Krėvės Nanktigonės insceniza
cija, paruošta dail- K. Žilinsko, 
talkinant dr. Marijai Žilinskie- medžiagos rinkimu, 
nei. Jaunieji programos daly- 
viai Mindaugas Pautienis, Vy
tenis Gatautis, Bronius Rut
kauskas, Antanas Kalvaitis, 
Arūnas Nakelis, Laimutė Obe- 

_  Stasio lenytė, Valerija Venciūtė, Al
mantas Paškonis, G. Balasevi- 
čius, L. Balys, J. Stankevičius jau anksčiau sutvarkytas, kad 
ir V. šarkauskas prie efektin- su de Gasperi mirtimi sustojo 
gų dekoracijų patiekė mūsų di- ir socialinės reformos Italijoje 
džiojo rašytojo kūrybos ištrau ir kt.
ką. Žiūrovai pasijuto tikrai esą
Dainavos arklaganių stovyklo- kams oficialiai prisistatė ir ne- 
je, prie degančio laužo, prie be- seniai išrinktoji Ateities klubo 
sivaidenančių šmėklų ir paslap valdyba šio sąstato: pirm. P. 
tingojo Šarūno pasirodymo.

* Šią pavykusią inscenizaciją ižd. M. Palūnas, sekret. O. Gri

Lietuvos ir studijuojančius Ro- į 
moję, apie T 
darbus, ypatingai iškeldamas 
prof. dr. Z. Ivinskio nuopelnus 
Lietuvos istorijos 
mams- Pats svečias koncentruo 
jasi apie lietuvį kard. Radvi-

I

" MO*V*NG*
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III. Skelbkitės “Drauge”

Sol. M. Kripkauskienė

& SI

Q|Z I D’C s E L F 
W l\ I I W SERVICE

Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVE. ALL PHONES WA 5-8202

MARCH — KOVO 1, 2, 3 D. D. R
li

Lite or Gold

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98 |
$ DA SILVA 10 YR. OLD PORTUGAL 

hl BRANDY Fifth $3.49 M
fį WEE BURN DIPORTED SCOTCH 

VVHISKEY Fifth $3-79 |

GRAIN ALCOHOL 19U PROOF
S U. S. P. Fifth

(Įui
$4,89 |

[įį RON CANITA RUM

. e-. Amerikos L B Tarybos pirm,hellvių istorikų st Barzduko žodžiu Neringos 
’ tuntui — mugės vyriausiąja!

. . ... rengėjai, talkininkaus skaučių
tėvų komitetas, vadovaujamas 
O. Jakubaitienės, Pilėnų tun
tas, židinietės, skautai akade
mikai ir skautininkių draugo
vė.

Mugės metu bus skaučių ir 
skautų rankų darbų paroda, 
tunto darbų paroda ir 5 
iškilmingas ląužas.

Skautės savo svečiams, 
rių kasmet būna daugybė, 
tieks skanių užkandžių, lietuviš 
kų pietų, namuose keptų keps
nių ir tortų. Šiemet tortų ga
lės įsigyti ir parsinešti namo- 

Skautės kviečia lietuvius tą 
sekmadienio popietę rezervuoti 
lietuviškojo jaunimo reikalui.

LIETUVIŠKAS FILMAS
Kovo 18 d. Clevelande bus

Po pranešimo buvo eilė klau
simų, į kuriuos ’ kun. dr. Pau
lius mielai atsakinėjo. Iš atsa
kymų ryškėjo, kad kritika Šv. 
Kazimiero kolegijos atžvilgiu 
gali tik į gera išeiti, kad Šv. 
Filomenos reikalas galėjo būti

Ta pačia proga ateitinin-
I

: pirm. P. 
j Skardis, vicepirm. V. Akelaitis,

vai.

I
I

! i
Fifth $2.98

CANADIAN 8 YR. OLD 86.8 PROOF
WHISKEY Fifth $3.98

CZ ARINA VODKA 80 PROOF QUart $3.29

LANCER’S CRACKLING ROSE WINE Fifth $2-29

ibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbiibbbbbbbibbiiiiiibbbiibiiiii

Įsigy kite Rapolo Skipičio įdomią 
knygą: ||J

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ™ 
STATANT

šitas stambus ir jdomus R. Ski
pičio atsiminimu veikalas parodo są
lygas. kuriose kėlėsi nepriklausoma 
Lietuva, kovas su išorės ir vidaus 
priešais. laimėjimus ir klaidas per

Autorius—vienas žymiausių- 
visuo- 

, buvęs 
Gynėjas.

KAHLUA IMPORTED COFFEE 
LIQUEUR . Fifth $4.98

•*:W.4
Dainavos ansamblis, pernai atšventęs 15 metų sukaktį, š. m. kovo mėn 3 d. 7 vai. vakare, Clevelande, Slovėnų auditorijoje duos 
^koncertą Clevelando visuomenei, kurį ruošia L. B. Clevelando pirmoji apylinkė.

M O V I N G
F. KASPARAS 

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

•c
Alyva, anglys, kūrenimo idstemų 

pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO 
DR 3-3683 

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

Atstovas V. DORA, HE 4-5880

pirmus du nepriklausomybes dPšimt- 
mečius.
jų ano meto valstybininkų, 
menininkų ir kultūrininkų, 
pirmasis mūsų Valstybės 
vidaus reikalų ministeris, vėliau — 
Lietuvos Saulių Sąjungos pirminin
kas ir Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti pirmininkas — visas 
ano meto apraiškas. įvykius Ir 
veiklą parodo kaip betarpis liudi
ninkas, rimtai, objektyviai, kultū
ringai, be tulžies, iškeldamas 
gybę momentų. beužkrintamą 
miršties dulkėmis.

Veikalas stambus, 
kietusoe viršeliuose, 
meto mūsų veikėjų 
vardynu. $5.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS,
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.
Illlllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll

ir
mūsų

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai 
sau. Už patarnav. vietoje $8.00, ut 
1irbtuv6» darbą - $ 10.00 ir dalys

Pigios pavetkslinSs lempos.
J. MIGLINAS

454# W K# t h St H m PR 6-1068

LEMON 1CE LIQUEUR Fifth $3.79

psl.. 
ano

dau- 
už-

apie 440 
su plačiu 
ir kultūrininkų i

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO-ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

VALANDOS:

♦»

»»

nuo 9 iki 8
9 iki 6
9 iki 1

Pirmad. nuo 9 iki 4
z\nlrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt.
Penktad. 
šestadiend.

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

to mėnesio 1-mos dienos.

AND LOAN ASSOCIATION
tlSO South Halsted Streei • Chicago 8 • CLiffsid*

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas
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6 DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 2 d. REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
KANADOS ŽINIOS

MARQUETTE PARKO CENTRE
I

REAL ESTATE REAL ESTATE

Winnipeg, Man. I

Vasario 16-ji tolimoj šiaurėj
Po eilės metų pasikeitė bu

vusi, lyg ir nusistovėjusi, KLB- 
nės Wpg. apyl. valdyba. Vieni 
gal buvo jau pavargę, kiti nu
stoję ūpo, o treti net ir pasiti
kėjimo. Tačiau, reikia pripažin
ti, kad įvairios pakaitos bendruo 
meniniame gyvenime yra labai 
sveika. Nebūtų natūralu vie
niems viską primesti, o kitiems 

visuo- 
mūsų

|

tik vegetuoti. Lietuviškos 
menės darbas yra visų 
lietuvių reikalas.

KLB-

Ir8Bargenas. 2-jų butų namas.
3 kamb. Gera vieta. $14.600.

3-jų butų mūras ant kampo, 
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600.
1)4 aukšto niūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24,800.

Biznis ir 2-jų butu mūras. Apie 
$2.500 nuomos. Tik $11,900.

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

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

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

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

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

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

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

Algos metinis priedas apie $5,000 
nuomos iš mūro namo. Visa kaina 
$21,000.

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

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

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

Namam
i pastovus 
$50,000

Rūbų valykla — Cicaner ir gražus

1 ke. Pelno virš $4,000 metams. Kai- 
'na $14,900.

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

2-jų aukštų mūr. rezidencija. Pui
ki 8 metų statyba. Garažas. Prie 
parko. $17.900.

6 kamb. 5 metų mūras, garažas. į 
vakarus nuo parko, tuoj apleis. 
$20,700.

Už įmokėtus $2,000 ir $S5 J mėn. 
galite pirkti 4 kamb. mūrą, kurio 
kaina $13,000.

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

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

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

Mo-
50 p. sklypas.

reikmenys — hardware. 
biznis, apyvarta apie

metams. Kaina grynais

Programai pasibaigus B-nės 
p-kas agr. J. Malinauskas vi
siems programos dalyviams, o $3^000. 
taip pat ir atsilankiusiems nuo- ' butas puikiam name Brighton Par- 

širdžiai dėkojo ir minėjimo už-1~~- fij.’š’oo. ’’ 
darymo kalbą baigė poeto žo
džiais: “O vistik Lietuva, dar 
atbus gi kada, neveltui tiek 
daug iškentėjo”. Po to sugiedo
tas Tautos himnas. KJStr.

Mū.

na- 
už

biz-

priedai.

Sault Ste. Marie, Ont

I

I
I

Mirė tautietis Mykolas Chinas I

Vasario 20 d., gavęs ligoni
nėje pakartotiną širdies smūgį, 
mirė mūsų mieste daugeliui ge
rai pažįstamas tautietis Myko
las Chinas, sulaukęs 68 metų 
amžiaus. A. a. Mykolas Chinas 
buvo labai simpatingas, drau
giškas, labai darbštus ir geras 
žmogus, kuris kiekvienu laiku 

J ir kiekviena proga padėdavo sa 
vo artimui, nesigailėdamas savo 
laiko, sveikatos bei energijos.

Nuo Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo ligi antrosios so
vietų okupacijos velionis gyve
no Kaune, kur labai sėkmingai 
vertėsi prekyba ir turėjo Kau
no centre didelius modernius, 
kelių šimtų tūkstančių litų ver
tės, namus. Nepaisant, kad rau 
donieji okupantai Lietuvoje vis 

> ką iš velionies atėmė ir, kad

Vasario 18 d. naujoji 
nės Winnipego apyl. v-ba suren
gė Vasario 16-tos dienos minė
jimą. Tenka džiaugtis, kad jų 
jau pačioje pradžioje mokėjo 
suburti įvairias lietuviškas jė
gas, šiam bendram darbui.

Vasario 16 per Winnipego 
radijo stotį CKSB St. Boniface, 
pildyta lietuviška programa. 
O vasario 18 d. prisirinko pil
nutėlė lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčia, kur parap. klebonas 
kun. J. Bertašius atlaikė pa
maldas ir pasakė tai dienai pri
taikintą pamokslą. Pamaldų me
tu J. Demereckas laikė Lietuvos 
trispalvę, o jos garbės sargybo
je stovėjo keturios lietuvaitės, 
apsirengusios tautiškais rūbais.

Po pamaldų parapijos salėj velionis nustojo vienintelio sū- 
įvyko minėjimas. M. Šarauskas; 
priima aukas, pardavinėja ženk 
liukus ir “Lietuvos pasus”. Vi
so Tautos Fondui surenkama 
$112.21.

Minėjimą atidaro v-bos p-kas 
agr. J. Malinauskas, kuris pa- Į atrodė ruošiasi dar ilgai gyven- 
sakė kalbą iš Lietuvos praeities 
istorijos, tarpais duodamas įvai vienam paskiria laiką — žemiš- simai, tėvų ir vaikų santykiai,

naus Mykolo, a. a. Chinas iš
laikė tuos smūgius ir nesukniu
bo. Neprarasdamas savo ener
gijos ir darbštumo, velionis dar 
suspėjo mūsų mieste pasistaty
ti gražius modernius namus ir

Tvirta

Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 
Centralinls šildymas. Aukšta pastogč. 

I Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
{vietoj. Brighton Parke. $21.000.

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

Mūrinis bungalow, 6 kamb., 80 p. 
I sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
$17,900.

13 butų mūrinis, tvirtas. $15,000 
metinių pajamų. Mažas įmokSjimas 
ir labai žema kaina.

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

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

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

$20,500 mūrinis 5 kamb., garažas, 
naujas šild., geri plasteriai, 1 *4 blo
ko nuo Maria High.

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

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

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

$10,000 įmokStl, 4 m. mūrinis, 
virš $400 j m6n tš 5 nuomų

$23.900 mūrinis 2 po 4. garažas. 
30 p. lotas. Gage p.

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

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

p..
10

2

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

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

$21,000 už medinį pajamų 
— 4 apačioj, 3 viršuj, naujas 
ekstra lotas šalia.

$24,800 mūrinis, 
ir 3 viršuj. 63-čla

$14.500 mūrinis
Vartų parapijoj.

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

$17,900 mūrinis 6 
tas, garažas, naujas

$10,900 medinis 4
zo sild.. arti mūsų.

lotas.

namą 
šild.,

6 kamb. apačioj, 
ir California.

3 butai, Aušros

langai.

PILDOME INCOME TAX

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

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

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

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

INCOME TAX

2 
va.

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

ĮSIGYKITE DABAR ! REAL ESTATE

SILPNAME KŪNE
Šitokiu pavadinimu nauja dr. 

JUOZO PRUNSKIO knyga nese- 
I niai išėjo iš spaudos. Tai labai 
naudinga dovana ligoniams ir vy
resnio amžiaus asmenims. Sergan
tiems ir apskritai kenčiantiems 
įskaitymas 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”.

ti. Tačiau Dievo Apvaizda kiek

rių statistinių žinių bei gražių 
palyginimų. Toliau programai 
vadovauti pakviečiamas B-nės 
kultūros reikalų vedėjas Eug. 
Kalasauskas. Grupė mažų mer
gaičių pašoko Siuntė mane mo
tinėlė. Po trumpos pertraukos, 
lietuvių moterų dainos grupė, 
vadovaujama mok. V. šmeižie- 
nės, padainavo Lietuva brangi, 
Nemunėlis ir Tėviškėlė. Visos 
moterys buvo apsirengę tautiš
kais rūbais. Dainų grupę suda
rė: G. Galinaitienė, H. Barkaus 
kaitė, EI. Januškienė, W. Bar
kauskaitė, Br. Bujokienė, M. 
Januškienė, Vida Strikaitytė ir 
Lukoševičiūtė. Vyt. Galinaitis 
jų daineles įrašė į juostą.

Vida Balčiūnaitė padeklama
vo Tėviškėlės takais. Publika 
labai plojo.

Tautinių šokių grupė, vadov. 
mok. J. Krikščiūnienės, akorde
onu palydima K. Stonkaus, pa
šoko Rugelius. Mažytė Nijolė 
Žiminskaitė pasakė eilėraštį 
Lietuva, Lina Cingaitė pianinu 
paskambina Pitfieldo Suitą, o 
po jos Eug. Kalasauskas pas- 

• kaitė: Paskutinis pasmerkto mi 
riop žodis” — Brazdžionio. Po 
to tautinių šokių grupė pašoko 
Kubilą.

Mažasis Bruno Mališauskas 
akordeonu pagrojo keletą lietu
viškų melodijų.

Po jo, dr. Alf. Jauniškio dūk 
relė, kuri jau pasirodė ir televi
zijoje, pašoko keletą dalykėlių, 
kuriai publika kėlė ovacijas. 
Programos vedėjas Eug. Kala
sauskas padeklamavo Gustai
čio Mužikėlio giesmę. Pabaigai 
tautinių šokių grupė pašoko 
Kalvelį. ,

Tenka nudžiugti, kad ir Win- 
nipegas jau turi stiprią tautinių 
šokių grupę. Tautinių šokių gru 
pę sudaro: Aid. Rutkauskienė, 
Vida Strikaitytė, H. Barkaus- 
kaitė, W. Barkauskaitė, Danu
tė Demereckaitė, J. Mališaus
kas, V. Stankevičius, C. Jan
kauskas, V. Rukauskas ir T. Lu 
kas.

PRIE MARQUETTE PARKO
I

MAŽAS ĮMOKĖJIMAS. Mūrinis L_2 aukštū namas. 5 ir 4 kamb. 
„ , , . Nauja alyva karstu vand. šiluma,namu namas 4 nn 9 kamn An- . . . ..pajamų namas. 4 po 2 kamb. Au

tom. apšild. 2 autom, garažas. Rū- 
| sys. Mokesčiai tik $90. Palikimas, 
turi būti parduotas. Parduoda ne
brangiai, tik $8,500. Lenkų ir lie
tuvių rajone. Apylinkėje 24th ir 
Homan. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LA 1-7038.

NEPRALEISKITE ŠIO BAR- 
GENO. Atremontuotas 4 butų na
mas. Gazu apšild. Našlė turi par- 

' duoti. Į pietus nuo 26th St. Krau-
jtuvių rajone. Pajamų $167, plius5 
butas. $15,500; įmokėti $3,000. 
SVOBODA, 3739 West 26th Str. 
LA 1-7038.

I
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meile ir laimė

kosios kelionės pabaigą, kurios 
mes nei vienas neišvengsime.

Velionį vasario 23 d. laidojo 
ir gražų pamokslą pasakė iš 
Sudburio atvykęs kun. A. Sa
bas. Tiek laidotuvių namuose, 
tiek paskutinėje velionies kelio
nėje dalyvavo labai didelis skai 
čius tautiečių ir net svetimtau
čių. Laidotuvių namuose daug 
gėlių ir mišių užsakymų voke
lių, o tai įrodo, kad velionies 
draugai jį vertino ir gerbė.

A. a. Mykolas Chinas paliko 
mūsų mieste našlę Eleną Chi- 
nienę ir dukrą Eleonorą Skar- 
dienę. Vienas velionies brolis 
gyvena Buenos Aires, Argenti
noje, viena sesuo Lietuvoje ir 
trys seserys ir brolis Lenkijo
je- Artimas

i

65th ir Maplewood — UŽ GE
RIAUSIĄ PASIŪLYMĄ — ang- 

i liško stiliaus bungalow. 5 kamb. 
: Uždaras porčius, spintelės virtu- 
; vėje, plytelių vonia, elekt. virimui 
Į krosnis, šaldytuvas, “freezer’is’ , 
indams plauti maš., skalbiamoji— 
džiovinamoji maš. Kilimai, grindys 
pastogėje. Šaukite savininką —

PR 6-3000

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

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

$30,800 mūrinis 1% a., 10 metų, 
gerai išlaikytas, M. parke.

PILDOME ĮVAIRIŲ ROSIU INCOME TAKSUS

A- KAIRYS REAL ESTATE
2501 West 5<3th Street. Tel. 436-5151

P-.

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

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVE. LA 3-3384

$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 81 WA 5-5030

4

Garažas ir atskiras sklypas. Arti $10,000. 
70-os ir Western Ave. Viskas tik 
$20,900.

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

5 butų mūrinis Gage Parke. Vi
si 4Y2 kamb. butai: Naujas sto- 
keris. Kampinis namas. Savininkas 
išvyksta į California. Nužeminta 
'kaina — $45,250.

Grosernė su 2-jų butų mūr. na
mu. Biznis išdirbtas per ilgus me- 

i tus. Gera klientūra. Gazu šild. 
Gage Parke. Tik $26,250. Duokite 
pasiūlymą

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

NAUJAI ATREMONTUOTAS
( 5 kamb. mūr. bungalovv prie Mar
ąuette Pk. $19,500.

LABAI PIGUS!
Gage Pk. 2 butų po 3 kamb. me-

1 dinis namas ant 30 pėdų sklypo.

$600 MĖN. PAJAMŲ
7 butų mūr. 4 mašinų garažas. 

Alum, langai. $45.000.
ANT 40 PĖDŲ SKLYPO

5 kamb. mūr. rezidencija Marąuet
te Pk. 2 auto garažas. Alum, langai. 
Gazu šilum. '$19,000.

$7,000 — VISA KAINA
Maisto ir alkoholimi? gėrimų 

krautuvė, daranti virš $3,000 savaiti
nes apyvartos, Gage Pk.

GERAI SUTVARKYTAS
2 butų — 5 ir 4 kamb. med. na

mas Brighton Pk. Alyvos šildymas. 
$20,000.

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

i

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Šitokiu pavadinimu patraukli
Juozo rrunskio knyga išėjo iš 
spaudos. Joje svarstoma vyro ir 
žmonos darnaus sugyvenimo klau-

- . _____ , o
taipgi — budo savybės, garantuo- | Savininkas Marąuette Parko ra- 
jančios laimę gyvenime. Knyga su jone parduoda de luxe 2-jų aukštų 
daugybe pavyzdžių, skaitoma leng
vai, aaip romanas. Turi

Kaina .. $2.

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 S0. KEDZIE AVENUE 

Tel. PRospect 8-2233

248 pusi
i mūr. namą. 2 po 5 kamb- Apyl. 
; 71st ir Francisco Ave.

Tel. RE 7-4618

ŠIMKUS

Užsakymus su pinigaū-

D R A U G A
siųsKlte;

s
4545 West 63rd Street
CHICAGO 29, ILLINOIS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

3237 W. 63rd St., Chicągo 29. UI. 
Tel. 434-4660.

Kristalas, porcelanas (china) si
dabras, gintaras, aukso ir kitokios- 
orangenybės, etc., etc. Kainos nu
pigintos. pasirinkimas — didelis. '

PROGOS-OPPORTLMTIES

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

HELP WA3TTED — VYRAI

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. Labai 
pigus.

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

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

HE 6-1517 arba PB 8-1595

Gera
Pilnas 
vieta.

kamb. 
krau

po 5
graži 
bizniui. Ar-

*

Savininkas parduoda 6 kamb. 
bungalow, plius 2 mieg. kamb. ir 
J/2 vonios viršuj. 2 auto, garažas. 
Arti 59th ir Richmond.

HEmlock 4-7418

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

tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $26.000.

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

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

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVE.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTORS

REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

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

1 INCOME TAX

>3

Hjr

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013 

7403 SO. VVESTERN AVE.
Chicago 36, Dlinois

EI

i

A. ABALL ROOFING 
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar. 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eoated). Dažymas Iš lauko 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

4

Ieškomas pensininkas vairuoti 
automobiliui. Gyventi užmiesty, 
nemokamas kambarys. PR 6-3005

Skabiai reikalingas architektas 
1 dirbti kartu su statybininku. Nau
jos, erdvios, vėsinamos patalpos. 

. Dėl platesnių informacijų skam- 
į binkit RE 7-6630 ar LU 1-0400 
I ■ --------------- --------------

Apsimoka skelbtis “DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitoma* >w*u 
vių dienraštis. Gi skelbimu kainos 
visiems prieinamos.

DĖMESIO!

I 
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NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas & Co. 
BIjULDEaRS 

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-3792 

iiiiiillliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:
■ Važiuoju i Phoenix. Arizona pirm, 
kov. 5 d. Galiu paimti 3 asm. Grį-

I šių už 2-3 sav. Tel. GR 6-2361 IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

KNYGA APIE JONAITĮ
Chicagoj pasirodė knygutė 

apie Johnny Unitas (Jonaitis), 
Baltimore Colts komandos gar
siausią futbolininką. Knygutėje 
rašoma, kad jis gimė ir augo 
Pittsburgh, kur jo tėvas turėjo 
anglių išvežiojimo įstaigą ir bu
vo toks stiprus, kad galėjo pa
kelti vieną galą didelio sunkve
žimio. Motina tebegyvena Pitts- 
burghe. Jonas prisimena, kad lan 
kydamas katalikų pradžios mo
kyklą, seselės paklaustas kuo 
nori būti, atsakė, kad jis nori 
būt profesionalu futbolininku.

Johnny Unitas pradėjo žaisti 
futbolą lankydamas aukštesnę 
mokyklą Pittsburghe. Ją užbai
gęs nors ir jis mėgino įstoti į 
Notre Dame ir Cleveland futbo
lo klubus, jo nepriėmė, nes at
rodė per plonas. Jonas pradėjo 
žaisti už 6 dol. į savaitę, dabar 
gauna 20,000 dol. per metus. 
Gyvena netoli Baltimorės su sa 
vo žmona ir vaikais. J. J.

i 1
1

Išnuomojamas 6 kamb. apšildo
mas butas. Atremontuotas.

Tel. 776-9404

— Tas, kuris duoda tada, kai j 
buvo paprašytas, jau laukė per 

ilgai. —Blake

on investment accounts

V
F

Free
Gifts 

to Savers

DIVIDENDS NOW PflID QUARTERLY ON ALL SAVINGS
March31 • June 30 • September 30 • December 31

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

Saturday, 9-1; VVednesday elosed.

Joseph F. Gribauskas, Executive Secretary

fe,

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

j 
į

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI. 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

KERELIS BROS
CONSTRUCTION CO

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir P R E K Y B OI 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATU8.
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS

Gyvenami namai. Biznio, in
dustrijos bei ofisų pastatai. 
Taip pat įvairūs pastatų re
montai.

L- STAŠAITIS
Statybos Kontraktorius

6043 SO.. SAWYER AVE.
CHICAGO 29, ILLiNOIS 
Narai! Tel. PR 8-8378

ŠILDYMAS
A. Stančianskaa instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

Išnuom. 5 kamb., dideli ir švie
sūs, be baldų, naujai išdažyta. 
Karštas tvanduo. šildymas gazo 
pečiais, uždaras porčius, atskiras 
įėjimas, antrame aukšte. 2534 W. 
45th Place, LA 3-3752. |

Išnuom. kambarys vyrui, šiltas 
vanduo, vonia, gali naudotis virtu-: 
ve. Tel. 927-6790

DĖMESIO !
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Gražiu vizitiniu korteliu 
biznieriui-profesionalui 

reikia
D R A U O A 8

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS

Skambinldt LUdIow 5-9500
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllll

kuriu skelbimus matot “Drauge”
Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus!

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE. ST 8-927? 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengtame šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (fnrnacee 
-boilers), air condition rs, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų išsl- 
mokšjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET MET AI 

3431 8. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinoia 

rei. 277-1442 Res. Ot> 4-0413

CONSTRUCTION CO

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

I

1 6440 SOUTH PULASKI RD.
RE 7-6630 arba LU 1-O4OO

Heating Contractor
Greit, sąžiningai Ir garantuotai 
jrengia naujus, perstato senus 
įvairių rūšių gazu, alyva ir ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekgjimo 
rinas (gutters) ir kt. darbus. 
Nemokamas apskaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI.

4444 S. Western Ave.. 
Chicago 9, DI.
Tel. VI 7-3447

LAPKUS BUILDERS, INC.
Statome įvairius pastatus. D 

bas atliekamas labai sąžinini 
j vartojant geriausias medžiagas. 
I Turime dar keletą sklypų Chicagoj. 
'A a f c/M’Ttr in'rictrT

Remkit dien. “Draugę”

Ir

“NIDA” BUILDERS
8TATOME NAUJUS NAMUS.

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2O94 Chicago. IU.

V. SIMKUS
Statybos tr Remonto Darbai 
2618 WEST 7 irt STREET 

Tet.s PR 8-4268 tr TE 9-&531 l|
“ ■

t
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♦ MUSŲ KOLONIJOSE
Lmden, N. J.

Mirė veiklus, jaunas lietuvis
Ir vėl Lindeno ir apylinkės 

lietuvių koloniją apgaubė juo
das debesis ir žaibo greitumu 
aplėkė visus žinia, kad vasario 
19 d. mirė vos tesulaukęs 47 
metus amžiaus, visų lietuvių ger 
biamas ir mylimas visuomeninin 
kas, didelis lietuvis patriotas 
Stepas Samatas, palikdamas 
skausmo ir liūdesio prislėgtus 
žmoną Margaritą, sūnų Danie- i 
lių, duknas. Kariną ir Margari
tą ir visą lietuviškąją visuome
nę. Stepas Samatas gyveno 
Plainfield, N. J., bet kadangi 
ten nebūyo organizuotos lietu
viškos visuomenės, tai vykdavo 
keliolika mylių, kelis kartus per 
savaitę, Landenan ir aktyviai 
dalyvavo Liet. Bendruomenėje, 
Alte, Balfe ir buvo tų organi
zacijų ilgamečiu vicepirminin
ku. Tuo tarpu kai čia pat gy
venančių už 2-3 blokų linde- 
ni«čių lietuvių net nei vieno 
kart į metus negali prisišaukti.

A. a. Stepas Samatas buvo 
gimęs Vilniuje ir vaikystėje ne 
tekęs tėvų ir daug matęs vargo 
ir priespaudos buvo labai kil
nios ir jautrios širdies savo ar
timui. Jis negalėjo įsivaizduoti 
kaip gali lietuvis užsidaryti sa
vo siaurame asmeniniame kiau
te ir užmiršti savo vargstančius 
brolius ir seses 
tur. Jis vienas 
davo pagalbos 
šiam į vargą.

Gulėdamas mirties patale dar 
vis rūpinosi, sielojosi ir tarėsi 
su savo žmona Margarita, taip 
pat didėle Alto veikėja, kaip 
iškilmingiau atšvęsti Lindene 
Vasario 16 d. Jis, kaip ALT 
Lmaeno skyr. vicepirmininkas, 

A iki paskutinio momento vis dar 
ruošėsi dalyvauti minėjime va
sario 25 d.

Stepas Samatas buvo vedęs 
žinomų Amerikoje ir Lietuvoje 
visuomenininkų Antano ir Onos 
Staknių aukterį Margaritą ir 
sukūręs pavyzdingą šeimą iš
augino gražioje lietuviškoje dva 
šioje dvi dukras ir sūnų.

Kas jis 'buvo lietuviams, pa
rodė per laidotuves dalyvių gau 
sumas ir vainikų kalnai. Palai
dotas vasario 23 d. Staknių šei 
mos, Šv. Kryžiaus kapinėse Ar- 
lington, N. J. šventos Trejybės 
bažnyčioje Newarke šv. mišias 
ir laidojimo apeigas labai iškil
mingai ir įspūdingai atliko prel. 
Ig. Kelmelis, specialiai iš Chi
cagos atvykęs kun. dr. Juozas 
Vaškas, kun. Petras Totoraitis, * 
kun. Vytautas Demikis ir kun. 
Petras Zemeikis. Bažnyčioje ir 
ant kapų atsisveikinimo žodį 
tarė giminė kun. dr. Juozas Vaš 
kas ir kun. Petras Totoraitis. 
Lietuviškų oiganizacijų vardu 
paskutinį atsisveikinimo žodį 
prie atviro kapo tarė Vladas 
Tursa.

Šių laidotuvių proga nenoro
mis liūdna mintis skverbiasi į 
galvą, koks gi laukia Lindeno 
lietuviškų organizacijų likimas, 
kai vyresnio amžiaus veikėjai 
miršta, kiti jau pavargę serga, 
o vidutinio amžiaus ir jauni

ai mas, kurio čia yra apsčiai, nuo 
organizacinio darbo kratosi iš 
tolo. Jau yra Lindene anksčiau 
gražiai veikusių lietuviškų or
ganizacijų, kurių ilgamečiui pir
mininkui mirus, turėjo likviduo
tis, nes neatsirado norinčių tai 
organizacijai vadovauti, kai tuo 
tarpu Lindeno ir jo apylinkėje 
yra virš tūkstančio gyvenančių 
lietuvių. V. T.

Tary-

Farris 
Robert

Henry

Lietuvoje ir ki- 
pirmųjų išties- 
ranką pateku-

F. Rodgers ir pakvietė 
bos pirmininkę Eleną Verbelą 
vesti pręgramą.

Amerikos ir Lietuvių vėliavas 
įnešė A. Medelis, V. Lipnickas,
G. Lipnickienė, Ona Statkevičie 
nė, pasipuošusios tautiniais rū
bais. Lietuvių vėliava buvo per
rišta juodu kaspinu.

Amerikos himną, vad. Anitai 
Karns, sugiedojo Miami choras.

Invokaciją perskaitė prel. Ig. 
Albavičius iš Chicagos. Svečiai 
atsistojimu pagerbė žuvusius už 
laisvę ir mirusį A. Norris, Tary 
bos vicepirmininką.

Jennie Goodvvill perskaitė Flo 
ridos gubernatoriaus 
Bryant ir Miami mero 
K. High proklamacijas.

Kalbėjo A. Kadsell,
Balaban, A. Wainright. Jiedu 
labai plačiai papasakojo apie lie 
tuvių istoriją ir ne vienam iš
spaudė ašaras. Įspūdingą kalbą 
pasakė ir Dan Kuraitis iš Chi
cagos. Kan. J. Končius papa
sakojo apie Lietuvą ir Alto vei 
klą, prašydamas visų prisidėti 
auka. Anita Navickaitė (Karns) 
padainavo solo ir visus sužavė
jo.

Aukų surinkta $618, bet pa
imta iš iždo $32, tai iš viso pa
siųsta į centrą 650 dol. J. Good
vvill perskaitė rezoliucijas. Me
ninę dalį atliko St. Petersburg 
choras, vad. K. Štaupo ir Mia
mi choras, vad. A. Navickaitės 
(Karns). Abudu chorai labai 
gražiai pasirodė. Kazys Nakro- 
šius padainavo kelias dainas sy 
kiū su publika. Abudu chorai 
užbaigė su Lietuvos himnu.

Dėkojame visiems dalyviams, 
ypač St. Petersburgo chorui, 
kad iš taip td!i atvyko mums 
į pagalbą.

Tarybos susirinkime nutarta 
pasiųsti Balfui $50, seneliams 
$50 ir Vasario 16 gimnazijai 
100 dol. Elena Verbela

i

Miami Beach, Fla,
Vasario 16 Floridoj

Miami Tarybos skyrius su
rengė Lietuvių nepriklausomy
bės atkūrimo minėjimą Vasario 

^11 d. klubo salėj.
Susirinkimą atidarė vicepirm.

Vaikų kaukių baliuje vasario 25 d. Jaunimo Centre išrinktos gra
žiausios kaukės: Žilvinas — Kelečius, vikšras — Valatkevičiūtė 
ir gandras — Smilga. (Nuotr. A. Gulbinsko)

15ka metų jos 
55 metų, visiems 

apie jos motiną, 
“Mama miega”..

’kos teisminių mokslų akademi
joj pranešta, jog lapkričio 1961 
m. rastas suakmenėjęs prieš 
15-ka metų mirusios moteriš
kės lavonas, 
duktė, dabar 
klausiantiems 
pasakydavo:
Laboratorijoje nustatyta, kad 
lavonas svėrė tiktai 66 svarus 
ir buvo pilnai, lyg Egipto mu
mijos, suakmenėjęs. Moteriškė 
gyva būdama svėrė apie 200 
svarų. Tiriant šį keistą reiški
nį, nustatyta, kad duktė moti
nos lavoną dažnai tepdavo aly
vų aliejumi. Tiriamas duktės 
protas. Tai įvyko Buffalo, N. 
Y.

didelę, modernią parapijos sa- CHJCAGOS ŽINIOS 
lę. Jis šiais metais savo para
pijoje suorganizavo Vasario 16 VĖL PABRANGS APSIKIRPI-

i MASminėjimą.
į Į minėjimą buvo pakviestas Chicagos 7)000 kirpėjų vėl 
vysk. Brizgys, kuris atlaikė šv. reįkaiauja algos padidinimo. Bet

Va n Horne, Texas
Vyskupai Vasario 16 d. 

minėjime
Nuo EI Paso 120 mylių, prie 

80 kelio, yra Van Home mies
telis ir Šv. Mergelės Marijos 
de Fatima parapija, kurioje jau 
keliolika metų klebonauja kun. 
Raymondas Klumbys. Per tą 
laiką savo idealizmu ir pasiau
kojimu, atstatė parapijos baž-

mišias už Lietuvą ir jos kan
kinius. Pamaldose dalyvavo ne
mažas būrys parapiečių. Pritai
kytą pamokslą tai šventei pa
sakė EI Paso diecezijos kancle
ris prel. Hugh G. Quinn. Mi
nėjime dalyvavo minėtos diece
zijos vysk. S. M. Metzger, taip 
pat keletas svetimtaučių kuni
gų, vienuolių ir šeši lietuviai 
kunigai. Abu vyskupai pasikei
tė nuoširdžiomis prakalbomis. 
Minėjimas įvyko vasario 22 d. 
Vyskupas Brizgys atvyko 19 d. 
vasario. Pirmiausiai apsilankė 
pas kun. Br. Jokūbaitį, kuris 
eina kapeliono pareigas seserų 
vincentiečių ligoninėje. Aplan
kė lietuvius klebonus: kun. J. 
Klumbį, Hatch’e, kun. St. Alek
siejų, Deninge, kun. Ant. Ber- 
tašių, Fort Davis, kun. J. Bur
kų, Hermit. Pasimatė su kun. 
Simonu- Barčaičiu ir kun. K. 
Petrausku. Minėjimas praėjo 
draugiškoje ir pakilioje nuotai
koje. Elpaso

2,000 kirpyklų savininkų tam 
priešinasi, sakydami, jog klijen- 
tai nenorės brangiai mokėti už 
apkirpimą. Dabar paprastomis 
dienomis už plaukų apkirpimą 
imama po $2, o šeštadieniias ir į 
prieš šventes $2.25. Kirpėjai 
dabar uždirba $70 kas savaitę 
ir priedo gauna 60 procentų už 
dirbtų virš $100 įeigų. O arbat
pinigiai dar priedas.

JAUNIMAS KĖLĖ TRIUKŠMĄ 
AUTOBUSE

Wescott amatų mokyklos 54 
studentai prie Halsted ir 79 
gatvių įlipo į CTA autobusą, 
atsisakė užsimokėti už kelionę, 
sukėlė triukšmą ir pradėjo ar
dyti autobuso sėdynes. Vairuo
tojas William Bahl nuvažiavo 
tiesiai į Englewood policijos i 
nuovadą, kur policija visus va
žiavusius sukvietė į vidų. Nuo
stolių bus $190.

$3.50

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn.' 2 d. 7

Kennebunk Port, Me
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MOTINA “MIEGA” SUAKME
NĖJUSI

Chicagoje įvykusioje Ameri

MIESTO BIBLIOTEKOJ 
JONO XXIII

l

Bergamo miesto 
Italijoje, atidaryta 
salė. Kaip žinome,

SALĖ

bibliotekoje, 
Jono XXHI 
tame mieste

dabartinis popiežius studijavo 
ir pradėjo kunigauti. Salėje bus 
išstatytos jo straipsnių iškar
pos ir kiti su Jonu XXIII susiję 

1 dalykai.

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams -Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3*6335
Vienas blokas nno kapinių

$5.00

$1.25

<KXXX><K><><XXKXXKXKHK><X><XXX) 

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES......... ...................... $2.00

Redagavo J. Daužvardienė

LITHUANIA (Paveiksluose) $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

LITHUANIA THROUGH 
THE AGES ......................

Parašė Dr. A. Šapoka

THE STORY OF ART 
and JUOZAS PAUTIENIUS, 

Parašė Ig. šlapelis

LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT ...............................

Išleido Marlborough
Užsakymus su ninigais prašome siųsti 

“DRAUGAS” 
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.
<xxxk>o<xxxxxx><><>o<xxxx><x>o<h 
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REFRIGERATION SERVICE

Krautuvių, tavernų ir kitų, rūšių ’ 
šaldytuvų taisymas. Kainos žemos, 
darbas garantuotas.

A. GRYBAUSKAS 
Tel. HE 6-1987 

lllllliuilllllllillllliilllllllllllllllllllllliltl!

.L F. EVDE1KIS
T 4ID0TUVIŲ DIREKTORIUS

1

TRYS “MODERNIOS KOPLYČIOS
4605*07 South Hermitage Avenue 

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

ES? Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

iš

Petkus f
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME xtZ-
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50fh Avė., Cicero. TOwnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

B

Vasario 16
Pranciškonų gimnazijoj

Šventės proga pamokų ne
turėjom. Išklausę mišias ir pa- 

kojimu, atstatė parapijos baž-: simeldę Lietuvos reikalus, 
nyčią, kleboniją ir Sierra Blan-darbuotojus gyvus ir kntu- 
koje misijos bažnyčią, su nepap 
rastai gražiu altoriumi. Pastatė

f

I

Donelaičio Lit. mok. Chicagoj, Va
sario 16 d. minėjime D. Bruškytė 
skaito apysaką, kuri Eglutės kon
kurse laimėjo antrą vietą.

(Nuotrauka A- Gulbinsko)

sius, gimnazijos salėj 10 vai. 
pradėjome iškilmingą minėji
mą, dalyvaujant mokytojams, 
vienuolyno ir kitiems svečiams. 
Minėjimą atidarė mokytojas ir 
gvardijonas tėv. J. Dyburys, 
OFM, sukalbėdamas invokaci- 
ją. Referatą apie jaunimo pa
reigas Lietuvai skaitė K. Ma- 
čiulaitis, poezijos deklamavo- R. 
Snarskis

Toliau
Gimnazijos dūdų orkestras, di
riguojant A. Suopiui, pagrojo 
J. Kinyon “Little League” ir 
“Aura Lee”. Choras, vad. tėv. 
Bernardino Grauslio, OFM, pa
dainavo po vieną šių kompozi
torių dainą: A. Vanagaičio, J. 
Naujalio, F. Strolios, K. Banai
čio, St. Graužinio ir troškūnie
čių liaudies dainą apie dobilą 
su penkiais lapais.

Užbaigiant žodį tarė provin- 
ciolas rektorius tėv. Jurgis Gai 
liušis, OFM. Minėjimui vadova
vo moksleivių prezidentas Al
girdas Katinauskas. Minėjimas 
baigtas Lietuvos himnu.

ir E. Mickus, 
sekė muzikinė dalis.

Stasys Rastenis,
2 kl. mokinys

AUKSO MEDALIS 
VYSK. WYCISLO

Italų Imigrantų komitetas 
vyskupą Aloyzą J. Wycislo 
apdovanojo aukso medaliu, įver 
tindamas jo teikiamą pagalbą 
imigrantams.

A. -j- A.
Rozalija Matijošaitis

(STULAITE)
Gyv. 3612 S. Emerald Avė.

Mirė vas. 28 d., 1962, 1 vai. 
popiet

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 anūkės. Johanne De Peder 
jos vyras George ir Rita Mest- 
rovic, jos vyras Elmer, 8 pro- 
anūkai, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Velionė buvo amžina narė 
šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų 
Draugijos.

Priklausė Maldos Apaštala
vimo, Gyvojo ir Amžinojo Ro
žančiaus Draugijoms.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 3319 
Lituanica Avė.

Laidotuvės jvyks šeštad., 
vo 3 d., iš koplyčios 8:30 
ryto bus atlydėta į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Anūkes ir kiti gi
minės.

Laid. direkt. Jurgis F. Rud- 
minas. Telef. YArds 7-1138.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

3415 S. Lituanica Avė. 
Tel. FRontier 6-1882

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. 111 th SI., PR 9-1355 ir 9-1356

So.

ko
vai.

IPOLIS PAUL KIZIS
Gyv. 3419 S. Lituanica Avė.

Mirė kovo 1 d., 1962, 4 vai. 
ryto, sulaukęs puses amžinus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tro- 
pės parapijos, šapės kaimo.

Amerikoje išgyveno 55 m-
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Martha (Lesauskaitė), 
marti Mary Kizis, 2 anūkės: 
Marlene ir Mary Ann. švoger- 
ka Karalina Kačergienė su šei
ma. kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Keistučio Klubui.
Kūnas pašarvotas P. J. Ridi

ko koplyčioje, 3354 S. Halsted 
Street.

Laidotuvės jvyks pirmad.. 
kovo 5 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Žmona, marti ir 
anūkes.

Laidot. direkt. P. J. Ridi
kas. Tel. YArds 7-1911.

J

%

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 ŽODĮ, 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. Barimas. 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 Tėviškėle, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūrį. 96 
puslapiai ................................................................................... $4.00

4*
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s DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 2 d.

X Brighton Parko Lietuvių 
Moterų klubas rengia Užgavė
nių balių šeštadienį, kovo 3 d. 
7 v. v. Vengeliausko svetainėj, 
4500 So. Talman Avė. Šokiams 
gros Ben Pavio orkestras. Bus 
užkandžių, įvairių gėrimų ir gra 
žiu dovanų. Visas pelnas skiria
mas Šv. Kryžiaus ligoninės sta
tybos fondui.

X Jaunųjų talentų varžybose 
norintieji dalyvauti pianistai, 
solistai, šokėjai ir kiti jauni 
menininkai turėtų iš anksto už
siregistruoti, pranešant telefo
nu LU 5-9500 iki kovo 10 d., 
kad galėtų dalyvauti patikrini
me ir programos sudaryme. 
Varžybos bus Jaunimo Centre 
kovo 25 d.

X Latviai savo radijo prog
ramos metu paminėjo Lietuvos 
ir Estijos nepriklausomybės1 
šventes. Jų sąjungos Chicagos 
skyriaus pirmininkas Valdis1 
Landmanis tarė žodį latviškai, 
o paskui tą žodį pakartojo dvi 
ponios lietuviškai ir estiškai. Be 
to, pridėjo (iš pokštelių) 
dvi lietuvių ir estų dainas, 
stas sveikintinas ir vertas

X Spaudos Sekcijai Kultūros 
Kongrese Organizuoti komite
tas trečiadienį posėdžiavo Jau
nimo centre. Nustatytos paskai
tų temos, numatyti prelegentai, 
nutarta ruošti spaudos parodą 
bei laikraštininkams priėmimą; 
pasiskirstyta darbais.

X Tėvų Marijonų Bendradar 
bių sk. Brighton Parke vaka
rienė parapijos mokyklos salėje 
įvyks kovo 4 d., sekmadienį, 
4:30 v. p. p. Vaišės jau baigia
mos paruošti, nes norima, kad 
svečiai būtų patenkinti ir sočiai 
pavaišinti. Programa irgi ruo
šiama nauja. Turėsim svečių iš 
tėvų marijonų ir jeigu kas no
rėtų įteikti kokią aukelę, dides
nę ar mažesnę, tai galėsit pada
ryti vakarienės metu ir tuo pri
sidėti prie tų visų darbų, ku
riuos tėvai marijonai veda ne 
tik čia, bet ir kitur. Jūsų var- J dėkos, 
das bus tų geradarių tarpe, už 
kuriuos, gyvus ir mirusius, vie- rinavičiai 
nuolynas kas dieną aukoja sa
vo maldas.

X Prel. M. Krupavičius gau
siai susirinkusiems ateitinin
kams sendraugiams trečiadie
nio vakare Jaunimo centre išsa 
miai nagrinėjo naująją sociali
nę encikliką “Mater et Magist
rą”, iškeldama jos naujumus, 
esamos padėties gilų vertinimą 
ir siūlomų priemonių realumą, 
taipgi pravedė palyginimą su 
ankstybesnėmis socialinėmis en 
ciklikomis ir apibūdino jos įta
ką.

X Balys Radijo ir televizi- muj įfeįįė 100 dol. čekį, 
jos krautuvėj, 2646 West 71 St., • 
nuo vasario 27 d. atsidarė A- 
merikos pašto įstaigos agentū
rą. Visi čia atvykę gali atlikti 
visus pašto reikalus ir taip pat 
atsilankę į krautuvę įgyti rei
kalingų daiktų. Visiems mielai 
yra pasirengę patarnauti Balys 
ir Josephine Brazdžioniai. Paš
tas veiks nuo 9 vai. r. iki 5 v.

J

1S ARTI IR TOLI
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X Bronė ir Kazimieras Lau 
šiemet kazimierines 

švęs ne namuose, kaip papras
tai, bet svečiuos. Vardinių vai
šėms skirtus pinigus, 100 dol., 
paaukojo skirdamas po 20 dol. 
lietuviškiem tikslam: Altui, Jau 
nimo Centrui, Lituanus žurna
lui, Balfui ir Draugo klišių ga
minimo mašinos skoloms ma
žinti.

X Vacys Petrauskas, kont-1 
traktorius, kuris ne tik kad ge
rai atlieka įvairius statybos 
darbus, bet ir aktyviai reiškia- 
si Chicagos kultūriniame gyve
nime, “Aidos” operos pastaty-

X Cicero šv. Antano parap. 
Šv. Vardo draugija ruošia po
būvį - smoker, kovo 4 d. Pra
džia 3 vai. p. p. ir tęsis iki 9 
vai. v. Bus daug laimėjimui do
vanų, iš kurių stambiausia do
vana yra U. S. Savings Bond, 
skirta Juozo Gribausko, St. 
Anthony Savings & Loan Assn., 
ir kumpis nuo Povilo Putrimo. 
Pietūs bus bufeto pobūdžio. Vi
si šv. Antano par. vyrai yra 
kviečiami dalyvauti šiame pa
rengime ir paremti draugijos 
veiklą.

J. A. VALSTYBĖSE
— Brooklyno, N. Y., Mokslei

vių ateitininkų Marijos Pečkau- 
skaitės kuopa vasario 11 d. sa
vo tėveliams pagerbti suruošė 
vakarą. Vyresniosios mergaitės 
pagamino skanių valgių ir gra
žiai papuošė stalus. Jos taip pat 
įscenizavo vaizdelį, kaip buvo 
rašoma Sibiro lietuvaičių mal
daknygė, kurį vasario šešiolik
tą pakartojo per J. Stuko veda
mą Lietuvos Atsiminimų Radi
jo valandą. Jaunesnieji moks
leiviai padainavo dainų, padek- 

i lamavo eilėraščių ir paskambi
no pianinu. Vyresnieji berniu
kai “išleido” humoristinį laik
raštį. Jaunimui žodį tarė tėvas 
V. Gidžiūnas ir Federacijos val
dybos narys J. Rygelis. Progra
mai vadovavo kuopos pirminin- 

, kas Vyt. Radzivanas. Vakaras 
' buvo tikrai šeimyniškas ir jau
kus.

Minint Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimą, kuopa orga
nizuotai dalyvavo iškilmingose 
pamaldose Apreiškimo bažny
čioje ir vėliau viešajame minė
jime Webster salėje. (P. A.)

— Sporto Dr-ja Rūta sukvie- 
;tė Seattle lietuvius į Vasario 16 
minėjimą šeštadienį, vasario 17 
d. Minėjime dalyvavo ir paskai
tą lietuviškai skaitė profesorius 
Rafaelis Sealey. Jis yra anglų 
kilmės, vedęs lietuvaitę Danguo

I 
t

L.B. CHICAGOS APYGARDOS ašaras Maskvoj” platinimui ge- 
VALDYBOS VEIKLOJ ros valios amerikonų tarpe. Pi- 

Vasario 25 d. L. B. Chica- nigai perduoti fondo organiza- 
gos apygardos valdybos įvyku
siam posėdy nutarta 1962 m. 
spalio 21 d. iškilminga akade
mija, Marijos Aukšt. mokykloj, 
paminėti atgimimo dainiaus Mai 
ronio 100 metų sukaktį. Aptar
ta to minėjimo meninė progra
ma, kad minėjimas savo turi
niu būtų prasmingas ir skirtų
si nuo visų įprastų minėjimų.

Apygardos valdyba, siekda
ma įamžinti Maironio metus,, 
nutarė per visą lietuvišką spau
dą kreiptis į visus mūsų muzi
kus - kompozitorius, prašyda
ma jų artimiausiu laiku sukur
ti Maironio eilėraščiams naujas 
kompozicijas, kurios tiktų cho
rams, solistams ir jas būtų ga
lima panaudoti minėjimo prog
ramai.

! toriam.
NUOSAVYBIŲ SAVININKAI 

SVARSTĖ SVARBIUS REI
KALUS

X Net po 1,870 galionų sky
stojo kuro šią šaltą žiemą per 
parą buvo sudeginama Šv. Kry 
žiaus ligoninės apšildymo jėgai
nėje. Prie didžiosios automati
nės krosnies turi nuolat budėti 
inžinierius, dieną - naktį. Tam 
reikalui yra pasamdyti 4 inži
nieriai. šildymas — abiems li
goninėms: senai ir naujai.

X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 
metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737 W. 43 St., tel. CL 4-2390.

(Sk.)

Vasario 23 d. Vengeliausko 
salėje, Chicagoj, įvyko Lietuvių 
Nuosavybių Savininkų Susivie
nijimo Organizacijos mėnesinis 
susirinkimas, kuriame svarstė 
svarbius reikalus.

Pirmiausia buvo vienbalsiai 
visų susirinkusių pritarta prez. 
Kennedy įneštam kongresan ir 
senatui sumanymui įvesti ne
mokamą gydymą senesnio am
žiaus žmonėms. Nariai įgaliojo 
Susivienijimo vadovybę sueiti į 
kontaktą su kitomis organizaci
jomis, kad paruoštų peticijos 
formas senatoriams bei kongre-

Posėdy buvo išrinkti trys vai so nariams, prašant, jog tą bi- 
dybos vicepirmininkai: prof. B. ^4 paverstų kuo greičiau įsta- 
Vitkus, inž. Br. Nainys ir St. tymu dėl visų krašto žmonių ge- 
Šiaučiūnas, kuris be vicepirmi
ninko pareigų, vadovaus apy
gardos sekretoriatui.

Be kitų organizacinių reika
lų, posėdy buvo apsvarstyta: 
šių metų vasarą įvykstančioje ) 
Chicagoje Tarptautinėje Paro
doje Lietuvos paviljono įrengi
mas, apygardos valdybos daly
vavimas Kultūros kongreso ren I 
gimo darbuose.
moterų s-gos veikloje
Lietuvių Moterų sąjungos 75 

kp. šv. Kristinos parapijoj su- i 
I sirinkimas įvyko Mrs. Maty ■ 
Yakstas, 11130 S. Troy St., na
muose vasario 26 d. Namų šei
mininkė labai mielai priėmė ir 
skaniai pavaišino.

Dvasios vadas kun. Fr. Jonas.pėsčių didinimą.

rovės. Kai kurie siūlė, dar pra
šyti, kad dabar mokamos pen
sijos būtų tiek padidintos, kad 
iš jų pensininkai galėtų pragy
venti ir kad jiems nereiktų dirb 
ti dalinio laiko. Ir šiam suma
nymui pritarta, pavedant vado
vybei tai įtraukti į peticijos 
tekstą.

Vėliau buvo svarstomi reika
lai dėl nuolat vis didinamų ne
kilnojamo turto mokesčių. Šiuo 
reikalu išsamiai kalbėjo direkt. 
J. Simanavičius, Marma, pirm. 
Pr. šulas, Petkūnienė, Venge- 
liauskas ir kt. Visi pasisakė, 
kad reikia sueiti į sąlytį su ki
tomis panašiomis amerikiečių ir 
lietuvių organizacijomis ir ko
voti bendrom jėgom prieš mo-

virą laišką teigiantį, kad lietu
vių dailininkų kūriniai “atsira
do” universiteto personalo sve
tainėje. Laiško rašytojas J. S. 
M. pasidžiaugęs, kad lektoriai 
domisi ir įvertina šių dienų me
ną, užklausė kodėl paveikslai 
nekabą bibliotekoje, kuriai jie 
buvo dovanoti ir kur studentai 
jais galėtų pasigėrėti. Laiškas 
baigiamas šūkiu — Studentai 
vienykitės!

Universiteto administracijai pa 
!kako vieno paraginimo... Pra
džioje šių akademinių metų abu 
lietuvių dailininkų kūriniai vėl 
puošia bibliotekos sienas. Okai 
Platonas pasidaro nesupranta-
tamas ir Šekspyras nusibosta, i 
studentų žvilgsniai nukrypsta f 
nuo Storų knygų į žaismingas 
lietuvių dailininkų linijas paveik 
sluose, na ir lietuviui studentui 
smagiau darosi. Mes turime ką 
parodyti, tik parodykime. (G.
P.)

OKUP. LIETUVOJE
— Buvo suvažiavę dailinin- 

leit.' k3** Kom. partijos suvažiavimas 
■ Maskvoje privertė ir dailinin
kus svarstyti “naujai iškilu
sius” uždavinius. Vasario 9 d. 

i jie buvo suvažiavę į Vilnių. Pa
sak dailininkų sąjungos ats. 
sekretoriaus K. Bogdano, daili
ninkai siekią parodyti “nūdie
nį žmogų ir jo darbus”. Prane
šimą padarė dailininkų s-gos 
pirm. Kuzminskis, suvažiavimą 
sveikino partija, be to, atvykę 
atstovai - dailininkai iš įvairių 
“broliškų respublikų”.

— Minėta Puškino mirties su 
kaktis. Vasario 10 d. sukakus 
125-toms rusų rašytojo Puški
no mirties metinėms, šioji su
kaktis plačiai minėta ir Lietu
voje. Įvairiuose miestuose įvy
ko literatūros vakarai, sureng
tos parodos. Spaudoje ir per ra
diją plačiai minėtas Markučiuo
se esąs Puškino muziejus. Mas- 

iškėlė lietuvių 
“liaudies meilę Puškinui, įtaką 
lietuvių literatūros kūrėjams...”

lę Sadunaitę, abu yra katalikai, 
Profesorius Sealey atvyko į 
Seattle prieš Kalėdas ir dirba 
istorijos fakultete university of 

;Washington. Jis pramokęs lie
tuviškai taip gerai, kad gali lai
svai susikalbėti ir skaitytoj pa
skaitoj visus nustebino pažini
mu mūsų tautinių problemų.

BRAZILIJOJE
— Visuotinas metinis susirin

kimas. 1962 m. sausio mėn. 25 
d. 15 vai. Vytauto Didžiojo var 
do pradžios mokykloje Vila Be
loję, Sao Paulo, įvyko Lietuvių 
sąjungos Brazilijoje, dalyvau
jant sąjungos garbės pirminin
kui Lietuvos konsului A. Poli- 
šaičiui, visuotinas metinis na-

| rių susirinkimas.
Susirinkimą atidarė sąjungos ! 

pirm. kapit. Juozas Čiuvin- 
skas, pakviesdamas į prezidiu
mą garbės pirmininką konsulą 
A. Polišaitį susirinkimui pirmi
ninkauti, o ats. aviacijos 
St. Jurevičių sekretoriauti.

Valdybon išrinkta: pirm, 
ikap. Juozas Čiuvinskas, vice
pirm. — ekonomistas J. Slieso- 
raitis, 1-as sekr. — Įeit. St. Ju
revičius, 2-as sekr. — knyg. A. 
Švedas, kas. — J. Jodelis, ūkio 
vedėjas — prekyb. J. Matelio- 
nis, knygininkas — V. Balvo- 
čius ir kandidatai mokytojas St. 
Kubiliūnas ir prekyb. B. Tūbe
lis. Revizijos komisiją sudaro 
pirm. — VI. Pupienis. Nariai: 

X Marąuette Parko Lietuvių prekyb. M. Paleckis ir statybi- 
Tautinis ansamblis ruošia vaka- ninkas P. Žarkauskas, kandida- 
rą kovo 11 d., sekmadienį, pa- tas fotogr. A. Žibąs, 
rapijos salėj. Stato veikalą Ka- — Lietuvos nepriklausomy- 

ii=j— !—: __x:—__x r?:x._ 5^3^ ra<i0 atgarsio ir
brazilų spaudoje. Be kitų, ilgą 
pranešimą išspausdino laikraš
tis “Tribūna Latina”.

I 
I

X L. V. S. Ramovė Chicagos 
skyriaus naujai išrinktoji val
dybą: Jonas Gaižutis — pirm., , 
Jonas Gradinskas — vicepirm., I 
Jurgis Stankūnas — sekr., Ze
nonas Samuolis — ižd., Albinas 
Repšys — kultūros reikalams. Į 
Į kontrolės komisiją išrinkta: i 
Bronius Ambrozėjuš, Antanas 
Avižienis ir Antanas Baleišis. ' į

X K. P. Deveikis rašo, kad 
Cicero Lietuvos Kareivių dr-jos 
jubiliejinis banketas praėjusį 
sekmadienį gražiai pavyko.

X Visiems bus malonių neti
kėtumų Kaziuko mugėje. Kaip . 
ir kiekvienais metais, taip ir 
šiais metais čia bus įvairiausių 
dirbinių. Jūrų skautės turės 
gražių keramikos dirbinių, ki
tuose paviljonuose taip pat ža
da netrūkti įvairiausių rankdar- j 
bių. Taip pat veiks loterijos ir 

i įvairūs žaidimai. Kovo 4 d. sek- 
imadienį Jaunimo namuose ga
gėsite sutikti visus savo pažįs- 
| tarnus, nes lankytojų tikimasi 
bus gausiai. 11 vai. 30 min. 

I įvyks iškilmingas atidarymas, j 
kurį praves Lituanikos tunto et. Raštiški kreipimaisi su aukų 
skautai. Kernavės tunto skau- lapais bus siuntinėjami JAV 
tės papuoš sceną. Baltijos Jū- Lietuvių Bendruomenės apylin- 
ros, Juodkrantės ir Aušros Var- kių valdyboms, kviečiant šio di- 
tu tuntai turės savo paviljonus, Įdėlio darbo talkon 
kuriuose nieko netruks. (Pr.) ; — - ---- - - -

X Kun. A. Lipniūno kuopa moterų vieneto žaidimų vaka
ras įvyks sekmadienį, kovo 11 
d., 2:30 v. p. p., posto būstinėj,! 
4416 S. Western avė. Pirminin
kė J. Stukonis dirba, kad visa 
gražiai pasisektų.

X Albina Poškienė, Antanas 
J. Rudis ir L. šimutis vakar su
grįžo iš Wilkes Barre, Pa. Jie 
dalyvavo LRKSA centro valdy
bos suvažiavime, įvykusiame va 
sario 26 — 28 d. centro raštinės 
patalpose. Pirmieji du yra 
organizacijos direktoriai oI . . nai, o tretysis — centro 
mininkas.

X Adelė Latonienė, 4143 So. 
(Pr.) Campbell, surinko “Palik aša-

X Kas mėgsta gerą muziką, ras Maskvoj” knygos fodui 54 
tas perka vokišką radiją DAI- dol. Informacijos reikalu skam- 
NOJE, 3321 Sa. Halsted St. binti J. Vaičiūnui, tol. WA 5- 

(Sk.) 6979.

X Lietuviškos pamaldos Rock- 
forde bus vėl atgaivntos po ke
lių metų pertraukos.

Nuo ateinančio sekmadienio, 
kovo 4 d., Šv. Petro ir Povilo 
lietuvių parapijoje, Rockforde, 
Illinois, 8 vai. ryto Šv. Mišios 
bus laikomos specialiai lietuvių 
katalikų visuomenei. (Pr.)

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

(Sk.)

rapijos salėj. Stato veikalą Ka- ; 
ledos, kurį režisuoja rež. Zita 
Kevalaitytė Visockienė. Atlieka
.Tautinio ansamblio nariai. Tė
vai kviečiami gausiai dalyvauti, j 
kad vaikučiai matytų ir supra- ZELANDIJOJ
stų, jog jų darbu domimės ir« ”"»»*»**«* 
skiriame tam laiką.

X Janina Puodžiūnienė, Grand
Rapids, Mich., LB apylinkės pir 
mininkė, surinko “Palik ašaras 
Maskvoj” fondui 108 dol. 50

— Studentai ir lektoriai var- jęVOS “pravda” 
žosi dėl lietuvių grafikos. 1960 

i metais lietuviai studentai ir Stu 
dents’ Intemational draugija 
padovanojo po vieną lietuvio 
dailininko grafikos kūrinį Auck 
lando universiteto bibliotekai. Ge 

t rą pusmetį H. Šalkausko ir T. 
, Zikaro grafika puošė bibliote
ką, bet vieną dieną abu paveik
slai “pradingo”. Lietuvių stu-

X Dariaus Čireno pagalbinio dcntams buvo ncpatogu klausi

Velutis ir labai uoli kuopos 
pirm. Ursula Rastenis savo kal
bomis paminėjo Lietuvos nepri
klausomybės šventę. Juodu ra
gino ne tik žodžiais, bet ir mal- pagamino I. Milavickienė, 
da, darbais ir aukomis mylėti Rabašauskienė ir kt. Visus vai- 
savo brangią tėvynę — Lietu-J gino speciali komisija su Mrs. 
vą. Po šių kalbų, čia pat, visos Marma priešaky, 
kuopos narės surinko 14 dol., j ______
kuriuos paskyrė knygos “Palik ; KAS, KĄ IR KUR

Į Susivienijimą įstojo nauji 5 
nariai.

Po susirinkimo buvo pasi
vaišinta liet, kepsniais, kuriuos 

M.

Pr. Fab.

i

Vaikų kaukių baliuje dr. P. Ki- 
t sielius pranešinėja. Šalia stovi 
: akompanavęs programai muz. A. 
i Skridulis. (Nuotr. A. Gulbinsko)

CH I CAGOS ŽINIOS

Kazimiero Akademijos

mielai kviečia visus atsilankyti 
į “BLYNŲ BALIŲ”, šiandien, 
7 vai. vak. Jaunimo Centre.

(Pr.)
X Pjof. dr. med. Kazys Ože

lis mirė 1960 m. Kovo 3 d. su- 
i kanka dvejeri metai nuo jo mir
ties. Už velionies sielą ir jo at
minimą, šv. Kazimiero dienoje, 
kovo mėn. 4 d., 11 vai. ryto, 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje ir kovo 
mėn. 5 d., Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje Brighton 
Park, 8 vai. 30 min. ryto bus 
atnašaujama šv. Mišių aukos.

—Šeima.

, nėti — kur nudėjote mūsų dai- 
I lininkų paveikslus. Bet paslap- 
, tis paaiškėjo studentų laikraš-■ 
, čiui “Craccum” išspausdinus at-Į 
------------------------------------------- į

šios
na- 
pir-

I f

PIRMA MOTERIS VYRŲ
LIGONINĖJE

Pirma moteris ligonė bus pri
imta sekmadienį į Alexian bro
lių ligoninę, 1200 W. Beldcn. 
Ligoninė, 96 metus tarnavusi 
vien vyrams, nuo tos dienos pri 
ims ir moteris ligones.

VALDŽIA PAĖMĖ PUSĘ 
TURTO

Sewell Avery, buvęs Montgo- 
mery Ward komp. prezidentas, 
mirė Chicagoje 1960 m. spalio 
mėn. sulaukęs 86 metų. Šiomis 
dienomis iš jo paliktų $19,865,- 
479 federalė valdžia palikimo 
mokesčiais pasiėmė $10,403.502, 
gi Illinois valstybė $220,659.
PAVOGĖ VAISTŲ IR PAŠTO

Federalė ir Chicagos policija žė į Cook apskrities ligoninę.

Vaikų kaukių baliuje. Čia ne 
mergaitė, bet berniukas Matulio
nis. (Nuotr. A. Gulbinsko), I

tiria pavogimą Schrieffer’s Mo- 
tor Service sunkvežimio, kuria
me buvo §75.000 vertės vaistų 
ir 24 vežami į paštą laiškų mai
šai. Federalė policija pašaukta 
tirti įvykį ne vien dėl pašto 
maišų, bet ir dėl galimybės, kad 
buvo pavogti narkotikai.

SUSIŠAUDĖ DĖL TV APA
RATO

I
Keturi broliai, Gilbert, Xa- 

vier, Joe ir Ray Romero ir Ju
lius Aniemaier, buvo sužeisti 
susišaudyme prie Jackson ir 
Halsted gatvių. Broliai apkalti
no Aniemaier, kad jis pavogęs 
TV aparatą iš Ray Romero na
mų. Policija sužeistuosius nuve-

NAMŲ VERTĖ KYLA 
įrengus modernias virtuves, vonios-prausyklos kambarį, aliuminijaus 

priestatus prieangius, stogelius, duris, langus ir kita.

KOSTO BUTKAUS namu pagerinimo b-vė
Tel. PR 8-2781 arba GR 6-1760

— Vyt. Didžiojo Chicagos Šau
lių meno kuopelė rengia Užgavė
nių blynų vakarą kovo 3 d., šeš
tadienį, 7:30 v. v. Hollywood sa
lėje. Šaulių tautinių šokių grupė 
atlieka meninę programą. Bus 
įdomus monologas. Gros orkestras 
šokiams. Šaulių pareiga į tą va
karą atsilankyti, o svečiai malo
niai kviečiami linksmai praleisti 
užgavėnų vakarą. — Valdyba

— Moterų S-gos 21 kp. svarbus 
mėnesinis susirinkimas įvyks ko
vo 4 d. 1 v. p. p. šv. Kryžiaus pa- 

; rapijos susirinkimų kambary. Vi
sos sąjungietės malonėkite gau
siai atsilankyti ir naujų narių at
sivesti. — Valdyba

— šv.
Rėmėjų 1 sk. svarbus susirinki
mas įvyks sekmadienį, kovo 4 d. 
2 vai. p. p. Šv. Kryžiaus parapijos 
susirinkimų kambary. Kviečiame 
visas rėmėjas atsilankyti ir naujų 
narių atsivesti. — Valdyba

— Šv. Petronėlės dr-jos susirin
kimas įvyks kovo 4 d., sekmadie
nį, šv. Jurgio parapijos kleboni
jos kambary’, 1 vai. p. p. Visos 
narės malonėkite atsilankyti ir 
užsimokėti duokles. Yra daug 
svarbių dalykų aptarti. — Vald.

— Chicagos Lietuvių Meškerio- 
tojų-Medžiotojų klubas, kuris ne
perseniai įsisteigė, pasiruošė klu
bo veiklos įstatus ir jau įsiregist
ravo valdžios įstaigose, gavo klu
bo čarterj ir suaktyvina savo veik
lą. Kovo 3 d. 6 vai. vak. rengia 
Užgavėnių balių M. Kuršiaus sa
lėje, 1820 W. 46th St. Bus vaišės, 
laimėjimai ir gera, nauja šokiams 
muzika. Lietuviai kviečiami šiame 
pobūvyje dalyvauti ir jaukiai su 
žuvininkais - medžiotojais praleisti 
vakarą. — Valdyba

— Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių draugija rengia Užgavėnių ba- 

1 lių su programa sekmadienį, kovo 
4 d. 4 v. p. p. Gold Coast svetai
nėje, 2523 W. 71st St. Programą 
atliks Ateities šokėjų grupė, šo
kiams gros Ben Pavio orkestras. 
Bus bufetas ir gražių dovanų. Tad 
komisija ir valdyba kviečia visus 
narius ir svečius atsilankyti.

A Burba
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