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VOKIEČIAI NORI LYGIU TEISIU ŠIAURŪS 
ATLANTO SĄJUNGOS (NATO) POLITIKOJ

Mende, Vakarų Vokietijos laisvųjų demokratų partijos vadas, 
atvyks į Washingtoną

BONNA. — Erich Mende, Va 
karų Vokietijos laisvųjų demo
kratų partijos vadas, reikalaus 
stipresnio balso vakariečių poli-: 
tikoje, susitikus jam su prezi
dentu Kennedy, kai jis vizituos 
Jungtines Amerikos Valstybes 
nuo kovo 18 iki 30 d.

Mende, didelė Adenauerio vy
riausybės atrama, prezidentui 
Kennedy pasakys, jog Vokieti
ja yra visiškai lygi Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms vakarie
čių sąjungoje.

Mende reikalauja Bonnai pa
našios rolės, kokios reikalavo 
Prancūzijai prezidentas gen. 
Charles de Gaulle.

Bonnoje į Mende žiūrima kaip 
nacionalistą, bet jis palaiko iš
tikimybę Šiaurės Atlanto sąjun
gai (Nato) ir Vakarų Vokieti-

jos gynybos bendravimą su Va
karais.

Jis laikosi nuomonės, kad Bon 
j na turi laikyti atviras duris de- 
| ryboms su Rusija.

Mende labiausiai remia dr. 
Hans Kroli, Vakarų Vokietijos 
kontroversinį ambasadorių Mas 
kvoje. Jis yra parlamento ka
rinis ekspertas.

Adenaueris ir Clay 
svarstė atnaujintus 

grasinimus prieš 
Berlynę

BONNA, Vokietija. — Kanc
leris Adenaueris ir gen. Lucius 
D. Clay tarėsi Bonnoje kovo 6 
dieną tris valandas. Jie svarstė 
atnaujintus Sovietų Sąjungos 
grasinimus pakeisti sąjunginin-

Du pašalinti vadai apleido 
Santo Domingo miestą 

Santo Domingo mieste demonstracija prie
JAV ambasados

tybių ambasados .protestuoda
mi, kad buvusiam prezidentui 
Balaguer ir kariškam vadui E- 
chavarria buvo leista išvykti 
Puerto Rico.

kų priėjimo kelius į Vakarų Ber 
lyną, pasirašant taikos sutartį 
su komunistų valdoma Rytų Vo
kietija.

Generolas Clay yra preziden
to Kennedy specialus patarėjas 
Berlyno klausimais. Jis sugrį
žo į padalintą miestą baigus kon I 
ferenciją.

Kanclerio įstaiga pareiškė,
• kad Vakarų Vokietijos vadas ir 
Amerikos generolas “pasikeitė 
nuomonėmis apie Berlyną ir vi
somis surištomis problemomis”.
JAV paneigė, kad Adenaueris 

nori Rusk vizito
WASHINGTONAS. — Valsty

bės sekretorius Dean Rusk ne- 
j turįs pakvietimo vizituoti Va
karų Vokietijos kanclerį Aden- 
auerį prieš pradedant nusigink
lavimo konferenciją Genevoje 
kovo 14 dieną. Tai pranešė de
partamento pareigūnai.

Rusk neturi planų,, sustoti pa
keliui į Genevą. Jis rytoj išvyks
ta į Šveicariją.

Vokiečių ambasados šaltiniai 
irgi nežino apie tokį pakvieti
mą.

Kroli ateitis, kaip 
atstovo, neaiški

BONNA, Vokietija.
Hans Kroli kovo 6 dieną atvy
ko į Bonną, bet nežinoma, ar 
jis grįš, kaip Vakarų Vokieti
jos ambasadorius, į Maskvą.

Sprendimą, sako dr. Kroli, pa 
darys kancleris Adenaueris. Pa 
sak kai kurių pranešimų, dr. 
Kroli siūląs dideles nuolaidas 
Sovietų Sąjungai, sprendžiant

, Berlyno ir vokiečių problemas, svarstys komunistų vykdomą

I

SANTO DOMINGO, Dominin
konų Respublika. — Buvęs pre
zidentas Joaųuin Balaguer ir 
pašalintas karinis vadas maj. 
gen. Pedro Rodriguez Echavar- 
ria užvakar slaptai išskrido at
skirais lėktuvais iš Domininko
nų Respublikos. Tai pranešė ae
rodromo pareigūnai.

Jie atskridę į Puerto Rico. 
Balaguer rado prieglobstį nun
cijaus namuose, jam rezigna
vus sausio 16 dieną ,kai civilė - 
karinė taryba ,kontroliuojama 
Echavarria, paėmė valdžią iš 
valdančios valstybinės tarybos.' kJausomybei. Smulkmenos bus

Civilė - karinė taryba buvo nu 
versta praslinkus 48 valandoms 
ir nuversta valdžiusi taryba at
gavo vyriausybės kontrolę. 37 
metų Echavarria, kuris buvo 
ginkluotų dalinių sekretorius, 
buvo areštuotas. Buvo ketinama 
kelti jam bylą.

Dr. Rafael Bonnelly užėmė gervatorių narys, bus pirmasis I valandas, prieš pradedant tai- 
Britanijos komisionierius Mal- kos derybas Evian vasarvietė- 
toje. Šiandien jis pradės eiti 
pareigas. Britų komisionieriaus 
įstaiga buvo sudaryta naujos 
Maltos konstitucijos 1961 m.

prezidento postą ir yra septy
nių vyrų valstybės tarybos pir
mininkas.

Vakar Santo Domingo mies
te per 1,000 asmenų demonstra
vo prie Jungtinių Amerikos Vals

i

Šeši

i

Britai mankštins 
Guiana armiją

GEORGETOWN, Ęritų Guia
na. — Ministerio pirmininko 
Cheddi B. Jagan užvakar atsklei 
dė, jog britų kariai lavins Guia
na kariuomenę ruošiantis nepri

Dr.

Amerikos astronautai, trūksta tik lt. pulk. Glenn, kuris peržvelgė juosteles ir savo istorinės 
kelionės užrekordavimus, susirinko į NASA laikinoje būstinėje Houston. “Gemini” projekto direk
torius Robert Gilruth (viduryje) supažindina astronautus su planu paleisti dviejų žmonių “erd
vės laivą”, galintį “priplaukti” prie antrojo “laivo” erdvėse. Visi astronautai (iš kairės į dešinę), 
kapt. Virgil I. Grissom, komd. Alan Shepard, lt- komd. Walter Shirra, lt. komd. Malcolm S. Car- 
penter, kapt. Leroy Cooper jr., maj. Donald K. Slayton, ir pulk, lt- Glenn planuoja perkelti savo 
šeimas į Houston sekančią vasarą. (UPI)

Trumpai iš
visur

I

TARPAMERIKINE SPAUDA PERSPĖJA APIE
KOMUNIZMO PAVOJU

Komunistai iš savo operacijų bazes Kuboje vykdo ofenzyvą, siekdami sunaikinti 
spaudos ir kitas laisves

SAN JUAN, Puerto Rico. — 
Tarpamerikinės Spaudos sąjun
gos suvažiavimas, San Juan mie 
ste pradėtas trečiadienį, atkrei
pė pasaulio dėmesį, kad komu
nistai turėdami bazę Kuboje, 
varo pirmyn savo pastangas su 
naikinti Amerikos laisvę.

Tą įspėjimą paskelbė Julės 
Dubois, tos sąjungos Spaudos 
Laisvei Ginti komiteto pirmi
ninkas. Tas komitetas šiandien 
baigs savo posėdžius ir tada I 
Tarpamerikinės Spaudos sąjun-1 
gos direktoriai svarstys, kokių 
imtis priemonių, pagal to komi- I 
teto iškeltus pasiūlymus.

Dubois pranešimu, komitetas

1valstybių laisvės griovimo dar
bą, informacijų sukliudymą ir 
spaudimą į visą Amerikos spau 
dą. Dubois tvirtina, kad komu- 

j nistai iš savo operacijų bazės 
Kuboje vykdo ofenzyvą, siek
dami sunaikinti spaudos ir ki
tas laisves. “Bet mes čia susi
rinkome, taipgi svarstyti elgesį 
kitų diktatūrų, turinčių savo 
centrus Asuncion (Paragvaju
je), Port au Prince (Haiti) ir 
Samozos dinastijos Managuoj 

j (Nikaraguoj)”, — pareiškė Du
bois.

Alzirieciai sukilėliai is Tumsijos 
apšaudė prancūzu gynybos linijas 

ALŽIRAS. — Prancūzų šta- civiliai žuvo ir 20 musulmonų 
bas pranešė vakar, kad alžirie- ir keturi prancūzų armijos ka
čių sukilėlių daliniai, stovį Tu- 

LONDONAS. — Edward Birk- nisijoje, apšaudė prancūzų pa- 
beck Wakefield, parlamente kon I sienio gynybos linijas per 36

nustatytos su Britanijos vyriau 
sybe.

A

Paskirtas komisionie- 
rius Maltai

• • ev • • •

riai buvo sužeisti.

Egiptiečių pre-

Didėja Nasserio 
rūpesčiai

KAIRAS.
zidento Nasserio vargai didėja. 
Dabar Arabų lyga. Keturi na
riai — Irakas, Jordanas, Saudi 
Arabija ir Egipto eksbendra- 
darbė Sirija — pateikė du nau-

Jugoslavija uždraudė 
leidinį, kuriame buvo 

Djilas straipsnis
BELGRADAS. — Jugoslavų 

vyriausybė praėjusį savaitgalį 
uždraudė įvežti ir platinti Ju
goslavijoje sausio italų žurnalą 
“Tempo”.

Tame žurnale buvo Djilos 
straipsnis “Karas”, kuriame kri 
tikuojami jugoslavų partizanai 
Ii Pasauliniame kare, kaip ir 
Jugoslavijos armijos karininkai 
ir kareiviai.

Milovan Djilas, buvusi svarbi 
figūra jugoslavų komunistų vy
riausybėje, atsisuko prieš rau
donųjų sistemą, kurią jis pagel
bėjo sudaryti. Djilas praėjusiais 
metais buvo paleistas iš kalėji
mo, kuriame jis išsėdėjo dau
giau kaip ketverius metus dėl 
savo pažiūrų.

— Popiežius Jonas XXHI vys 
kūpą James J. Byrne nominavo 
Dubuąue, Iowa, arkivyskupu. Ar 
kivyskupas Egidio Vagnozi, a- 
paštališkasis delegatas Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, pra
nešė užvakar apie vyskupo Byr
ne paaukštinimą, kuris dabar 
yra Boise, Ida., ganytojas.

— Mrs. Kennedy, JAV prezi
dento žmona, vakar iš Wash- 
ingtono atvyko į New Yorką. 
Šiandien vakare iš Idlewild ae
rodromo (New Yorke) išskris 
lėktuvu į Romą. Pirmadienį Mrs- 
Kennedy atskris į New Delhi, 
Indijoje, kur viešės keturias die 
nas.

Mrs. Kennedy bus pirmoji A- 
merikos prezidento žmona vizi- 

i tavusi Indiją. Ji taipgi aplankys 
Pakistaną.

— Raudonosios Kinijos spau 
dos agentūra kovo 6 dieną pra
nešė, jog prokomunistai laosie- 
čiai sukilėliai užmušė keturis 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
armijos patarėjus susirėmus su 
karališkos vyriausybės karei
viais Laose. Peipingo radijas 
pranešė, kad amerikiečiai buvo 
tarp 119 kareivių, nužudytų pro 
komunisto Pathet Lao kareivių 
kovoje vasario mėnesį. ‘

— JAV iš Cape Canaveral, 
Fla., vakar iššovė tarpkontinen- 
tinę raketą Minute - Man į pie
tinį Atlantą, pataikydama į tai 
kinį už 3,000 mylių.

— Viceprezidentas Johnson, 
kalbėdamas North Carolina stu 
dentams, pareiškė vakar, kad 
dar šiais metais JAV astronau
tas apskris raketoje aplink že
mę aštuoniolika kartų.

Italijos traukinys 
nušoko nuo bėgių, 

12 žuvo

'jus reikalavimus: a) neegiptie- S° vyriausybė šiom dienom pa- 
Itis turi būti generalinis sekre- p'“ė JunStines Amerikos Vals 
1 hito nccito nViiI

— Atidėti Kennedy ir Chruš
čevo kalbų pasikeitimai. Planuo
ti prezidento Kennedy ir Sovie
tų Sąjungos premjero Chrušče
vo kalbų televiziniai pasikeiti
mai atidėti vėlesniam metui, nes 
dabar trūksta “geros atmosfe
ros”. Tai pranešė Baltųjų Rūmų 
spaudos sekretorius Pierre Sa- 
linger.

KALENDORItJS

Kovo 9 d.: šv. Pranciška, Vis- 
gailė.

Kovo 10 d.: šv. 40 karių ken
tėtojų, Žibuolė.

U-2 pilotas Gary Powers, 
metų, išteisintas JAV žvalgybos 
įstaigos ir aukštai įvertintas sena
to komiteto, pareiškė korespon
dentams, 
bet nesakė kur. JAV lakūnas Po- 
wers buvo iškeistas už Sovietų 
Sąjungos šnipą Abel. (UPI)

je, prie prancūzų ir šveicarų 
pasienio.

Prancūzų komunikatas pra
nešė ,kad artilerijos sviediniai 
sugriovę keletą stočių palei įe
lektrintą pasienio užtvarą.

Apšaudymai vyko trečiadie
nį ir per visą trečiadienio nak
tį. Apie tai pranešė komunika
tas.

Penki alžiriečiai musulmonai

Alžiriečių sukilėlių armija tu 
rinti 30,000 ginkluotų vyrų Tu- 
nisijos teritorijoje. Ši armija 
dažnai užpuola prancūzų pasie
nio gynybos linijas.

I

— Banginių taukų gamyba 
sumažėjusi. Norvegijos septy
nios antarkčio ekspedicijos da
vė 140,980 statinių banginių tau 
kų 1962 metų sausio 20 d., o 
1961 metais gauta 274,000 sta
tinių, dalyvaujant aštuonioms 
norvegų ekspedicijoms.

Naujausios žinios
— Izraelyje Galilėjaus ežere 

vakar susišaudė žydų ir siriečių 
policijos laivai; buvo sužeistų.

— Meksikoje vienas autobu
sas užmušė 30 asmenų ir 30 
sužeidė. Nelaimė įvyko Cuerna- 
vacos mieste.

f

— Popiežius Jonas XXIII už
vakar Vatikane specialioje audi
encijoje priėmė grupę studentų 
ir profesorių iš Chicagos Loyo- 
la universiteto.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 30 laipsnių.

Saulė teka 6:13, leidžias 5:49.

— Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse užvakar audros ir potvy 
niai atnešė daugiau kaip 100 
milijonų dolerių nuostolių; žu- 

j.og j’s jryk8. atostogų, Vo 29 asmenys. Potvyniai ir 
audros siaučia nuo Virginia iki 
New Yorko.

32

— JAV ambasadorius nacio
nalinėje Kinijoje Everett F. 
Drumright atsistatydino; prezi
dentas Kennedy priėmė pasi
traukimą iš šio posto.

— Sovietų Sąjunga nutarė 
uždaryti savo pasienius užsie
nio motoristams sekančio turis 

į tų sezono metu.

torius (egiptietis šį postą turi 
nuo lygos suorganizavimo 1945 
m.) ir b) perkelti lygos būsti
nę iš Kairo į Beirutą, Libaną.! go.

CASTELBOLOGNESE, Itali
ja. — Greitai važiavęs traukinys 

HONG KONG. - Hong Kon- Į "u*ok<> nu0 šia“e viduri0
į Italijos mieste, užmušdamas ar 
sužeisdamas keliasdešimt asme
nų.

Pasak naujausių pranešimų,
nes Amerika suvaržė dvylika asmenų žuvo ir 120 su- 

medvilnės importą iš Hong Kon- žeista, 70 iš jų paguldyta ligo
ninėse.

tybes svarbių pasitarimų aki
vaizdoje galimos ekonominės . 
krizės,

DABAR MAŽIAUSIA BEDARBIU IŠ VISO
19 MENESIU LAIKOTARPIO

Kiek viso dabar yra dirbančiųjų?

WASHINGTONAS, D. C. — 
Darbų Jungtinėse Amerikos Vai 
stybėse atsirado daugiau, negu 
buvo tikėtasi, ir bedarbių skai
čius šiuo metu yra mažiausias 
iš viso 19 mėnesio laikotarpio. 
Bedarbiai dabar sudaro 5.6 pro
cento dirbančiųjų. Darbo depar
tamentas kovo 7 d. paskelbė to
kius statistinius duomenis apie 
padėtį vasario mėnesį:

1. Dirbančiųjų skaičius padi
dėjo 731,000 ir dabar jų iš viso 
yra 65,789,000. Normalus sezo
ninis dirbančiųjų padidėjimas 
šiuo metu būna 130.000.

2. Bedarbių skaičius sumažė
jo 120,000 ir dabar jų liko 4, 
543,000. Vasario mėnesį galima 
buvo laukti bedarbių skaičiaus 
padidėjimo iki 80,000.

Dėl to padėties pagerėjimo be
darbių procentas iš 5.8 nukrito 
iki 5.6. Tai mažiausias bedar
bių procentas nuo pat 1960 m. 
liepos mėnesio. Prieš metus be
darbių buvo 6.9 procento.

Darbo sekretoriaus padėjėjas 
Seymour Wolfbein aiškina, kad 
pagerėjimas iš vienos pusės įvy
ko dėl pagerėjusių oro sąlygų 
vasario mėnesį, bet taipgi ir 
dėl ūkinio pagerėjimo. Tokių, 
kurie darbo neturi. 15 savaičių 
ar daugiau, skaičius vasario mė 
nesį padidėjo 200,000 ir dabar 
jų yra 1.431,000. Į šį skaičių įei
na ir 700,000 bedarbių, jau ne
dirbančių daugiau kaip pusė me 
tų; ir praeitų metų vasario mė
nesį jy skaičius buvo maždaug 

■ toks pat.

Viso neūkiuose (farmose) dir 
bančiųjų yra 61,200,000,. kas su 
daro 1,300, daugiau negu prieš 
metus, ir tai jau rekordinis skai 
čius. Jeigu bedarbių procentas 
panašiai mažės ir kitais mėne
siais, tai jų bus kovo mėnesį 
4,500,000, balandžio mėn. 4,000, 
000 ir gegužės mėn. 3,800,000.

Australas pasitraukė iš 
komunistų darbo

MELBOURNE, Australija. — 
Edward F. Hill pasitraukė iš 
Victoria provincijos komunistų 
partijos skyriaus sekretoriaus 
pareigų, susiginčijus su centro 
komitetu.

hill palaikė Peipingo pozici
ją, o kiti partijos vadai nusilen- 

. ke Maskvai.
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ATSIKVĖPLMAS PO 
PRIEAUGLIO PIRMENYBIŲ

Vasario 24-25 d., įvyko Vid. 
Vakarų apygardos prieauglio 
pirmenybės Chicagoje. Apie 
krepšinio ir tinklinio varžybas 
jau rašėme kovo 2 d. Šalia krep 
šinio ir tinklinio, Jaunimo cent
re vyko stalo teniso varžybos, 
kur kuklus jaunuolių skaičius 
varžėsi J. Nasvyčio priežiūroje.

velando atvykęs J. Nasvytis 
padėtį išgelbėjo ir pirmenybes 
pravedė be didesnių kliūčių.

Pirmenybių oficialus rengėjas 
buvo Chicagos klubų komitetas. 
Reikėtų manyti, kad ateityje 
panašių nesklandumų galėsime 
išvengti. P. Ž.

RYTŲ APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS

Stalo tenisas

Jaunių A klasės vieneto lai
mėtoju išėjo J. Kavaliauskas, 
baigminėse rungtynėse įveikęs 
savo brolį R. Kavaliauską. Ka
valiauskai atvyko iš Omahos ir 
pirmenybėse atstovavo LSK Li
tuanica (Omahos). B klasės 
jaunių vieneto pirmenybes lai
mėjo R. Kavaliauskas (Oma
hos Lituanica). Antrą ir trečią 
vietą laimėjo Cievelando žaibie- 
čiai V. Nasvytis ir Koklys.

Mergaičių A klasės vieneto 
varžybas laimėjo R. Končiūtė, 
kuri gana netikėtai įveikė Ne
ries G. Juškaitę. Trečioji vieta 
atiteko nerietei Milvertaitei. Bu
vo manyta, kad Žaibo R. Gai- 
džaūnąitė pirmenybes laimės, 
bet Rūta negalėjo atvykti, nes 
dalyvavo kitose pirmenybėse.

Jaunių A klasės komandines 
varžybas laimėjo Omahos Litu
anica. Antroji vieta atiteko Žai
bui I ir dėl trečios - ketvirtos 
vietos dalinosi Chicagos ASK 
Lituanica ir Žaibas II.

Kovo 10-11 d. yra šaukia
mas Rytų Sporto apygardos klu 
bų atstovų suvažiavimas. Su- 
važiavmias bus Waterbury, 
Conn. Suvažiavimo oficialus ren 
gėjas yra New Yorko Atletų 
klubas, kurio pirmininkas A. 
Vakselis buvo įgaliotas FASK 
sušaukti šį suvažiavimą.

Suvažiavimo programos svar 
blausias darbas yra išrinkti Ry
tų Sporto Apygardos Komitetą. 
Į šį suvažiavimą vyksta ir FAS 
K-to pirmininkas J. Nasvytis.

Bendros išvados
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Mergaičių A kl. tinklinio apygardos meisteris Neris. Nerietės 
laimėjo pirmąją vietą vasario 24 d. Chicagoje. (Nuotr. Z- Degučio)

1. Individualinės Š. Amerikos 
lietuvių stalo teniso pirmenybės visi.

Stebint prieauglio pirmeny
bes, buvo galima susidaryti šias 
išvadas:

Jaunių krepšinio varžybose 
buvo aiškiai matoma ASK Li
tuanicos gražios pastangos iš
auginti jaunuosius krepšininkus. 
Iš viso savo B klasės koman
dos Lituanicos vadovybė gali 
tikėtis gražių vaisių. J. Degu
čio darbas ir pasiaukojimas pra 
deda rodyti puikius rezultatus.

Stalo tenise mes jau seniai 
pasigendame prieauglio. Šių pir 
menybių stalo tenisininkų pasi
rodymas liudija faktą, kad jau 
esame pradėję krutėti. Ypatin
gai reikia gėrėtis Cievelando 
Žaibo ir Omahos Lituanicos pas 
tangomis.

Mergaičių tinklinyje aiškią pa 
žangą yra padariusi Chicagos 
Neris. A klasės laimėtojos tu
rėtų bent kelis metus pakarto
ti panašias pergales. Komandos 
vadovas Z. Žiupsnys gali tik 
didžiuotis savo tinklininkėmis.

Ypatingai malonu buvo ma
tyti jaunuosius Cicero Ateities 
atstovus pirmenybėse.

Kiek liūdniau buvo stebint 
baigmines A klasės jaunių krep 
šinio rungtynes. Nepatyrę tei
sėjai numušė ne tik dalyvių, bet 
ir žiūrovų entuziazmą. Jau ne 
pirmas kartas, kad panašūs ne
sklandumai pasitaiko mūsų gre 
tose ir bent baigminėm rung
tynėm reikėtų parūpinti tinka
mus teisėjus, nes panašūs pa
sirodymai tegali tik kenkti mū
sų sportinei veiklai.
. Taip pat nemalonios buvo Ne 

ries A klasės jaunių krepšinin
kų “kombinacijos”. Trys daly
viai peržengė jauniams nusta
tytą amžiaus ribą. Dar skau
džiau buvo kai apygardos at
stovas tikrino kitos komandos 
registruotus žaidėjus, bet “pra
leido” savuosius.

Vatikano bibliotekoje rinkti 
medžiagą teleidžiama mokslinin- j 

i
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karns ir mokslo laipsnio siekian
tiems studentams. Tokių asme
nų per 1961 metus Vatikano 
biblioteka naudojosi 1,500. Joje 
yra labai daug vertingų rank
raščių ir dokumentų iš tolimos i 
praeities. Vatikano meno mu
ziejus praeitais metais aplankė į 
daugiau kaip 610,000 žmonių. j

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

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

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

Tel. PRospect 6-5084

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

♦

laimėjo G. Vaitkus, antrąją E. KANADOJ 
Bacmskas ir treciąją V. Vait
kus. Hiimilton, Ont.

C klasėje laimėtoju tapo R. 
Eigelis. Antra vieta atiteko V. 
Genčiui ir trečioji G. Juškaitei.' iš Lietuvos, 

kad jam atsitarnavus Užkauka- 
zyje rusų kariuomenėje 2 me
tus, neleidžiama grįžti Lietuvon. 
Jis tarnavo šoferiu viename tech 
niškame daliny. Dabar esą įsa
kyta Gruzijoje pasilikti dar ma 
ž ausiai du metu. Ekskareivis 
išsiprašė vienai savaitei pas tė
vus ir sužieduotinę, bet iš jo 
buvo paimias pasižadėjimas raš 
tu, kad nustatytu laiku grįš at
gal. Jaunuolis A. R. taip pa
darė kaip kompartija reikalau
ja, nes bijo arešto ir persekio
jimo. Net caro laikais niekas 
nedraudė karo tarnybą atlikus 
rižti savo gimtinėn.
Jau pirmiau yra gauta žinių 

iš daugelio lietuvių tėvų, kurie 
laiškuose mini, kad jų sūnūs 

I tarnauja Taškente, Saratove, 
Novosibirske ir kitose tolimose 
vietose bei pačiame Sibire, 
tai yra komunistų daroma 
meningai, kad išblaškytų ir 
tautintų lietuvius. Baisu ir 
galvoti, koks sistemingas rusi- 
mmas ir žmonių blaškymas da
bar vyksta pavergtoje Lietu
voje. Ir visa tai daroma prisi
dengus komunizmo vardu ir per 
spaudą skelbiant, kad lietuviai 
vyksta į vergiją "savanoriškai”.

Kl. G.
■-------------------------------------------------------------

racijos terminas yra nustaty
tas iki kovo 12 d.

Visi turnyro dalyviai buvo 
pavaišinti Jaunimo Centro di
rektoriaus tėv. Kubiliaus, S. J. 
Sekantis panašaus lygio turny
ras įvyks kovo 13 d. Jaunimo 
Centre, 7 vai. v. Dalyvauti gali

Neleidžia grįžti Lietuvon
Hamiltone yra gautas laiškas 

kuriame rašoma,
i 
Ii

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

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

D61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

3844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6 
•V4 2 xrol A icUtf nWfl.rvt®

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer!

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES ŲTGOS
PRITAIKO AKINIUS 

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

šeštadieniais 10—1 vai. Trečia-
v.Vai.- 

vak. 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5078

Telefonas: GRoveheU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINTUS 
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. KAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building). tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimą Jei ne- 

i atsiliepia, skambint! MI 8-0001. i

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rčmns
1455 S. California Avė. YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

i

L. S. K. Aro A kl. jaunių krepšinio komanda, laimėjusi pirmąją 
vietą Vid. Apygardos prieauglio pirmenybėse. (Nuotr. Z. Degučio)

bus Detroite, balandžio 7 - 8 d. APYGARDOS PIRMENYBĖS 
Pirmenybės bus vykdomos vy
rų, moterų ir prieauglio klasėse. Vid. Vakarų Sporto Apygar- 
Dalyvauti gali visi FASK-te re- dos vyrų ir moterų tinklinio ir 
gistruoti nariai. Registruotis ga 
Įima iki kovo 24 d. (V. Simutis, 
7561 Forrer, Detroit 28, Mich.).

vyrų bei moterų stalo teniso 
pirmenybės įvyks Chicagoje ko 
vo 17 -18 d. Tinklinis vyks Bo- 
gen H. S. patalpose, 79 St. ir
Pulaski .Rd. kampas, o stalo1

2. Krepšinio žaidynės bus ba
landžio 28 - 29, Chicagoje. Pir
menybėse dalyvauti turi teisę, teniso pirmenybės bus praves- 
tik apygardinėse pirmenybėse tos Jaunimo Centre. Registruo- 
kvalifikavusios komandos. Krep tis gallma pas z žiupsnį 5926 
šinio varžybos bus pravestos g ArtesiaDi Chi m Re . t 
moterų, vyrų ir prieauglio kl..

3. Visų kl. tinklinio ir stalo 
teniso komandinės pirmenybės 
bus Clevelande, gegužės 5 - 6 d.

Dėl informacijos galima kreip 
tis į FASK-to sekretorių: A. 
Bielskus, 1211 Carlyon Rd., E. 
Cleveland 12, Ohio.

STALO TENISO TURNYRAS

Kovo 7 d. buvo pravestas pir 
mutinis šių metų Jaunimo Cent 
ro stalo teniso turnyras. Tur
nyre dalyvavo net 16 stalo te
nisininkų .kurie varžėse trijose 
klasėse.

A klasėje pirmą vietą laimė
jo musų žinomas sportininkas 
Vytautas Grybauskas, baigmė
je įveikęs J. Žemaitį 2:0. Tre
čioji vieta teko K. Ripskiui, ku
ris laimėjo 4 iš 7 setų.

B klasės varžybose dalyvavo 
šeši tenisininkai. Pirmąją vietą 

|

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

TV RADIJAI. HI-FI. VftSTNTi VM 
Pardavimai- taisymai Sek. uždaryta

Stalo teniso varžybose įvyko 
mažas nesusipratimas — nebu
vo vadovo. Gerai, kad iš Cle-

Ofisas: 3148 West «3rd Street
Teį: PRospect 8-1717 

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

II

Ta- 
są- 
nu- 
pa-

SPORTININKŲ ŠOKIAI
Balandžio 28 d., Pakšto salė

je, krepšinio žaidynių proga, 
rengiamas šokių vakaras.

DIVIDENDAI DABAR IŠMOKAMI Už VISAS 
SANTAUPAS KIEKVIENA METŲ KETVIRTĮ

Kovo 31. Birželio 30. Rugsėjo 30. Gruodžio 31 
Tel.: Mieste — 242-4395; priemiesty — 656-6330 

Valandos: Pirmad. 9—8; antrad., ketv. & penkt. 9—5; 
šeštad. 9—1; trečiad- uždaryta.

Juozas F. Gribauskas, Sekretorius

■K Mi III

■

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

e*

I

1

į
t
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Tel.: REliance 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

I

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

Dr.W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkstą, 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- 
gan 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 
Vai. kas’ien nuo 6—8 vai 

?ešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir Kitu laiku pagal

Ofiso telef. LAfayette 3-0048 
Rez. \VAlbrook 5-3048

Avė. 
vak.

sutarti.

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

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

Valandos pagal susitarimą

Dd. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71s»t Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, t*eč., š.ešt. pagal sutartį, 
sekm. u ždary la.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

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

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

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

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

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

LIGOS

5-2670 
Jei ne-

8-0001

*»fiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-8867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
speclalybč akušerija Ir moterą ligos 

2454 West 71st Street 
l71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 ir 6—a vai. va* 
šeštadieniais 1-4 p. p

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiką ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:80 vai. 
Trečiad ir kRu laiku tik susitarus 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017

rak.. 
P- .P

—
Ofiso tel. HE 4-7007.
>amu-rfz. tel. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOK ŠA)

| GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2856 VVest 63 Street 
Pirmad. Ir ketv. nuo z: 10Vai :

4:80: ant-. Ir penkt. nuo 5 ik! 
šešt nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku 
susitarus

ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Kasdien popiet nuo 12—8 va! 
pirm., antr. ketvir. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St- - -- - - - -
Į
I

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m. 
Penkt. tik 1—8 p. m.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

Ik!
8; 

tik

Vai.: 
vak

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUTLDING 
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. WAIbrooi 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71 st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8USITARIMĄ w-----------------------------------

ofLso PR 8-7773. rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
I>1.

CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p.
v.

Vai.: 
intrad. ir penktad. 5-8 v.

D.

i

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S .------- -----
PAGAL 

Tel.
skambint 2 iki
ią. Išskyrus trečiadieni.

Kedzie Avenue 
SUSITARIMĄ ’ 

RE 4-1562
9 vai. popiet kaadle

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO J A-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. ID 

Telef. offleo; PCUnrian 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946

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

Tel. ofLsu RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. TCAlbrook 5-309P 

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 n«e 
2 vai. iki 5 vai. vak.

*

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

antr., treč.

v. popiet Ir kitu

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-8185

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą- 

D«1 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
tiem Išskyrus trečiad. tr šeštad.

Telefonas — GRovehill 8-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS
(.landos: nuo 1-4 ir 6-8 vaL vak. 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. pop’«* 

Trečiadieniais uždaryta.

I

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tel. ofiso PR 8-6446. res. HE 4-31M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marųuette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 V. v.

Trečiad. ir AeAtad. pagal rut&rtj.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-66M 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto iki 1 v. p.p., 6-7 v"v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency). Saukite telefono — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 

** volonrlna rvtn

Perskaitė "Draugą", duoki* kuomet svarstote duoti dovaną 
T 3-r * savo giminėms arba draugams, at-

' ii kitiems oasiskaityti siminkite, jog “Draugo” prenume
rata yra vieną iš puikiausių.

I
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Nebesiduokime apgaudinėjami ir

NEPALŪŽKIME
Tarptautinės politikos ba

ruose įtampa nėra atslūgusi. 
Ji yra padidėjusi. Tiesa, po 
prezidento Kennedy pareiški
mo, kad Jungtinės Valstybės 
balandžio mėnesyje pradės ga- 
lingvju atominių branduolinių 
ginklų bandymus, privertė So
vietų Rusjią sutikti dalyvauti 
nusiginklavimo konferencijoj 
Genevoj JAV sąlygomis, ta
čiau pats konferencijos sušau
kimo faktas padėties nesušvel
nina. Ji pasilieka tokioj pat 
įtampoj. Ir, jei kas tikisi iš 
jos ko gero sulaukti, labai 
klysta. Mums atrodo, kad Pran 
cūzijos prezidentas de Gaulle 
gerai padarė, nesutikdamas 
siųsti savo užsienio reikalų mi 
nisterio į nusiginklavimo kon
ferenciją. Jis aiškiai žino, kad 
sovietų atstovai konferencijos 
eigai trukdys, kaip trukdė pir
miau. Jis žino ir tai, kad, jei 
pagaliau ir būtų susitarta nu
siginkluoti, sovietai susitarimų 
visvien nevykdys. Jie juos lau
žys taip, kaip laužė praeityje. 
Kaip žinoma, iš penkiasdešimt 
dviejų sutarčių, padarytų pra
eityje, Maskva sulaužė penkias 
dešimt vieną.

Šitokia Chruščevo politika 
suardys ir Genevos konferenci
ją. kaip yra suardžius! visą 
eilę kitų praeityje. _ Tad toji 
Genevos konferencija tenka lai 
kyti nereikalinga ir nenaudin
ga. Ji bus naudinga tik sovie
tams, kurie turės dar vieną 
tribūną plačiau paskleisti ko
munistinę propagandą, kaltinti 
Ameriką ir jos sąjungininkus 
“karo kurstytojais” ir tuo pa- 

sustiprinti komunistinius 
įvairiuose pasaulio

“1 
čiu 
sąjūdžius 
kraštuose.

*
prie atominių-branGrįžtant

duolinių pabūklų bandymo ir 
prez. Kennedy pranešimo, kad 
ir Amerika pradės tuos ban
dymus, dar turime pastebėti, 
kad tą pranešimą Chruščevas 
priėmė ne kaip Amerikos no
rą priversti sovietus prie pa
sitarimų dėl nusiginklavimo, 
bet išimtinai kaip grasymą so
vietams karu. Ir už tat jis pa
grasino nauju dar galingesnių 
atominių bombų bandymu Ru
sijoj. Vadinas, kai sovietai, su 
laužę susitarimus, nieko nepai
sydami, darė tuos bandymus, 
Amerika ir kiti turėjo tylėti, 
bet, kai Amerika pati užsimojo 
juos atnaujinti, Chruščevas 
visą pragarą sukėlė.

Reikia manyti, kad Jungti
nės Valstybės, atsižvelgdamos 
į šią ir kitas aplinkybes, nebe- 
siduos Chruščevo gąsdinimam, 
nesustos pusiaukelyje, bet da
rys atominius bandymus ir 
apsiginklavimą bei krašto sau 
gumą stiprins visomis galimo
mis priemonėmis.

Amerika .žinodama, kas vyk 
sta už geležinės uždangos, ne
gali sėdėti rankas sudėjusi ir 
nieko neveikti. Praėjusiasi me
tais darytieji atominiai bandy
mai bei sprogdinimai, nėra a- 
bejonės, yra padėję Sovietams 
patirti naujųjų karo ginklų ne 
tik jėgą, bet ir jų tikslingumą 
bei taiklumą.

Prezidentas Kennedy, dary
damas pareiškimą, kad JAV 
irgi pradės bandymus, turėjo 
galvoje labai svarbų dalyką, 
būtent, kad Amerika tuo žvilg 
sniu nebūtų pralenkta, nes, 
sakoma, kad tik tokiais ban
dymais galima patirti atominių 
ginklų efektingumą. Todėl kraš 
to saugumas ir net viso laisvo
jo pasaulio ateitis labai daug 
priklauso nuo posūkio, kokį

Kas gi galėtų pritarti šito- padarys prez. Kennedy. Jis 
kiam susitarimui? Tikrai nie- neturi palūžti savo ryžte, ne
kas. Bent jau ne šiais laikais, turi būti paveiktas Genevos 
kada pasaulis yra patyręs tiek konferencijos, į kurią netenka 
daug sovietų apgavysčių. To
dėl ir norima tikėti, kad ir Ge
nevoj įvyksiančioj nusiginkla
vimo konferencijoj sovietai sta 
tys lygiai tuos pačius reikala
vimus — jūs nusiginkluokite, 
o mes...

beveik visas sutartis 
Ir jos nebus, kol su- 
laužytojai nebus su-

Kiekviena tarptautinė sutar
tis yra svarbi. Jų rūpestingu 
vykdymu ir jų laikimosi re
miama pasaulio taika. Taikos 
neturime dėl to, kad Sovietų 
Rusija 
sulaužė, 
tarčių 
drausti.

Ak, tiesa, Chruščevas rėmė 
ir remia nusiginklavimo idėją. 
Jis apie ją kalba dažniau, ne
gu bet kurios kitos valstybės 
galva. Jis nuolat deklamuoja 
apie taiką. Bet jo mastas yra 
labai nelygus. Visus nusigink
lavimo planus, kokius jisai y- 
ra pasįųlę^ taiko ne sau, ne 
Sovietų Rusijai ar komunisti
niam pasauliui, bet kitiems: 
Jungtinėms Valstybėms ir jų 
sąjungininkams. Vadinas, tik 
jūs nusiginkluokite. Mes aky
lai prižiūrėsime, kad jūs tai 
būtinai padarytumėte, tačiau 
mes, sovietai, neleisime, kad 
jūs kontroliuotumėt mūsų nusi 
ginklavimo eigą. Bet kokią mū 
sų, sovietų nusiginklavimo prie 
žiūrą mes laikysime šnipinėji
mu sovietų viduje.

Spaudoje ir gyvenime

NELAIMĖS VOKIETIJOJE IR GLENN O

SKRIDIMAS i

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 9 d. 3

Karo pavojus tarp Indijos

Daug kas sulaukė pasaulio pabaigos. Gerovė ii- pagalba artimui. Menka žiema ir ligų pavo
jai. Rob. Kennedy Berlyne pakėlė nuotaikas, sukėlė pavydą.

V. ALSEIKA, Vokietija
Pranešimas

ir os

iš New Delhi kelia susirūpinimo

Pusiau stiebo 
vos beveik per 
mėjo Vokietiją

Per 40,000 žmonių liko be 
pastogės, žmonės spruko nuo 
mirties, suskubę pasiimti gal 
vieną kitą daiktų ryšulėlį ir — 
laiko žymė — nepamiršdami

Vokietijoje pasiimti ir televizijos aparato, 
pro j Vėl kitas nukentėjęs, žiūrėk, 

gabenasi katiną ar kitą namų 
gyvulį.

Vasario pabaigoje daugelyje 
vokiečių miestų vyko posėdžiai, 
ar leisti Užgavėnių eisenas ir 
kitokias išdaigas ar jas už
drausti. Tai juk kai kurių mies- 

Mainzo, Muencheno, 
šimtmetinės tradici-

Indijos valstybės 
ru visą laiką rodo

galva Neh- 
didelį nuo-

In-
tos 
vė
su

dijos politinių vadų yra 
nuomonės, kad anksčiau ar 
liau Indijai teks kariauti 
raudonąja Kinija. Šitokią nuo
monę skelbia “U. S. News & 

Report” stebėtojai iš

britų 
kariai

palikimu. Visi Indi- 
yra savanoriai, pa-

lies 
jos 
sirenką armiją savo karjera. 
Savanorių netrūksta, nes Indi
joje daug skurdo, o kariuome
nė teikia išlaikymą ir savotiš
ką garbę.

Indijos savanoriai yra fiziš
kai stipresni negu kinų kariai, 
bet dauguma jų beraščiai, iš 
primityvių kaimų, kur elemen
tariausios higienos taisyklės ne
žinomos. Neturi jokio patyri
mo su paprasčiausiomis maši
nomis. Dėl to pagrindinis In
dijos naujokų apmokymas už
sitęsia 32 savaiti (JAV-se — 
tik 18). Apie 40 procentų to 
laiko sugaištama Indijos nau
joką mokant išskaityti ir pa
rašyti paprasčiausius kariškus 
sakinius. Tik po metų laiko 
einama prie pažangesnio treni
ravimo.

Vienas iš sunkiausių Indijos 
kariuomenėje dalykų — susi
žinojimas, nes ten yra net 14 
plačiau vartojamų kalbų. Ka- 
. uomenė raštams dar vis nau
doja anglų kalbą.

Ginklai

sirgimais raupais. Užpiltose 
srityse ties šiaurės jūra buvo laidumą, tačiau dauguma 
kilęs pavojus atsirasti šiltinės, 
choleros susirgimams. Iš viso, 
visoje Europoje nebuvo džiaugs 
mo ir iš šių metų žiemos — sa
vo iltis, sniegą, šalčius ji buvo
parodžiusi vos pora savaičių, World 
o žvarbūs vėjai vasario 16 d. New Delhi, Indijos sostinės, 
naktį sukėlė jau žinomą gam
tos katastrofą.

Prezidento abu broliai — Ro
bertas ir Edvardas — neseniai 
lankėsi Berlyne, Bonnoje ir 
niekur kitur, kaip Berlyne, Rob. 
Kennedy nesukėlė tiek tūkstan
tinių minių ovacijų, pasitenki
nimo. Niekur kitur kaip Vak. 
Vokietijoje nepajusi tokios mil
žiniškos visos tautos neapykan
tos, nukreiptos prieš R. Vokie
tijos — bosą — Ulbrichtą. Ly- 
g.ai nesunku įžiūrėti ir vokie
čių pavydą amerikiečiams — 
esą, šie turi dinamišką, jauną j 
vadovybę, ji sugebanti nurody
ti laiko žymes ir, reikalui 
esant, pareikalauti aukų. Šių 
dienų Vokietijoje tą padrąsini- 

i mo misiją sėkmingai atlieka 
(simpatingasis prez. Luebke. Ta- ;

7ių lakūno pasekta misija. Be į** _.±.;labiaU. P^’
skridimo atvirumo požvilgio, i 
štai, sakoma, tas žygis dar su
stiprinęs ir tikėjimą į žmogų. 
Jis sugebėjo savarankiškai erd
vėse vairuoti savo “laivą”, vi
so laisvojo pasaulio garbę rizi
kavo ne koks robotas, bet 40 
m. amž. religingas žmogus, tu
rįs žmoną ir vaikus. Nuostabią 
drąsą tuo atveju parodęs ir 
pats JAV prezidentas. Sugre-

■ tini Glenno žygį ir žmogaus 
j pagalbą žmogui apsemtose Vo
kietijos srityse ir vėl atsiran-

, da skaidresnių vilčių.
Dar pridurtina, kad vokiečiai 

jau kelia klausimą, ar ir jiems 
netektų įdėti didesnį įnašą į 
atomo ir raketų techniką, erd
vių užkariavimą. Vokietijos

nuleistos vėlia- 
visą vasarį žy- 
palietusį gedu

lą. Ligi 300 žmonių žuvo Saaro
kasyklose, tiek pat Hamburge 
ir kitur, šiaurės 
prasiveržus vandenims 
užtvankas. Dar vasario pradžio
je vokiečių spaudoje šaipytasi 
iš Indijos astrologų, vasario 
4—5 dienoms nustačiusių... pa-i 
šaulio žlugimą.

O jiems griuvo visas pasaulis...
Nors, užsienio stebėtojų ži- tų (pvz. 

nioms, Vak. Vokietijoje 29% Koelno) 
gyventojų tiki į astrologų pra- jos. Ne, šiais metais daugely 
našystes (visi iliustruoti žur
nalai turi savaitinius horosko
pus, žvaigždžių spėjimus), ta
čiau visi pasišaipymai nuščiu
vo po Saaro ir ypač po Ham
burgo ir kitas vietoves palie
tusio potvynio. Nelaimė sekė 
nelaimę ir žmonės svarstė: taip, 
neįvyko joks pasaulio galas, ta
čiau, ar tiems žmonėms, kurių 
artimieji užduso kasyklų šach
toje ar paskendo vandenyse, 
tie įvykiai nereiškė pasaulio 
pabaigos?

Pora

vietų tos 
vo atšaukti karnavaliniai ba
liai, kitur raginta aukoti, bet 
ir leista šokti. Kai kas raukėsi, 
tačiau laimėjo išmintis.
Gleiuio misija — tikėjimas į 

žmogų
Gerai, kad sėkmingas pulk. 

Įeit. J. Glenn’o skridimas įvy
ko vasario 20, o ne pvz. 17 d., 
kai visa Vokietija buvo sukrės
ta gamtinės nelaimės šiaurėje. 
Po vasario 20-sios jau kiek at
sikvėpta ir labiau įžiūrėta erd-

eisenos neįvyko, bu- i

Jau eilę metų, kaip raudo
nieji vis atkanda po Indijos te
ritorijos ruožą šiaurėje, Hima
lajų kalnuose. Kol kas tie už
kariavimai tevyksta tik žemė
lapiuose, tačiau jau ir dabar 
Indija tiesia naujus kelius į 
tas savo šiaurines sienas. Tai 
karinės arterijos link neaiškias 
ribas turinčių tyrlaukių, kad 
būtų patogiau gabenti gynybos 
reikmenis, jei ateitų susigrū- 
mimo valanda.

ryšulėlių, katinas ir 
televizija

eilutes rašant, dar vis 
aišku, kiek žuvo žmo-

Šias 
nebuvo 
nių Hamburge ir kitur, tik bu
vo žinoma, kad vien Hamburge 
padaryti nuostoliai siekė ligi 
pusantro milijardo markių. Vi
suomenės dar buvo įsisąmo
ninta, kad prieš gamtos pajė
gas žmogus, kad ir nuostabiau
siais mokslo, technikos pasieki
mais apsiginklavęs, belieka be
jėgis sutvėrimas. Katastrofos 
vaizdus teko matyti tik pa
veiksluose, kino apžvalgose ir 
kas juose pasirodė būdingiau- 
sio? Tūkstančių žmonių, karių, 
ir sąjungininkų amerikiečių 
neišskiriant, skubėjimas į pa
galbą artimui. Pasirodo, kad
geram gyvenime pasinėrę žmo- įnašas šiose srityse dar labai 
nės dar sugeba suprasti, už- menkas — jau kas kita vokie- 
jausti, net drauge kęsti su ar- čių mokslininkų parama ame- 
timiausiais. Buvo ir tikro pa- rikiečiams ar sovietams, 
siaukojimo pavyzdžių. Tai bruo- Raupai, Kennedžių kelionės ir 
žai, kurie Vakarų pasaulio žmo- pavydas
nėms kelia viltį, kurie atkrei- Jau keli mėnesiai Vokietijo- 
pė ir žmonių už geležinės už- je rūpinamasi tai viename, tai 
dangos dėmesį. kitame mieste atsiradusiais su-

Išsivystytu partizaninės 
kautynės

i
Kariniai ekspertai sutaria, 

kad susidūrimo atveju, išsivys
tytų partizaninis karas, koks 
dabar vyksta 
je. Dabartinė

' jos siena yra 
ilgio.

Indija turi
rių, kurių tarpe viena šarvuo
čių divizija ir viena savaran
kiškai veikti paruošta šarvuo
ta brigada. Be to, dar turima

pietryčių Azijo- 
Kinijos - Indi- 
arti 3,000 mylių

arti 600,000 ka-

dėti daug vilčių, kad jis nesu
tiktų vykti į jokią viršūnių kon 
feienciją, neturėdamas užtikri 
nimo, jog Chruščevas ne žo
džiais, bet konkrečiais darbais
dėsis prie taikos atstatymo ir | = 
jos palaikymo. =

■ deda imponuoti jauni vyrai val
džios viršūnėse. Robertas, ir

I vokiečių vadintas “Bobby”, su-
I gebėjo pakelti berlyniečių nuo
taikas — dabar jie su didesnė
mis viltimis laukia ateities įvy- bent 25 batalijomis įvairiose 
kių. Padrąsinimo injekcijos pa- ■ vietose galimos sudaryti mili- 
prastai yra neblogas, nors tik cijos.
laikinas vaistas. Armija tvarkosi dar iš da-

I

Astronautas Glenn (dešinėj) kalbasi su būsimu astronautu m-.j. 
Slayton. Nuotraukoj matyti Slaytonas erdvių kapsulėj. Cape Ca 
naveral, Fla. < UPI,

Antra Indijos gynybos prob- 
m.- — pasenę ginklai. Jų ka- 
’i .::: nėję dar tebevartojama 

pirmojo Pasaulinio karo En- 
fieid šautuvai. Jau nuo 1957 
m. Indijos generalinis štabas 
spaudžia, kad būtų įvesti au
tomatiški ginklai, tačiau vy
riausybė vis delsia, neturėdama 
užsleno valiutos, o gynybos 
ministeris V. K. Krishna Me-■ ’• :-x non nori beveik visus ginklus 
pasigaminti pačioje Indijoje. 
Nehru vyriausybė laiko tai bū
tina Indijos neutralumo poli
tikai. Indija turi apie 25 gink
lų fabrikus. Kai kurie jų vei- 
k.a nuo 1916 metų.

Dar tik pradėta gamyba ka
riškų reikmenų, būtinų Hima
lajų kautynėms, kaip šiltos ap
rangos ir specialūs batai. Yra 
atsilikusi Indijos aviacija, Kraš 
tas, kuris dar neseniai išmoko 
gaminti automobilius, bando 
gamintis ir greičiau už garsą 
lekiančius naikintuvus. Eksper
tą. sako, kad jie neaukštos 
ve-i ės neprilygsta Kinijos 
■■a- . .... MIG-19.
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HEROJŲ KELIAIS
Juozas Brazaitis “Aidų” (Nr.2) kankintas ir nužudytas, neišdavė 

vedamajame “Sukilimas ir tauta” paslapties, arba — leitenantas 
iškelia heroišką ryžtą kovotojų dėl Naujokaitis, kuris, nešant per sie- 
Lietuvos laisvės. Priminęs 1831 m., 
1963 m., 1905 m. sukilimus bei
1919-1921 m. laisvės kovas, jis dau
giau sustoja prie paskutiniojo di
džiojo 1941 m. sukilimo, tardamas:

“Atėjo tokios gyvenimo dienos, 
kada tie žmonės rizikavo savo lai
me ir savo gyvybe vardan aukštes
nio ir bendresnio tikslo — tautos 
ir tautiečių laisvės. Rizikavo savo 
laisva valia, nepriversti, nemobili- 
zuoti. Laisvas savęs aukojimas 
aukštesniam idealui tai aukštes
nio prado laimėjimas žmoguje, tai 
asmens moralinis kilimas, I 
gali vienus nuvesti į šventuosius, 
kitus į herojus”.

Lietuvos okupantas norėtų to 
sukilimo įvykius ištrinti iš lietuvių 
tautos atminties:

“Jis nori, kad būtų užgesinti visi 
židiniai, iš kurių spinduliuoja mo
ralinė jėga, o juo labiau tautos po
litinė valia. Jis dėlto taip rūpestin
gai stengias nepatinkamus įvykius 
išimti iš istorijos, kaip šimtus ir 
tūkstančius nepatinkamų žmonių 
išima iš gyvenimo.

Tačiau Lietuvos laisvės priešui 
tai nepavyks pasiekti, šviesiais ži
buriais lietuvių atmintyje pasiliks kui naktis, juo skaidriau turi degti 
pvz. kapitonas Šverplaitis, kuris su tikėjimo ir vilties žiburiai”, 
išdaviko atkirsta ranka kalintas, J. Daugį.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiniiiiii^ Viešpatis Dausprungas vedė, ten mes nujojom ir nu- ję, anie tave aukštajame krante susvilins ar po šaką 
galėjom. Taip buvo, ne kitaip ir toliau bus. Kur tik pakabins. Dėdė ar nedžiūgautų dėl to pilvą susiėmęs7 
mus velionies Dausprungo sūnūs ves, ten mes nujo- O, labiau dar negu šnypščiai ir gargaliai... 
sim ir nugalėsim. Taigi visi iš pilnų už mūsų vieš
pačius Tautvilą ir Eitvydą!

Kaip suriks sušuks tiek vyrų, net menė suvirpo 
sudrebėjo. Visi, kaip vienas, pritaria. Ūžia. Stumbrų 
ir taurų ragus prisipildo midumi.

Tautvilą pakelia jėgos ir valios ranką — tuoj 
visi nutyla.

Dėkui, brangūs bičiuliai! Dėkui! — Tautvilą vi
sus apžvelgia juodom blizgėm, rimtas, be šypsenos 
kaip visada. — Sveikaton!

Visi išgeria atsilošdami.
Dauguma — tėvo amžininkai ir artimieji. Jis su 

jais pasitardavo, kartu medžiodavo, drauge ir puotau
davo. Šit ir dabar vis ištikimi ir narsūs, kaip seniau. 
Jie juokiasi iš vilniečių. Tikrai gi su šitais pačiais 
tėvas laimėjo nebe vienas žūtbūtines kautynes...

Liškiavos pilin, ton sprogmenon! — Tautvilą 
rimsta valgydamas. Ten kairiajame Nemuno krante 
prie vingio! Atokiausias pietų užkampis su nederlin
gų priesmėlių apylinke. Vienas tik vargas ten. Tuoj 
pat neapvaldoma, liūliuojanti Sūduvos giria. Kartą 
iš tos girios vistiek pritykotų pragaištis. Jei ne gu
dai, tai apniks užpuls pilaitę šimtai išbadėjusių žiur
kių. Liškiavos kalnelyje jos sugrauš viską valgomo, 
taip net visus kailinius, nagines, kamanas ir balnus...

Merkinė? Pati pilis, po teisybei, labai geroje 
vietoje: Nemuno ir Merkio santakoje — ir geram kal- 

. ne, ir su stačiais šlaitais, ir dešiniajame Nemuno
.. . .., „ .. _ , , . krante. Jeigu jau ten nutūpti, tai, be abejonės, tik

dair“ ™ nmiltr’ “■ kalena ,r

Cit! Paklausykim! Bet ir Merkinėje tik numarinimui — tokiame
Astikas nenukenčia. krašte pakraštėlyje! Akių nesudek, žinokis, budėk,
Cit! Astikas šnekės. net ir primigęs žiūrėk. Užustok ir gink ten Mindaugą,
Ale gi ša! kaukis apsukui su pietryčių nelabaisiais, kurie švep-
Menei nuščiuvus, prabyla drūtuolis Astikas tuo luoja ir šnypščioja. Kaip būk, taip būk ten Mindaugui 

kubiliniu balsu. Visi šviesiai atsimename: kur tik uždanga. Sandėrin susidėję ir patogų metą prityko-

JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS
PREMIJUOTAS ROMANA?

lllllllllllllllllllll
ną žinias, buvo keturių kulkų pa-1 
kirstas, arba — tas policininkas, Į 
kuris išgelbėjo Viliampolės tiltą, I 
nors buvo subadytas 40 kulkų.

“Šitokios prigimties yra tie, — 
rašo J. Brazaitis, — kurie gyveni
me regi didesnių vertybių nei duo
na, poilsis, pramoga, prabanga, as
meninis saugumas; kuris nori ma
tyti gyvenime idealus kaip laisvė 
ir teisingumas”.

Reziumuodamas straipsnio min
tis, J. Brazaitis pažymi, “kad anie I 

kuris žuvusieji buvo tylieji didvyriai, pa- ■ 
liudiję savo krauju tautos valią | 
siekti tautai laisvės”. Jie “mani- j 
testuoja mūsų pasiryžimą atmesti 
gundymus ir grasinimus, kad ap- 
siprastume su okupacijos sukurta 

j padėtim, atmesti nors ir tylų jos 
pripažinimą. Manifestuoja mūsų ti
kėjimą, kad pasiaukojimas laisva vištos, ir katė, ir šuo, ir vaikai, 
valia vardan aukštesnių vertybių 
yra tikrasis ir vienintelis kelias a s ‘ 
mens, šeimos, bendruomenės gyve
nime i taiką, laimę, pažangą. Tai 
yra tikrasis kelias į žmonijos konf
likto teisingą sprendimą, kuris 
reikš ir nepriklausomos Lietuvos 
atsikėlimą... Juo tamsesnė aplin-'

llllllllllllllllllll
(Tęsinys)

Atsistoja Jodo tas iš Vievio, vienas įtakingiausių 
senųjų. Už mūsų amžinosios Kernavės viešpačius! 
Valio!

Vaaliooo!
Visi išgeria.
Paparčių seniūnas Kretas dar vis neatsileidęs: 

vilniečiai nesumaną jau kaip ir bekibti.
Užtat, kad ten smėlynai. Mūsų molienos jiems 

kvepia.

Dausprungo sūnus — Merkinės ir Liškiavos 
sprogenosna! Ir cit, ir tylėk! Ar begalėtų būti dar 
piktesnė pajuoka? Iš vidurio į patį pakraštį! Iš TJi- 
kiavos ir Merkinės vyriausiuoju niekad netapsi. Ker
navė tėra tik viena: niekur nėra antros...

Menėje dega žibintai.
Kareivos ūžia ir klega. Kai kurie jau tarp debe

sių. Nieko nereiškia jokie priešai! Vos išvydę nupū- 
sim, it pienes!...

20.

Žinia, pavydo siusmas, kas gi daugiau. 
Livgaliai gi turi grybų, uogų ir medaus.
O kiek jie kiaušinių pavasarį pelkėse prisirenka! 
Yi-yi-yi!
Go ooo go! -
Ogi apsižiūrėk, jei vilniškis kviečia užeiti: pro 

duris — tai dvilinkas susilenk.
Priims nakvynės — nei kur apsisukti. Išvien ir

Ošia giria, visa nerami rudens vėjuje. Trakščioja, 
eglės, siūruodamos bekraštėje naktyje. Šūkteli išgąs
dintas paukštis. Būgšteli kuris žirgų, retkarčiais nu- 
siprnnkščia. Grikšteli pušis. Krinta nuo medžių la
pai.

Mindaugo pasiųstoji rinktinė nuo apgultosios Aš
menos sparčiai traukia rytuosna.

Joja vis kalniau, vis į aukštumas. Po nagomis 
čeža lapai, spygliai ir konkorėžiai. Trakščioja šakelės.

Veda keliavedis, gerai žinąs prajojimus, brastas 
ir vietas iki pat Kriavo pilies. Priekyje ir trys smar
kieji draugai.

Pirmasis — plačiapetis ir storasprandis Parnua • 
Anot krivės Pruto, jis širdyje nešioja gražų sapną 
ir turi lakštingalos liežuvį.

Antrasis — Kuolas, raupuoto veido „Geležinė 
ranka”.

Ir trečiasis — Gaudižadas.
Paskui juos seka barzdoti bendrininkai su jieti- 

mis, buožėmis ir plačiaašmeniais kirviais.
Kai atgal atsigręžia, mato — Ašmenos pusėje 

naktis žėruoja. Tenai dega: gal priešpilis, o gal jau 
ir pati pilis...

(Bu* daugiau)
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LIETUVIŲ KULTŪRINĖ

OFENZYVA

Iš pasikalbėjimo su V. Banaičiu

pačiai 
varžovas

Valteris Banaitis antradienį prekių, bet pasilikdami 
iš Omahos, Nebr., atskrido į nių kontrolę. 
Chicagą ir čia išbus iki kovo Papildomai atsirado 
15 d. Sustojęs pas savo bičiulį Rusijai potencialus 
Karolį Drangą, 6616 S. Wash- Kinija.
tenaw. i Tie faktai verčia Chruščevą

Į Omahą skrido iš Los An- pereiti prie savotiško rusiško 
gėlės. Omahoje dalyvavo didin- titoizmo. Faktas, kad Chrušče- 
game lietuvių suruoštame ne- vas su sputnikų ir aukštesnio 
priklausomybės minėjime, ku- gyvenimo standarto pagalba 
riame dalyvavo vietos arkivys- laimi didesnį masių pritarimą, 
kūpąs, Nebraskos gubernato- komunizmą užsieniui daro pa- 
rius ir kiti. Su V. Banaičiu vojingesniu, negu jis bet kada 
buvo duoti net trys televizijos buvo. 
interview ir pasikalbėjimą 
raščių korespondentai.

Lietuvių Klubas Muskegan Hts., Mich., surengė Vasario 16 d. mi
nėjimą. Nuotraukoj matyti programos rengėjai: Juozas Radišaus- 
kas (sėdi) Mu^egano Lietuvių klubo pirm. Iš.k. į deš- stovi: Ka
zimieras Virkutis, Jonas Matečunas ir Petras Grusžeckis.

Ruošiamasi antrajai 

tautinių šokių šventei

JAUNIMAS TURI BCTI 
NAMIE

Visam Cook apskričiui išteis
ėtas naujas įstatymas, kuris 
draudžia neturintiems 17-kos 

Chicagos miesto tautinių šokių jaunuoliams rodytis viešo
se vietose vieniems, be tėvų ar

JAV ir Kanados krašto Lie
tuvių Tautinių šokių šventėje, 
kuri įvyks 1963 m. vasarą, be

ansamblių, užsiregistravo šven
tėje dalyvauti tautinių šokių 
grupės: New Yorko — vadovau 
jama J. Matulaitienės, Detroito 
— vadovaujama G. Gobienės, 
Kenoshos — vadovaujama St. 
Milašiaus.

Laukiama ir kitų JAV ir 
Kanados Tautinių šokių grupių 
užsiregistravimo.

Karaliaučiaus lietuvis

laik i — Mano supratimu ir mano 
patyrimu komunizmas nuo na- 
cionalsocializmo visiškai nesi-1 
skiria. Vienas yra nacionalinis, 

_ ... . kitas internacionalinis, — pa-Valteris Banaitis yra gimęs ... ’ .JT__ ... z-.- sakoja V. Banaitis. — Skirtu-Karaliauciuje 1918 m. Gimna- J , 1 j. , . .imas praeityje buvo tas, kadziĮ, lanke Tilzeje, kur naciai naciams s
na lietuvišką veltam, jj arešte- ko gauti.vokiečių tautos prita. 
vo ir pasakuo is mokyklos. Tu- ir iktnaudoti> tu0 tar.
rejo pabėgt, is Manosios Lie- įai bolšcvlkai irmoje fa. 
tavos. Austos gimnaziją Kan- ■ vedė ieš saVQ
ne baigė 1939 m. Konservaton- valdinius jr Hk -iandien 
joje studijavo vargonų klasę, j . s itarimą..T
vėliau Vokietijoje pereidamas 1\ kad , bM ,okie 
dirigavimą ir kompozicijos kia- , . ,% . , T, . ,.. vus, kaip buvo naciai.sę. Taip pat Kaune studijavo ’ 1
teisę. Kai kurį laiką dirbo Vii- Lietuvos padėtis
niaus filharmonijoje, būdamas Lietuvos padėtis šiuo metu 
kartu bibliotekos vedėju. j yra ir lieka okupacinė. Lietu-

1941 m. pabaigoje buvo pa
skirtas Kauno ir Vilniaus ra
diofonų lietuviškos programos 
vedėju. Naciai, nepatenkinti jo 
lietuviška linija, sudarė aplin
kybes, kad V. Banaitis turėjo 
su ta tarnyba persiskirti, pri
verstas pasilikti Vokietijoje. 
Nelegaliai grįžęs į Lietuvą, 
dirbo Vilniaus operoje korepe
titorium.
Amerikos Balso ir Free Europe 

radijuose
Tuoj po karo Hafkruge su

organizavo Tėvynės Garsų am 
samblį, kur kartu dirbo rašy
tojai Mazalaitė, Kruminas, Ne- 
veravičius, Rimydis ir kt. Vė
liau, kviečiamas kun. V. Dabu- 
šio, perėmė Spakenbergo lietu
vių chorą. Tuo pačiu laiku ne
toliese esančioje sanatorijoje 
gydėsi nuo plaučių tuberkulio
zės ir dėl to negalėjo emi
gruoti.

Nuo 1949 m. iki 1952 m. 
Stuttgarte buvo emigracijos ka 
rininku. Paskiau įrengė Vliko 
Vilniaus radijo sekimo stotį. 
Kurį laiką dirbo Amerikos Bal
so redakcijoje Muenchene, o 
vėliau perėjo į radiją Free Eu
rope.

Buvo Muencheno Free Euro
pe korespondentų biuro vedėjo 
pavaduotojas, o nuo 1961 m. 
birželio mėn. yra jo vedėjas. 
Tame biure dirba šeši kores
pondentai.

Komunistų sistema naujoj 
situacijoj

Per devynerius paskutiniuo
sius metus specializavosi kraš
tų už geležinės uždangos rei
kaluose ir jam teko kalbėtis su 
daugybe pabėgėlių iš 
tų. Tai iš dalies lietė 
vius.

Iš tų 
vaizdas, 
keitimų 
nyko “masinis teroras’ 
yra teroras prieš partiją, ta
čiau prieš žmones teroras vis 
tiek vykdomas. Toji vadinamo
ji liberalizacija neužsipelnė to 
vardo, nes komunistinis reži
mas ir toliau vykdo pilną viso 
gyvenimo totalinę kontrolę.

V. Banaitis pasakoja, kad 
komunistinis režimas, negalė
damas užgrobimais toliau plės
tis, stovi prieš naują situaciją 
savo istorijoje. Komunistų sis
tema pradėjo kenkti pačiam 
aparatui, kaip tai dabar ypač 
reiškiasi šiuometine žemės 
ūkio krize Sovietijoje. Bando 
tą krizę išspręsti, gaminant 
daugiau kasdienės apyvartos

i

I

Lietuvoje padėtį.
L. Kančausko nuotr.

V. Banaitis, lankąs didesnes lie
tuvių kolonijas su paskaitomis apie 
okup.

I

Karo pavojus tarp Indijos ir Kinijos

Registracija iš anksto yra 
vykdoma, norint turėti visų tau 
tinių šokių grupių adresus, kad 
šventės organizatoriai galėtų I 
pradėti vykdyti šventės organi- j 
zacinius darbus ir santykiauti j 
su tautinių šokių grupių vado- S 
vais. j |

Registracija vykdo L.. B. Chi- | 
cagos apygardos valdybos vice- j 
pirmininkas S. Šiaučiūnas, 2511 j

pasipriešinimo, reikėjo dau- W. 69 St., Chicago 29, III. Tel. 1 
giau negu mėnesio laiko, kol ji HE 4-1979.

j galėjo užimti reikiamą pozici- I 
ją, o Indijos pramonė dar ir _____________________________ 
dabar kenčia nuo suardyto dėl i 
tos 
oro

tų kraš- 
ir lietu-

susidaropasikalbėjimų
kad įvyko didelių pa
po Stalino mirties. Iš- 

1” — tai

I

suaugusių, nuo 11:30 v. v. iki 
6 v. r., penktadieniais ir šešta
dieniais, o kitomis dienomis nuo 
10:30 v. v. iki 6 v. r. Už pirmą 
prasižengimą tėvai gauna įspė
jimą. Už kitus prasižengimus 
tėvai turės užsimokėti pabaudą 
nuo $5 iki $100.

Dail. ir meno istorikas ANTANAS RŪKŠTELĖ 
.atidaro

MENO MOKYKLĄ - AKADEMIJĄ
Bus dėstoma: piešimas, akvarelė, aliejinė tapyba bei jos 

technika, grafika ir visi teoretiniai dalykai, būtini žinoti būsi- 
,mam menininkui.

Į mokyklą gali įstoti bet kurio amžiaus ir išsilavinimo as
menys, pradedantieji ir jau pažengę.

Studentai pasirenka grupines ar individualias pamokas ir 
laiką.

Platesnių žinių ir užsirašymo reikalu skambinti telefonu 
RE 7-9478. Rašyti bei asmeniškai teirautis 3549 VVest 66th Place, 
Chicago 29, Illinois.

Apie mokslo pradžią bus pranešta kiekvienam asmeniškai.

s

'M

(Atkelta iš 3 psl.)
Paskutiniais dvejais metais 

Indijos armija paaugo apie 
25%. Tai daroma, 'viena, dėl 
įtemptų santykių 
nu, antra — dėl 
Kinijos pusės.

Armija Kinijos
Tačiau su didėjančia armija, 

jos moralė krinta, kas supran
tama, turint galvoje šiaurinės

su Pakista- 
grėsmės iš

pasienyje

j 
i 

kiti ne rusų kraštai, bū- 
aukštesnio gyvenimo ly-

va ir 
darni 
gio už Rusiją, naudojami kaip 
kapitalų teikėjai Rusijos atsi
likimui nugalėti. Žodis kolonia 
lizmas yra peršvelnus išsireiš
kimas tokią padėtį apibūdinti. 
Kas liečia pačius lietuvius, tai 
jų tautinis susipratimas, mano 
manymu, yra gal būt ryškes
nis, negu jis buvo anksčiau. 
Rusifikacijos, kaip masinės 
tautinės konversijos, nėra, ta
čiau Sovietų jėgos demonstra
vimas — sputnikai, gagarinai, 
grėsmė visam pasauliui ir Va
karų didžiulis pasyvumas — 
verčia ir kai kuriuos lietuvius 
nebekovoti, o veikiau šlietis 
prie “stipresnio”.

Amerikos lietuvių uždaviniai
— Amerikos lietuviai, — 

mano nuomone, — toliau kal
bėjo V. Banaitis, — žinodami 
savo krašto padėtį, turėtų pa
sirūpinti, kad Amerika kuo 
greičiausia suprastų, jog jos 
pačios saugumas yra didesnia
me pavojuje, negu daug kam 
atrodo. Jie taip pat turėtų im
tis priemonių savo kraštui 
daugiau padėti, pvz., reikia 
jiems turėti mintyje, kad jų 
kultūrinė veikla taipgi veikia 
kraštą. Turėtų pirmenybę duo
ti tokiems projektams, kurie 
krašte turi atitinkamą moralę 
stiprinantį poveikį. Pvz. didelį 
atgarsį Lietuvoje turi čia lei
džiama enciklopedija. Ypač 
mes turėtume remti tokius lie
tuvių kultūros reiškinius, kurie 
krašte yra draudžiami, pvz. re
liginė, patriotinė, politinė, mu
zika, kurią į Lietuvą nesunku 
perduoti radijo bangomis, sa
kysim, kad ir sudarius tokią
turtingą plokštelę “Kur bėga bendro padaryti. 
Šešupė” su orkestru, su vargo-

SKIP’St^.cd
priežasties geležinkelių ir i 
susisiekimo. 1

i 
Vyriausybė miega...

Pagaliau, Indijos vadovybė 
miega, nerodo reikiamos ener- 

i gijos pavojaus akivaizdoje. Ne-
Indijos sąlygas, kur kariuome- į turima pagrindinesnių planų, 
nė daugumoj laikoma. Ties kaip pasipriešinti Kinijos pavo- 
šiaurės sienomis Indijos kariai jui. Tikimasi, kad pavojaus at- 
yra 14,000—16,000 pėdų aukš- { vejuje Amerika atskubės su 
tumoj. Kiek galima važiavę džy pagalba, bet ji gali būti pavė- 
pu, kariai dar turi porą savai- luotą. Jeigu Indijos karo va- 
čių kopti pėsčiomis, nešdamie-1 dams būtų duotos laisvos ran- 
si 40 svarų krovinį. Paskiau kos, kaip sprendžia karo eks- 
reikia 50 žmonių kiekvienam j pertai, jie įstengtų kinų užpuo- 
kariui pristatyti visus reikme- likus sulaikyti prie šiaurinės 
nis. . .............................

Kariai tarpais ten nakčia nu
budę gaudo orą, jausdamiesi 
dustą. 1961 metais įvyko net 
trys sukilimai tarp Indijos ka
rių Ladakh srityje, kur veržė
si kinai. Tiesa, Indija čia tu
rėtų pirmenybę prieš kinus, 
nes būtų trumpesnis kelias pri
statyti aprūpinimą, tačiau kal
nuotos sritys ir menkas Indi
jos transporto suorganizavimas 
sumažina šią pirmenybę. Kai 
Indija pasiryžo užgrobti Goą, 
Indijos armijai, net neturint

Visi Pittsburgh’o lietukai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA
STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
IS

t

i
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

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

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad I 
resu: LitlKtanian Catholic Hour |

Į Radio Station WLOA, Braddock. 
Pennsylvania

ė Indijos ribų, bet tų laisvų ran- 
i kų jie kol kas neturi.

Nehru ir jo artimieji yra tos 
nuomonės, kad kinų visuotinė 
ataka reikštų naują pasaulinį 
karą, kuriame Indija .būtų tik 
vienas iš daugelio kovų laukų.; 
Dėl to Nehru ir Krishna Me- 
non daugiau domisi Goa ir Pa- į 
kistanu, kaip kinų grėsme šiau
rės pasieniuose.

Galima tik pridėti, kad ba
das, nepasitenkinimai pačioje 
Kinijoje sustiprina Indijos gy
nybos viltis. J. Daugailis

nais taip, kaip kompozitorius 
gal pats planavo padaryti. Jei
gu Amerikos lietuviai patys ne
pereis į kultūrinę 
vietai lietuvybės 
priemonėmis juos 
dys paversti savo 
lona.

ofenzyvą, so- 
ir kultūros 
pačius ban- 

penktąja ko-

Kultūriniai mainai .
Amerikoje kalbama apie kul-1 

tūrinius mainus su okupuotu 
kraštu. Bet kodėl nesvarstomas 
kultūrinių mainų reikalas tar
pe įvairių laisvojo pasaulio 
kraštų lietuvių. Kodėl kuris 
nors lietuvių choras nepasisam 

ktuvo, neskrenda koncer-Į 
tuoti į Vokietiją, kur galėtų į 
gastroliuoti su koncertais, da
ryti įgrojimus. Pirmas ta kryp | 
timi jau kai ka padarė komp. 
Br. Jonušas.

t

Daugiau dalykų V. Banaitis, 
papasakos savo paskaitoje, ku
ri įvyks šeštadienį, kovo 10 , 
d., 7 vai. Jaunimo centre, Chi-| 
cagoje. Sekmadienį V. Banaitis 
kalbės Rockforde ir Kenosho- 
je. Vėliau lankysis Detroite, 
Clevelande, Toronte, Washing- 
tone, Baltimorėje, Philadelphi- 
joje, New Yorke, Bostone, 
gal ir Montrealyje bei kai ku
riose tų miesų apylinkėse. Ke
liones baigs apie bal. 15 d. ir 
grįš vėl į Vokietiją. Jo šios 
kelionės tikslas — informuoti 
ir informuotis bei žiūrėti, ką 
mes, laisvieji lietuviai, šiapus 
ir anapus Atlanto galėtume

% J. Pr.

R. ŠERĖNAS perkrausto baldus j 1 
ir kitus daiktus. Ir iš to?4- Miesto I 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

Liquor Storef
! 5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

MARCH — KOVO 8, 9, 10 D. D.
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JUPITER RARE 25 YR. OLD GREEK X
BRANDY Fifth $5.59 7

Fifth $4.98---- I
h® $3.89 [;1

BISUU1T THREE STAR COGNAC

BARON VON KLUEG 10 yr. Old 
GERMAN BRANDY

ALCOHOL 190 PROOF
P S >’

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

»g • LIME, ORANGE, CHERRY OR
CHOCOLATE FLAVORED VT 

M

iį

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai 
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, u 
riirbtuvės darbą — $10.00 Ir daly?

Pigios pavelkslinės lempoe.
J. MIGLINAS 

2549 W «9th St. II a. PR 8-1OC: 
c jssesg.

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūšy turtas viršija $21,000,000.00
L’ž santaupas, įneštas mėnesio 
15 d., nuošimčiai mokami nuo 

to mėnesio 1-mos dienos.

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4

Fi«* $4.89

$1.19 i

CHOCOLATE FLAVORED VODKA Fifth $2-98
SCHLICHTE IMPORTED STEINHAEGER

GIN Fifth $4.49
ESCORIAL GRUN 112 PROOF GERMAN

LIQUEUR Fifth $5.98
ASSORTED GERMAN WINES 

1960 VINTAGE Fifth .89c
Case of 12 Bottles $9.95

l

4

IMPORTED 8 YR. OLD CANADIAN
86.8 PROOF VVHISKEY Fifth 3.98 !

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

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

pi

METINIS 
DIVIDENDAS

mokamas visoms 
santaupoms

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

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

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

Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „ 9 iki 6
Seštadiend. „ 9 iki 1

and loan association
tiSO South Halsted Street * Chicago t • CLiffside

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

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

Teiet. VVAlbrook 5-5121

Remkite tuos, kurių skelbimus matot “Drauge”

Split by PDF Splitter



700 GĖRĖJOSI DAINAVA Mikitienė ir Aštuonianytis dar
niai atlikti.

KVIEČIA Į KAZIUKO MUGĘ DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 9 d. 5

Šį sekmadienį, kovo 11 d., lie
tuvių salėje 11:30 v., po pamal
dų Šv. Jurgio bažnyčioj, įvyks
ta iškilmingas Kaziuko mugės 
atidarymas. Skaučių ir skautų 
rankdarbių parodoje bus gali
ma įsigyti naudingų ir nebran
gių gaminių, keramikos dirbi
nių ir kt.

Veiks turtingas bufetas — 
karšti lietuviški pietūs: vėda
rai, balandėliai, dešros su ko
pūstais, dešrelės, grybai su bul
vėmis, didelis pasirinkimas na
mu gamybos tortų, žagarėlių,

i
\ A. Lozoraitienė, P. Alminas, M-
Varneckas, K. Kubaitis, M. Klimas,

I A. Balčiūnas, S. Ramonas, kun.
P. Totoraitis, V. Adomavičius, K. 
šeštokas, B. Sabeckienė, Aleksan-

I der Wrigley, p. p. Juraičiai, J.
I Kasauskas, V. Valantukevičius,
G. Ceras, S. Meilus, A. Pilibaitis
ir A. Yršus; po $4 — V. Petucho- goloje, Afrikoje, ir kitur. Por- 

tugalijos katalikų labdaros or- 
i
ganizacija “Caritas” nuo 1955

Grand Rapids, Mich.
Aukos Lietuvos reikalams

Per Vasario 16-tos minėjimą au-1 
jkų surinkta: 25 dol. aukojo kun.' 
i Jonas Žvirblis.

Po 20 dol,. — Lietuviškų sūrių 
gamintojai Andruliai, Verutė ir 
Jonas Paoviai, Feliksas Žukaitis.

Po 10 dol. — dr. Stasys Balys, 
Kestauskas Pranas, Kanton Ri
čardas, Giedrė ir Tadas Mickai, | 
Janina ir Alfredas Puodžiūnai, 
Petronėlė ir Kazys Seniūnai, Bro
nė ir Felicija Šimukėnaitės. *

7 dol- — Rauba Jonas.
Po 5 dol. — Baniukaitis Myko

las, Bartaška Jonas, Belinis Jo
nas, Bliudnikas Engelis, Grand 
Rapids Ateitininkų Moksleivių 
Kuopa, Ivanauskas Stasys, Jakš- 
tys Jonas, Jasinskas Justas, Jonu
šaitė Danguole, kun. Kardas, Ka- 
reckas Albertas, Kovera Antanas, 
Malakauskas Domas, Matulis Vla
das, Noris Jonas, Oksienė Genė, 
Prelgauskas Kostas, Pūras Vaclo
vas, Radišauskas Jonas iš Muske- 
gon, Riauba Vincas, kun. Statkus, 

'----------------------------------------- į

| rienė E. Katalinui pagerbti, jo 
išrinkimo į miesto tarybą pro
ga. Šiuo parengimu bus pra
dedama ir rinkiminė kompani
ja už J. P. Mull - Muliolį į US 

I kongresmanus, J. T. DeRigh- 
J ter į Ohio senatą.

Pobūvy kalbės Clevelando 
miesto meras Anthony J. Ce- 
lebrezze ir Lakewood meras 
Frank Celeste, kuris kandida
tuoja į Ohio valst. prokuroro 
postą.

Norį šiame pobūvy dalyvau
ti pakvietimus prašoma įsigyti 
iš anksto Muliolio įstaigoje, 
pas J. T. DeRighter lietuvių 

i banke, pas Joną Nasvytį 
tus lietuvių demokratų

i valdybos narius.
PAGERBĖ

LB Clevelando pirmoji apy
linkė į savo kronikos lapus ga
li įsirašyti dar vieną vertingą dėkingumu pagerbia Dainavos 
nuopelną. Šios apylinkės dėka dirigentus Stepą Sodeiką, Algį 
clevelandiečiai turėjo malonią Šimkų, komp. ir akomp. VI. 
progą išgirsti didįjį Dainavos Jakubėną, Izoldą Ralienę —į kurių užteks ne tik vietoje pa- 
ansamblį su solistais Monika tautinių šokių vadovę, Faustą valgyti, bet ir namo parsinešti. 
Kripkauskiene, Algirdu Braziu Strolią — dirigentų ir šokių1 5 vai. p. p. nuotaikingas skau- 
ir Jonu Vazneliu. Pirmosios vadovės padėjėją, energingą čių - skautų laužas, 
apylinkės valdyba, pirmininkau- valdybą, vadovaujamą J. Paš- Neringos skaučių tuntas, Pi
jama Felikso Eidimto ir nuo- tuko, ir arti 80 ansamblio na- lėnų skautų tunto tėvų, komite-

Todėl Clevelando lietuviai su

Ateities klubo valdyba su svečiais, pobūvio metu, kur kalbėjo svečias iš Romos kun. dr. P. Jatulis. 
(Iš k. į d.) P. Balčiūnas. V. Akelaitis, kun. Jatulis, P. Skardis — pirm., O. Grigonytė, M. Palūnas, 
J. Vyšnioms, P. Kliorys ir J. Žilionis.

K3|
|||k"

širdžiai talkinama K. Karpiaus, rių. Tik jų visų didelė meilė tas, skautai akademikai, židi- j
K. Matulionio, A. Karsoko, A. dainai ir savo kraštui įgalina niečių ir skautininkių draugo-
Balio, A. Lūžos, A. Andrašiū- išlaikyti šį puikų reprezentaci- vės kviečia visus lietuvius at-
no ir P. Prackio, išdrįso imtis nį meninį vienetą. vykti į tradicinę Kaziuko mu-
tokio k didelio darbo ir atsako
mybės. Ir dabar po pavykusios 
dainų ir šokių šventės gali ra
miau atsikvėpti ir pasidžiaugti l 
rezultatais. Palyginti nedidelė- i 
je lietuviškoje kolonijoje su- i 
kviesti septynis šimtus klausy
tojų nėra lengva. Tik paskuti
niame koncerte mūsų čiurlionie- <

Stepšys Kęstutis, Strolis Vincas, 
Turuta Pranas.

Po 3 dol. — Astras Stasys, Ba- 
niukaitis Vytautas, Salatkienė Ma
rija.

Kiti aukojo po mažiau. Viso'au
kų surinkta 344 dol. 50 et. Aukas 
rinko: Verutė Paovienė su Vincu 
Stroliu, Genė Oksienė su Stasiu 
Ivanausku, Laima Kušlikytė su 
Vincu Luku ir Gražina Lukaševi- 
čiūte su Bronium Prelgausku.

ALT sk. valdyba nuoširdžiai dė
koja visiems j minėjimą atsilan
kiusiems, aukojusiems bei aukas 
rinkusiems. Ta pačia proga reiš
kiama didi 
ALB Centro 
ir minėjimą 
pravedusiai 
sk. valdybai.

I
I

PORTUGALŲ KATALIKŲ
ŠALPA

Šiuo metu Portugalijos kata
likai uoliai šelpia pabėgėlius, at
siradusius Macao, Azijoje, An-

padėka prelegentui 
pirm. Jonui Jasaičiui 
suorganizavusiai bei 

ALB Grand Rapids 
— Kęst. Stepšys

Lindėti, N. J,
AUKOS ALTUI

Vasario 25 d., per Vasario 16 
! d. minėjimą Lindene surinkta au- 
i kų Lietuvos vadavimo reikalams 
; $197. Atskaičius iš šios sumos ne- 

- žymias išlaidas, likusieji pinigai 
pasiųsti centrui.

Aukojo po $10 — dr. P. Jucai- 
> tis, kun. J. Pragulbickas, V. Tur- 
įsa ir J. Liudvinaitis; po $8 — K.
Degutis; po $5 — S. Vaičiūnas,

\ į
. ■' —

Alyvo, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLLTEFIRE OIL CO
DR 3-3683

<24 VAL TARNYBA) 
Žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

I 
ir ki-j 
klubo

MOVING
F. KASPARAS

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

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

vas; po $3 — V. Prižgintas, B.
Ašmontienė ir V. Plungienė. Kiti i 
aukojo po mažiau.

ALT Lindeno skyriaus valdyba m. jau yra šalpos parūpinusi už 
visiems aukotojams nuoširdžiai ....dėkoja. - V. T. *70 milijonų.

CI’.AMi SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Pres.

47th St. Lel. LAfavette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

2555 West

S Naujas aukštai dividendai
* mokėti ant investavimo sąskaitų nns Vai I IMI HL

I PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO KUO8IMCIUS NUO 1 D- 
Dividendai mokami sausio tr liepos mėn. 1 d.

B tina aun»0 PIRMAD. ir KETV....................... 9 v. r. iki 8 p. p.
y VALANUUS. ANTRAD. ir PENKT. ..................9 v. r. Iki 5 p. p.
• ŠEŠTAD......... 9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad uždaryta.

77— ~ ~ ~~ - z =

i

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETIMU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

i
i110%, 20%, 30% pigiau mokėsite

Įuž apdraudą. nuo ugnies ir auto- 
Imobilio pas
| FRA NK ZAPOLIS

3208 >4 VVest 95th Street 
■Jhicago 42, lllinois 

4-8654 ir GR. 6-4339

į
Kovo 3 d. Šv. Kazimiero mo-

Į
kykla pagerbė savo globėją Šv. j 
Kazimierą. Pasibaigus pamo
koms, visi mokiniai su savo 
mokytojais nuvyko į bažnyčią, 
kur mokyklos vedėja Mirga Ki- 
žienė įspūdingai apibūdino šv. 
Kazimierą ir mokyklos kape- 

i lionas kun. A. Goldikovskis su- 
I teikė paaliminimą šv. Sakra- ' 
mentu, pasimeldė už Lietuvą 
ir visi sugiedojo “Marija, Ma- i

Šį šeštadienį, kovo 10 d., 7 
vai. v. Šv. Jurgio parapijos sa
lėje Stasiukaičio filmų studija 
rodys keturis spalvotus garsi
nius filmus: prof. Adomas Var-

STASIUKAIČIO FILMŲ
STUDIJA

Faustas Strolia ir Feliksas Eidim-

I

Kantata, dainos, šokiai

I

čiai su savo naująja programa liui, spaudos ir visuomenės 
ir puikiu išpildymu viršijo šį stovams. Pirmininkaujantis 
klausytojų skaičių keliomis de
šimtimis.

Po Dainavos ansamblio koncerto Clevelande. Pirmoje eilėje matyti J. Paltukas — Dainavos val
dybos pirm., solistas A. Brazis, dirig. Stp. Sodeika, solistė M. Kripkauskiene, dirigentas Algis Šim
kus, komp. VI. Jakubėnas, sol. Jonas Vaznelis, dirig. pavad.
tas, LB pirmosios apylinkės pirm.

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

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmacl. 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 Ave. krautuvė

Bažnyčioje ir pas čiurlioniečius
Sekmadienį Dainava giedojo 

Šv. Jurgio bažnyčioje. Solo gie-; 
dojo M. Kripkauskiene ir A. 
Brazis.

Po pamaldų čiurlioniečių na
muose buvo iškilmingi pietūs, 
dalyvaujant Čiurlionio ansamb-

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Ave. 

Tel. FRontier 6-1882

PARAMA MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

2515 West 69th Street Telef. RE 7-1731

Savininkai: J. Janusaitis ir J. Mažeika Kovo 9, 10, 11 dienomis

BISŲUIT 3 Star Cognac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5th $4.98 C HILLS BROS. COFFEE
ARR0W Cocktail Maiįor Manh. Full Qt. $2.89
LONDONDry"Gin? 80 proof.-. ? Full Qt." $3.59
CHOCOLATE Flavored Vodka . . . . . . . . . . 5th $2.59

2 Sv. $1.15

Dainaviečiai savo programa 
paliko didelį įspūdį Clevelando 
lietuviams. Gražiai nuskambė
jo J. Siniaus kantata Laisvės 
troškimas, įspūdinga buvo ir 
Pagirėnų operos merginų ir 
senio scena, didinga ir liūdna 
VI. Jakubėno Tremtinių ir iš
vežtųjų giesmė, puikios, tik gal 
perdaug monotoniškos, 
kompozitorių dainos.

kitų

Iškilieji solistai Dainavos 
koncertą dar labiau išryškino, 
dar labiau praturtino. Klausy
tojai betgi pasigedo vienos ki
tos skambios arijos, kuriose 
mūsų solistai Kripkauskiene, 
Brazis ir Vaznelis 
pasirodyti visoje 
didybėje.

Tautiniai šokiai

būtų galėję 
savo balsų

Eidimtas, I-sios apylinkės pirm, 
padėkojo dainaviečiams už pui
kų koncertą, LB Tarybos pirm. 
St. Barzdukas savo žody pa
brėžęs, kad LB-nei reikią dide
lių įvykių, pasidžiaugė, kad dai
naviečiai tokius momentus pui
kiai sukurią. Toliau kalbėjo 
muz. A. Mikulskis, Dirvos re
daktorius B. Gaidžiūnas, kun. 
P. Dziegoraitis.

Dainavos ansamblio vardu 
žodį tarė valdybos pirm. J. 
Paštu kas, ypatingai dėkodamas 
LB Apylinkei ir Violetai Zilio- 
nytei už programos pranešinė- 
jimą. Vaišių metu buvo pagerb
tas Kazimieras Eimutis, Šven
čius vardines ir savo 35 metų 
dalyvavimą choruose.

Kai prie bendrų stalų susėdo 
per 150 balsingo jaunimo, čiur
lioniečių namuose vyko antra
sis puikus koncertas, kur liejo
si gražiosios lietuvių liaudies

Gyvataras, dainos.

at- nas, tautiniai šokiai ir dainos, 
F. Lietuva šiandien turisto akimis 

ir Algį Trakį ir taksiuką Šlei- 
vį užpuola bitės. Lietuviškoji 
spauda apie šiuos filmus yra 
palankiai atsiliepusi.
1
25

Įė jimas 
dol. suaugusiems, vaikams 
c. Rengia Balfas.

LIETUVIAI TAUTŲ 
FESTIVALY

Vasario 25 d. įvykusiame 13- 
tame tautinių šokių festivaly 
dalyvavo Čiurlionio ansamblio 
grupė, vadovaujama A. Šen- 
bergo ir Violetos Žilionytės. 
Lietuviai pašoko du tautinius 
šokius. Tūkstantinė publika 
lietuvių šokius, ypač “Našlinį 
jonkelį”, šiltai priėmė. Grupės 
vadovai gavo nuoširdžią padė
ką iš Cleveland Press, oficia
laus šokių festivalo rengėjo.

KALBĖS 
MERAS A.

Kovo 24
Park Lane Vilią viešbuty ren
giama demokratų klubo vaka-

CLEVELANDO 
J. CELEBREZZE
d. 7:30 vai. vak.

%

AMBASSADOR Vermoufh. Sw. or Dry .. 5th 
BORDEAUX prane. 1957 m. vynai .. 5th

980
980

GRYBŲ (kelmučių) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kvorta $1.19
GRYBŲ (kelmučių) dėžė .... 12 kvortų $12.89 

Didelis pasirinkimas importuotų šokoladų, špro
tų, uogienių, įvairių silkių ir žuvų gaminiu.

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

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

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.

Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre.

Current Dividend up to 4%%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Chicago 36, lllinois GRovehill 6-75756245 South Westem Avenue

Split by PDF Splitter



0 DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 9 d. REAL ESTATE

ROOSEVELTO
LIETUVOS

REZOLIUCIJA 
REIKALU

MARQUETTE PARKO CENTRE
CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

1
REAL ESTATE REAL ESTATE

ir sugrąžinant visus tų kraštų 
tremtinius ir kalinius iš Sibiro 
ir kalėjimų Rusijoje. Be to, re
zoliucijoje reikalaujama praves

Latvijoje ir Estijoje Jungtinių 
Tautų priežiūroje.

Rezoliucijos reikalu kreipėsi 
į kongresmanų James Roosevelt 
Los Angeles lietuvių veikėjai. 
Už šį žygį kongresmanas Roose-

LOS ANGELES, Calif. — 
Kongresmanas James Roosevelt 
(D., Calif.) įnešė 1962 metų 
vasario mėn. 26 d. į JAV atsto
vų rūmus naują rezoliuciją (H. ti laisvus rinkimus Lietuvoje, 
Ccn. Res. 439) Pabaltijo kraš
tų reikalu. Atstovų rūmų narys 
James Roosevelt yra buv. JAV 
prezidento F. D. Roosevelt sū
nus; jo apylinkėje (distrikte) 
gyvena nemaža lietuvių, latvių
ir estų. Jo distriktas yra Los velt nusipelnė visų lietuvių di- 
Angeles miesto pietinėje daly- dėlės padėkos.
je. Savo rezoliucijoje atstovų Visi geros valios lietuviai tu 
rūmų narys James Roosevelt. retų jam parašyti nors po trum 
reikalauja Lietuvos, Latvijos ir( 
Estijos bylą iškelti Jungtinėse 
Tautose, priverčiant sovietus 
pasitraukti iš Pabaltijo kraštų

pą padėkos laiškutį. Rašyti: The 
Honorable James Roosevelt, Į 
House Office Building, Wash- 
ington 25, D. C.

. -Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, 
keli blokai nuo mūsų rašt. $14,500.

Mūras. 2 butai ir biznis. $200 nuo
mos. Duos be derybų už $11,800.

- Du butų niūras. 2 po 6 kamb. Ge
ležinė konstrukcija. Alyvos šildymas. 
Mūro garažas. $29,000.

$130 nuomos ir sau butas. Arti 
Jaunimo Centro, švarus kaip stik
las namas. $17,200.

I Trys butai, mūro namas. Naujas 
garažas. Nauji atskiri gazu šild. 
$26.400.

Arti bažnyčios, mokyk. 2 butai. 
Naujas šild. Garažas. $27.000.

Naujas 7 metų mūras. Moderni 
statyba 2x4% butai. Karpetai. įreng
tas rūsys. $38,700.

Tikram biznieriui prie parko like
rių prekyba — taverna. 2 aukštų, 
3 metų. 30x65 p. mūras. Didelis liuk
sus butas, modernūs biznio įrengi
mai. Reikia matyti, dcrčsim atvi
rai.

1 Ar žinai kur bargenas? 8 butu mū- 
i ras. Visi butai erdvūs, šviesus. $S,500 
nuomos $66,600.

Apartamentinis. Gelsvų plytų, apie 
$7.000 nuomos. Parduos už $62.800.

Taverna. 2 butai, tuščias lotas ša
lia. Geras mūras bizniui su įrengi
mais. $35.900.

Mažai įmokėti — 4 kamb..
- lotas. Gaau šildymas. $12,700.

5 bu-tai ir -biznis. 
Atskiri •šildymai. 
$14.800.

Prie pat parko, 
kamb. 50 p.

i
30 P-

mūro namas. 
$3,600 nuomos.

I
9

1 $25,900.
i Arti 67-os ir Pulaski. 6 metų. 5% 
kamb. mūras. Naujas mūro garažas.

, Geležinė tvora. Alum, langai. 30 p. 
■ lotas. $20,950.

Lotas bizniui ir butui. Vieta dide- 
! lėj biznio gatvėj. Marąuette Parke, 
i $6,000.

Gabi moteris turės rūbų valyklą 
ir puikų butą geram name. Brighton 

; Parke. $14,800.
! Brighton Parke. Labai geras 2x4 
! kamb. namas. Naujas gazu šildymas. 

Rūsys, garažas. $19,200.-«S.
Brighton Parke. 2 geri namai. 5 

butai, taverna įrengta. $360 nuomos. 
$28,500.

Ties mūsų ofisu, keli blokai į ry
tus, 2 geri pajamų namai. Kainuoja 
$17,500. Duoda $4.800 nuomos ' 
tus. Reikia įmokėti $4.500.

PILDOME INCOME TAX

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

/ 

Modernus mūras, 
sklypas. Garažas.

I

j me-

VERČIAU LIEPKIME, NEGU 
NELEISKIME .

PARDAVIMUI

Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šį 
pavasarį savo namą, biznį ar kitokių, 
nuosavybę parduoti, tuoj pat • užre
gistruok jų šioj įstaigoj. Turime la
bai daug rimtų pirkėjų, visose mies
to dalyse ir Tamstos nuosavybę ga
lime parduoti per 30 d. ir greičiau.

ŠIMKUS
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC 
4259 Su. Maplemood Ave.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046
PILDOMŲ INCOME TAX

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

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

o
va.

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

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th Sf. RE 7-8399

i

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

SIS,500 visai naujas. 3 mieg. Arti 
mūsų ištaigos.

$20,500 mūrinis 5 kamb., garažas, 
naujas šild., geri plasteriai, 1 Vž 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 įmokėti, 4 m. mūrinis,
virš $400 į mėn iš S n įlomi,

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

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

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

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

$26.500 mūrinis 2x5, platus lotas, 
garažas, Gage p.

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

$24,800 mūrinis, 
ir 3 viršuj. 63-čia

$14,500 mūrinis 
Vartų parapijoj.

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

$17,900 mūrinis 6 
’as. garažas, naujas

$10.900 medinis 4 
zo sild., arti mūsų.

$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 RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

6 kamb. apačioj, ' 
ir

3
California. 
butai. Aušros

P..

Brighton p., 2 

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

Motinai kartais prisieina pa
likti vaikus vienus namie. Išei
dama ji, paprastai,, papasakoja 
jiems, ko jie negali daryti. 
“Neikite į lauką. Nedarinėkite 
stalčių — galite ką nors sudau 
žyti. Nežaiskite su vandeniu. 
Neatsukite dujų. Neužmirškite 
ką aš jums pasakiau. Būkite ge 
ri vaikai. Pasistengsiu greitai 
grįžti”.

Likę vieni vaikai valandėlę 
būna ramūs, kol susigyvena su 
nauja situacija. Bet neilgai jie 
tegali be darbo sėdėti. Reikia 
ką nors veikti. Reikia kokį nors 
žaidimą surasti. Ir čia jiems į 
pagalba ateina pati mama, kuri 
išeidama taip aiškiai buvo išdė
sčiusi visas galimybes. Jos to
kios įdomios, kad vargu ar jie 
ką geresnio besugalvotų. Įsivaiz 
duoti galima, ką ras dabar na
muose grįžusi motina.

Labai pigiai parduodama nauja, 
. , __ _  . , . ., į visai nevartota sofa ir dar keletą

As pažiūrėsiu, ką galėsiu grjz- baldų 6914 s. Campbell, 2-me 
dama geriems vaikams parne- aukšte, iš kiemo. PR 6-7081.
šti”. “

Nėra naudos neleisti vaikui 
ko nors daryti, jeigu tuo pačiu 
metu neduodi jam sugestijos ką 
jis galėtų daryti. Normalus ir 
sveikas vaikas negali nieko ne
veikti. Todėl, norėdami nukrei
pti vaiką nuo blogo, vietoje kad 
sakyti “nedaryk”, verčiau duo
kime jam mintį padaryti ką 
nors naudingo.

DĖMESIO !

■o

Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 
Centralinjs šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rtesys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto- 

I ge. $16,900. ’ ,
Mūrinis bungalow, 6 kamb., 30 p. 

sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
HELP WANTED MOTERYS $1L90?- . ,___  13 butų mūrinis, tvirtas. $15,000 

j metinių pajamų. Mažas įmokejimas 
............ - -_______________ ; ir labai žema kaina.

Turime daug ir įvairių namų vi

las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Incpme Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2787 W. 43rd St., CL 4-2390

Reikalinga moteris bendram na- i
mų ruošos darbui, gydytojo rezi- sose kolonijose, parūpiname pasko- 
dencijoje. Geras atlyginimas; gy
venti vietoje. FAifax 4-9368.

PROGOS-OPPORTUNITLES

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36,500 MARQUETTF PARKE
Nauj. mūr. bung., garažas—$18.900 PAGALVOKITE, TIK 6 METINĖS
Mur. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29.500 --------------- -
Med. 2x5, gar., did. lotas—$18,900 
Didelis pasirink, gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVE. LA 3-3384

Reikalai būtų kitaip susiklo
stę, jeigu motina išeidama būtų 
šitaip pasakiusi: “Vaikai, nuva
lykite dulkes nuo baldų. Kai tai 
padarysite, gražiai sutvarkyki- 
kite savo knygų lentyną. Pas
kui išš'luostykite kambarius. Jei 
gu dar liks laiko, su valymo mil 
teliais nutrinkite puodų dugnus.

Kai vaikas kambaryje triukš
mingai žaidžia ir tas triukšmas 
jau veda tave iš kantrybės, ne
sakyk jam: “Perstok! Tu ma
ne jau nervini.” Verčiau paliepk 
jam atnešti tau kokį nors daik- 

; tą. Arba liepk pažiūrėti pro 
langą, ar tupi paukščiai ant 
garažo stogo. Kol jis nueis ir 
grįš papasakoti ką matęs, į 
galvą jam ateis naujų minčių, 
ir triukšmingą savo žaidimą bus 
jis jau užmiršęs. O jeigu dar 
neužmiršo, duok naujų pareigų. 
Liepk ką nors daryti, bet jokiu 
būdu nesakyk jam kad nieko 
nedarytų.|

Į 1
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

Nepraleiskite puikios 
progos!

Geroje judrioje vietoje ilgą laiką 
gerai išvystyta prekyba “The 
GIFT STUDIO”. Paveikslų įrėmi
nimas, brangenybės, sienų papuo
šimai ir kt. dalykai. Savininkai iš
vyksta ir parduoda už prieinamą 
kainą. Reikia pamatyti, kad įver- 
tintumet.

THE GIFT STUDIO
2449 West 63rd Street

Chicago 29, lllinois
Tel. PR 6-1500

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 
skaitymas šios knygos atneš daug 
paguodos, suraminimo, atskleis j 

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

Knyga skaitoma lengvai, joje 
duodama daugybė istorinių pavyz-

O ką jau bekalbėti apie džixJ iš didžiųjų žmonių gyveni
mo. Veikalas turi 133 pusi., kai
nuoja $1.50, Gaunamas “Drauge”.

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

Federalinės valdžios prokuroras 
pareiškė New Yorko teismui, kad 
(jau miręs) senatorius George 
Bender, Ohio respublikonas, pa
ėmęs $100,000 kyšio, kad nutrauk
tų Security ir Exchange komisijos 
vedamą šėrų-akcijų tyrinėjimą. 
JAV prokuroro padėjėjas Gerald 
Walpin pareiškė, kad jis įrodys 
apkaltinimą su pagalba kitų kon- 
spiratorių, įskaitant ir A. L. Gu- 
terma, kuris yra nuteistas pen
kiems metams kalėti už suktybes 
šėrų apyvartoje. Viršuje yra šen. 
Bender nuotrauka, o apačioje — 
Gutermos. (

PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų, 12 
butų apartmentinis. Pirmas toks pir- 

! kinys į vakarus nuo VVestern.
Prie Maria High, 4 butai 

kamb. Gražus namas, platus 
Normali kaina.

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

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

3 moderniški butai (2 
kamb. ir 4 kamb.), ir 
tuv6; tinka bet kokiam 
ti judraus Western ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

Šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
i low. A. ti Marąuette Parko mokyk- 
! lų. Viskas moderniška. Gražiai iš- 
Į dekoruota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

po 5 
sklypas.

2 ma3.

Pilnas 
Gera vieta.NAUJAI ATREMONTUOTAS

5 kamb. mūr. bungalow prie Mar
ąuette Pk. $19,500.

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

dinis namas ant 30 pėdų sklypo. 
$10,000.

$600 MĖN. PAJAMŲ
į 7 butų mur. 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 alkoholinių gėrimų 

krautuvė, daranti virš $3,000 savaiti
nės 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
po 5 kamb. 
graži krau- 
blzniul. Ar-

PRIE MARQUETTE PARKO

6 butų mūr., po 5 kamb. 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $61,500.

i 6 kamb. mūr. 1^2 vonios. Gazu 
i šildymas. Garažas. Arti 65-os ir 
Fairfield. $16,900.

Auksinė proga nusipirkti per 
daug metų išdirbtą biznį — nau
jagimių ir vaikų rūbų krautuvė. 
Pagrindinė biznio gatvė Marąuette j 
Parko rajone. Pelnas, metinės pa- I 
jamos $20,000. Biznis . $6,000 su 
krautuvės įrengimais. Inventorius 
$ už $.

Rūbų valykla ir gražus butas 
su namu. Patalpos galima panau
doti kitam bizniui. Lengvos sąly
gos šeimai, ypatingai žmonai no
rint 
apie $5,000 esant namuose. Brigh
ton Parke. Tik $14.800.

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais

padidinti metines pajamas

I

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Perskaitę "Draugą”, duoki-

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

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

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

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

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVE.

REpublie 7-9515 arba RE 7-4639

te jį kitiems pasiskaityti. Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus !

CONTRACTORS

Groserių ir delikatesų krautuvė.
Įsigyvenęs biznis. Pilna prekių. į 
Užpakaly 5 kamb. butas, 3 mieg. ! 
Parduoda dėl ligos.

4518 S. Rockkvvell St.

T BACEVIČIUS

^NUOMOJAMA - FOR RENI

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE

Tel. PRospeet 8-2233Žmogus yra pozityviai nusi
teikęs Dievo tvarinys, todėl 

i kiekviena jo galvoje atsiradusi 
idėja linkusi yra pasireikšti vei 
kimu.
vaiką. Pagunda ką nors daryti 
yra jam natūrali, todėl labai sti 
pri. Nė nebandykime sulaikyti 
jį nuo veikimo. Nukreipkime į 
darymą gero, ir vaikas savaime 
blogo nebedarys.

Pagaliau, nieko nereikštų ge-1 
rūmas, kuris būtų tik ramybė, 
nieko nedarymas. Kas būtų iš 
tokio “gero” vaiko, kuris tik 
sėdėtų ramiai ir mus savo vai
kiško veikimo triukšmu nebevar 
gintų. Neigiamas ir jau nebe- 
sveikas būtų toks jo gerumas. 
Tikras vaiko gerumas turi pa - ’ 
sireikšti veikime, ko nors da
ryme, kūryboje. Žmogaus geru
mas tik veikime tėra tikras.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas liet’’ 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaina 
naiems nriein>.moB

Emilija Pakalniškienė

Tėvų Marijonų vedamos

misijos

Kun. Petras Cinikas, 
ves misijas šiose lietuvių 
pi jose:

Kovo 7-11 d. Aušros Vartų 
par., VVorcester, Mass.

Balandžio 1-8 d. Šv. Kazimie
ro par., Pittston, Pa.

Balandžio 9-15 d. Šv. 
no par., Detroit, Mich.

Balandžio 15-19 d.
par., Detroit, Mich.

Šv.

Anta-

Petro

Išnuom. 4 kamb. butas. Gazu 
apšildomas. 5521 S. Laflin St. 
PR 8-0654.

Išnuom. 5 kamb. apšild. butas. 
Švarus — atremontuotas.

Tel. 776-9404

Išnuom. kambarys tvarkingam 
vyrui arba moteriąį. Galima pa- 

i sigaminti valgis arba pagaminsi
me. LAfayette 3-5640.

Marąuette Parke išnuom. 2-jų 
kamb. butas. Apšildomas.

GRovehilI 6-7019

1

PASINAUDOKITE

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

V

“DRAUGO” SPAUSTUVĖS
PATARNAVIMU

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL — TEL. Lū 5-9500

Gegužės 13-20 d. 
ir Pauliaus par.,• ujc —.

(UPI) J-

Šv. 
Elizabeth,

Petro
Skaitykite ir platinkite dienrašti DransĮa

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas? Co. 
BUILDERS 

2523 West 69th Street 
Tel. PRospeet 8-8792

lllllllllllllllllllllimillilllllll!!lllilllll!llll

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: 
PRospeet 8-2013

7403 SO. VVESTERN AVE.
Chicago 36, Illinois

£

i

$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 VV. 51st St.

A. ABALL ROOFING 
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dum. 
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar 
ba dedame naujus._ Stogai atnaujina 
mi ( re-co? ted ).
“Tuckpointing”. 
Nemokamai 
sios kainos 
dara dieną 
niais.

Dažymas tš lauko 
Pilnai apsidraudę 

apskaičiuojame: žemiau- 
Darbas garantuotas. At- 
ir naktį bei sekmadie-

LA 1-6047, RO 2-87 78itT
■3 sž

ŠI LD YMAS
A. Staneiauskae instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro vėsintu- 

t vus bei Air Conditioners ir atlieka 
; visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

JUOZAS ŽEMAITIS
LR VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
įrengiame šiltu oru >r vande
niu šildomus pečius • f’-rnace- 
-boilers), air condition rs, ry- 
nos <gutters) iki x metų lšs'- 
mokSjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI

2431 8. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinoia

Tel. 277-1442 Res. OL. 6-0411.

WA 5-5030 *0*0*6*

70 AKRŲ ŪKIS Paw Paw, Michi- 
gan, parduodamas arba mainys į 
nuosavybę pietvakarių miesto da
lyje. 2-jų aukštų namas, 3 mieg., 
visi miesto patogumai. Didelė dar
žinė, cemento “šilo” ir kaip nau
jas garažas. Traktorius, sunkveži
mis ir įrankiai. Informacijai skam
binkit HE 4-8489 rytais iki 12 vai.

CICERO, 16th St. ir 49th Ave. 
(apylinkėje, 2-jų butų 5 ir 5 kamb., 
gazu apšild. Nerūdijančio plieno 

! žiem. langai, spinteles 
į “built-in” krosnys, kilimai, 2 auto, 
garažas. Pilnai sumodernintas. 
$30,000. Savininkas. TO 3-2394.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M E Dl Cl NO S ir P R E K Y B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

CONSTRUCTION CO.

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

virtuvėj,' ( —

Atdaras sekmad. nuo 2 iki 5 vai. 
6519 S. OAKLEY AVE.

Naujas mūr. “expandable” na
mas. Plytelių vonia ir virtuvė, 

į Karštu vand. apšild. Trigubom va- 
! gom aiumin. žiem. langai ir siete- 
1 liai. Iškelta kanalizacija ir “sump” 
pompa. Žema kaina.

i $8,500 PILNA KAINA. 2-jų bu
tų namas, 2 po 4 kamb. Gazu ap
šild. 2 autom, garažas. Arti Kedzie 
ir 26th St. Įmokėti $1,000. SVO
BODA, 3739 West 26th Street. 
LA 1-7038.

i 5 kamb. mūr. bungalovv. 1 auto, 
garažas. Uždaras porčius. Gazu 
apšild. Arti 71-os ir Hoyne. Pri
einama kaina. Savininkas.

GR 6 0328---- --------------------
PIRKITE APSAUGOS BONUS

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MITAL 

4444 S. Western Ave., 
Chicago 9, Di.
Tel. VI 7-8447

— ■ 1 -........ .............
R • STATYBA • PLANAI

• PASKOLOS
Gyvenami namai. Biznio, in

dustrijos bei ofisų pastatai. 
Taip pat įvairūs pastatų re
montai.

L. STAŠAITIS
Statybos Kontraktorius 

6043 SO.. SAKYER AVE, 
CHICAGO 29, ILLINOIS 
Namą Tel. PR 8-8378

U LAPKUS BUILDERS, INC. U 
■ Statome įvairius pastatus. Dar- W 
pbas atliekamas labai sąžiningai, “ 
Crtojant geriausias medžiagas. » 

rime dar keletĄ sklypų Chicagoj. a 
6440 SOUTH PUIASKI RD. f 

RE 7-6630 arba LL 1-0400 ”,

.JSHfgz. 3ME: jbbkl ZMtt

Remkit dien. “Draugę”

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-20*4 Chicago. Hl.

V. ŠIMKUS
Statybos tr Remonto Darbai 
2618 WI_ST 7 lst STREET
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♦> Muencheno lietuviai minėjo 

Vasario 16 d.

Būrys jaunimo ir iš Lietuvos

V. ALSEIKA, Vokietija

Apie vasario vidurį visoje Vo 
kieti joje ir kituose kraštuose 

£ siautė reto stiprumo vėjai. Kai 
Hamburgą ir kitas vietas ties 
Šiaurės jūrą palietė ypatingai 
skaudi katastrofa (prieš aud-! 
ras neatsilaikius jūros užtvan
koms), tai Vokietijos pietuose, 
pvz. Muencheno mieste, taip 
pat galėjai justi, kad gamta 
siaučia, kad neįprasta žiema su 
šiaurės—vakarų žvarbiais vė
jais kažin kur neša mirtį, ir 
naikinimą. Kai Muenchene vėjai j 
plėšė skardas nuo namų stogų, 
gatvių praeivius tiesiog vertė 
nuo kojų, vietos lietuviai rinko
si paminėti 44-sias nepriklau
somybės metines.
Vėjai, pūgos neatbaidė lietuvių

Vasario 16-sios popietę tiek 
W Muenchene, tiek ir kitose vieto

se .be stiprių vėjų, dar siautė ir 
sniego pūgos. Bavarų sostinėje 
maždaug kas valandą ar ir daž
niau nuo Alpių atėjęs debesys 
atnešdavo sniego nūgas ir gal
vojai žmogus: štai, žemė mai
šosi su dangumi... Vis dėlto 
lietuviai iš Muencheno ir gau
siau apgyventos Ludvvigsfeldo 
kolonijos įvairiomis priemonė
mis skubėjo į Bogenhauseno

Latvis pasveikino lietuviškai
Latvių bendruomenės Muen- 

chene vardu susirinkusius lietu
vius jų šventės proga gražiai ir 
taisyklinga lietuvių kalba pa
sveikino Lasis (jis yra mokyto
javęs Lietuvoje). Baigdamas

į savo nuoširdų pasveikinimą, La 
sis sušuko: “Tegyvuoja nepri
klausomybės idėja mūsų širdy
se!”

Meninėje dalyje pasirodė šiuo 
metu vienintelė lietuvių solistė 
Vak. Vokietijoje Marija Panse- 
Simaniūkštytė. Ji yra studija
vusi Vienoje ir karo metais bu
vusi pakviesta dainuoti į Vienos 
teatrą. Vokiečių okupacijos me
tais M. Simaniūkštytė buvo įsi- 

: jungusi ir į lietuvių operą Vil
niuje ir pora kartų pasirodė 

i

i

Waukegan L. B. apylinkės lietuvių delegacija pas Waukegan mies
to merą. Iš k- j d. dr. R. Giniotis, B. Kožicienė, meras R. Sabon- 
djian, ir T. Kazlauskienė.

i

MŪSŲ KOLONIJOSE
Waukegan, III.

Vasario 16 minėjimas

ALB Waukegan apylinkės vai 
dybos pirm. dr. R. Giniočio rū-

Gildos vaidmenyje “Rigoletto” 1 pėsčio ir pastangomis Wauke- 
operoje. Muencheno lietuvių mi- gano miesto meras R. Sabond- 
nėjime solistė padainavo tris lie i jian paskelbė Vasario 16-tą lie
tuvių liaudies dainas (harmoni- tuvių diena ir išleido specialią 
zuotas H. J. Dahmeno) ir tris 
St. Šimkaus, A. Kačanausko ir 
J. Gruodžio dainas, be to, bisui 
dar ir “Pasakykite jai” iš “Faus 
to” operos. Solistei akomponavo 
nuoširdus lietuvių bičiulis Jos. 
Raimer, dar solo atlikęs ir 
Beethoveno Rondo. J. Raimer 

priemiestį Gaf užsi^iiečių lan- Uetuvili solistes fortepionu pa-
Susitikimo Namuo- ^au eilė Pvz-

1961 m. jis yra akomponavęs
ir sol. J. Liustikaitei.

komuose “I
se” įvyko Vasario 16-sios minė
jimas. Jis sutraukė keliasdešim
tis Muencheno lietuvių. Jų tar- Birutė iš Jurbarko patenkinta 
pe galėjai stebėti kelias kar- J Vakarais
tas: senesnio amžiaus ateivius, __ ... .
vidurinės kartos lietuvius, stu-! Išturiu Vasario 16-sios
dejuojančią jaunuomenę (su ko- 
kiu tuzinu gražaus jaunimo, ne .
taip seniai atvykusio iš Lietu
vos) pagaliau, žavėjaisi ir pa
čia jauniausia karta, tautiškais 
rūbais pasipuošusiomis 7-10 m.
amž. mergytėmis.
18 kartą paminėjo šventę ...
Muencheno lietuvių minėji

mas, kurį surengė kun. J. Taut 
kevičiaiis vadovaujama Liet. 
Bendruomenės apylinkė, vyko 
klubo patalpose. Dalyviai susi
rinko trijuose • kambariuose ir 
viduriniame ių vyko pranešimai 
ir meninė dalis. Po kun. Taut- 
kevičiaus atidaromojo žodžio ir 
susikaupimo minutės, pager
biant žuvusius dėl Lietuvos lais 
vės, buvo adv. K Olekos pas
kaita. Nors prelegentas, 1920- 
23 m. buvęs vidaus reik, minis- paĮį studijuoja ūkio mokslus 

K teriu Lietuvoje, jau yra sulau- ; (reta§ dalykas moterų pasauly) 
kęs garbingo amžiaus (per 80 
m.), tačiau dalyviai galėjo ste
bėtis Olekos puikia atmintimi, 
blaiviomis pažiūromis į šių die
nų įvykius Jis priminė, kad 
Muencheno lietuviai susirinkę 
jau 18-jį kartą minėti savo ne
priklausomybės atstatymą At
pasakojęs laikus ligi laisvės me 
tų, nurodęs laimėjimus po 1918 
m. (žemės reforma buvęs drą
sus sumanymas), adv. Oleka 
plačiau sustojo ties sovietų nu
sikaltimais Lietuvoje. Esą, So
vietų Sąjungoje už Lietuvos ri
bų dabar gyvena 175.000 lietu
vių. Tuo tarpu Lietuvon atga- 
benta apie 350.000 rusų.

Bylos provokacijos tikslais
Palietęs Chruščevo politiką, 

Oleka sustojo ties Klaipėdos 
lietuvius kunigams ir kt. iškel
ta byla ir pabrėžė: teisės po
žiūriu toji byla laikytina gry
niausia provokacija. Toji byla 
tik rodo, kad sovietai laikosi se 
nųjų meisterių praktikos. Paga 
liau ir Vilniuje buvusi vad. va
liutos spekuliantų (žydų) byla 
dar įrodė, kad sovietinis rublis 
esąs padengtas ne auksu, bet 
komunistine propaganda. Pa
žvelgus į Chruščevo ir jo paka
likų nusikaltimus, tegalima da
ryti išvadą, kad mums nėra pa- 
lankūs nei senieji, nei naujieji 
rusai.

* Muenchene 
ypatingai daug, tačiau 
šventę jų sugūžėjo apie pusė 
visų gyventojų. Čia galėjai pa
stebėti ir visus pasižymėjusius 
lietuvių veikėjus bavarų sosti
nėje, kaip BALFo sk. ilgametį 
vedėją I. Rugienių, kun. dr. J. 
Avižą, kun. Tautkevičių, dr Sa
kalauską, teis. J. Kairį, dr. J. 
Grinių (su žmonomis), muziką 
Radio Free Europe pareigūną 
W. Banaitį (jis šiuo metu lanko 
liet, kolonijas JAV) ir kt.

Simpatingiausia ir būdingiau
sia lankytojų grupė — tai prieš 
pora metų ar ir vėliau iš Lietu
vos į Vakarus atvykę jaunuo
liai. Jų tarpe kelios studentės. 
Viena jų, Birutė iš Jurbarko, 
pasakoja, kad jai patinka Va
karai, čia juntama laisvė, ji

nebuvo 
į savo

deklaraciją. Vasario 16 dieną 
pas merą lankėsi apylinkės at
stovai: dr. R. Giniotis, Birutė 
Kožicienė ir Teresė Kazlauskie
nė ir ta proga merui įteikė me
džio raižinį - lėkštę ir pakvietė 
atsilankyti į minėjimą.

Waukegan New Sun laikraš
tis ta proga prisiminė lietuvius 
ir Lietuvą. Minėjiman susirinko 
arti trijų šimtų žmonių.

Minėjimo oficialioji ir meni
nė programos dalis įvyko lietu
vių auditorijoje, kurią atidarė a- 
pylinkės valdybos pirmininkas 
dr. R. Giniotis.

Sugiedojo Amerikos himną 
solo Florence Butkus, kuriai a- 
kompanavo Alice Arber. Kun. 
Z. Ramanauskui atkalbėjus in- 
vokaciją, pirmininkas dr. R. Gi 
niotis pristatė pagrindinį minė
jimo kalbėtoją LB Chicagos a- 
pygardos sekr. dr. Antaną Vir
bicką, kuris tarp kitų pasaky
tų savo minčių pažymėjo, jog 
mes visi turime jungtis po Lie 
tuvių Bendruomenės vėliava.

Atvykęs į minėjimą Wauke- 
gan miesto meras R. Sabond- 
jian savo kalboje užjautė lietu
vius ir Lietuvą kenčiančią po 
komunizmo jungu, priminda
mas. kad ir jo tėvų žemė Ar
mėnija kenčia tokią pat prie
spaudą.

I

ir ateityje numato būti bankų 
prokuristu ar pan. Ar jie palai
do ryšius savo tarpe? Žinoma 
— atsako — iš Lietuvos atvy-1

Meninę dalį atliko šv. Balt
ramiejaus parapijos pradžios 
mokyklos mokiniai, paruošai se
selių kazimieriečių, tautinių šo
kių grupė Bijūnas, kuriai va
dovauja Stasys Milašius. Mote
rų kvartetas, kurį sudarė apy-

kę nuolat susitinka, dalinasi linkės daktarų žmonos: Birutė 
mintimis, seka lietuvių spaudą Čiurienė, Birutė Kožicienė, Kle- 
(užsisako iš JAV), mielai lan
ko lietuviškus parengimus. Aiš
ku viena—netektų manyti, kad 
tie 18—23 m. amž. simpatingi 
jaunuoliai, merginos nulietuvė- 
tų.

I
I

—

' opatra Leseckienė ir Janina Šal- 
nienė. Joms akompanavo I. Pet- 
kus-Holand. Taip pat solo dai
navo Vytautas Bigauskas, gi 
jam akompanavo Aldona Bigaus 
kienė.

Ta pačia proga buvo paminė
ta poeto Maironio šimto metų 
sukaktis nuo jo gimimo. Apie 
poetą ir jo kūrybą kalbėjo dr. 
V. Kožica, o R. Saulius padek
lamavo iš jo kūrybos.

Minėjimo užbaigai visi da- 
1?*^.'"* j lyviai sugiedojo Lietuvos him-

Kaikas stebisi, kad jaunutės mo-1 
tinos susilaukia kūdikio. Betgi! 
kiek pamokų kūdikis atneša moti
nai: ji išmoksta kantrybės, susi
valdymo ir ištvermės: net jos ran
kos sustiprėja, ir ji tą savo naštą 
ilgiau įstengia pakelti kaip tėvas.

ną. Programai vadovavo adv. 
T. Pujunas.

Minėjimui pasibaigus didelė 
dalis dalyvių iš didžiosios salės 
persikėlė į mažąją, kur darbš
čiųjų šeimininkių — V. Bars- 
čiauskienės, A. Kavaliūnienės, 
E. Kružikienės, A. Petroliūnie- 
nės ir kt. buvo skaniai pavai
šinti.

Bendruomenės valdyba džiau
giasi pavykusiu minėjimu ir di
džiai dėkinga visiems prisidė- 
jusiems savo talka.

Laike minėjimo buvo renka
mos aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Aukojo: $25 dr. A. 

i ir E. Čiuriai, $20 dr. R. ir K. 
Giniočiai, P. ir O. Lukauskai ir 
dr. J. ir J. Šalnai, $10 P. ir A. 
Grižai, J. ir D. Pronskai, kun. 1
Z- Ramanauskas, K. ir J. Saliai, 
V. ir E. Timčikai ir J. ir J. Triu 
kai, $5 V. ir J. Petrauskai, V. 
ir M. Rutkauskai, R. ir M. Mont- į 
rimai, St. Rumšas, P. ir K. Šly- 
teriai, T. ir M. Podžiūnai, Al
gis Tamašauskas, A. ir I. Ma- 
ciukevičiai, V. ir S. Tamašaus
kai, dr. V. ir B. Kožicai, T. ir 
Mrs. Karašauskai, dr. J. ir S. 
Taučai, K. ir M. Mončiai ir dr. , 
J. ir K. Leseckai. $4 P. ir M. j 
Nevardauskai, $3 P. ir O. Mar
kūnai, J. ir M. Augaičiai, P. ir 

Butkai

1

E. Kružikai, H. ir M. 
j ir P. ir A. Petroliūnai.

Kiti aukojo po mažiau, 
j surinkta 309.50 dol.

Baltimore, Md.
KRONIKA

— Vasario 16-tąją taip

I

savo žymus Baltimorės preky
bininkas J. Jakubauskas.

— Lietuvos nepriklausomy
bės šventę šiltai paminėjo Bal
timorės katalikų diecezijos laik 
raštis “The Catholic Review”. 
Korespondentas ypač iškėlė pa
grindines Lietuvos pasiuntiny
bės Washingtone pararėio dr. 
Stasio Bačkio kalbos mintis.

— Agron. dr. Antanas .But
kus neseniai atvyko su šeima iš 
Naujosios Zelandijos. Laikinai 
gavo darbą Anapoly. Bet galu
tinai įsikurti žada Baltimorėje, į 
kad vaikai galėtų lankyti lie
tuviškąją šeštadienio mokyklą.

— Aktorius J. Kazlauskas su 
organizavo dramos mėgėjų bū
relį, kurs kovo 17 d. žada pa
statyti S. Čiurlionienės “Pinigė
lius”.

— Lietuvių Bendruomenės su 
sirinkimas įvyks kovo 11 d.

Virbelis
i

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR j 
AUKŠTOS RCŠI ES FOTOGRAFIJOS 
MOŠŲ SPECIALYBĖ.

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

tlncorporated)
EDVARDAS ULIS. sav

pat 
paminėjo ir Baltimorės lietuvių 
radijo valandėlė, duodama spe
cialų pusvalandį sekmadienį, 
vasario 18 d. Pusvalandį finan-

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 9 d.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

T ER R A
3237 W. fiSrd St., Chicago 29. III. 

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

A. A.
August Dapser

Gyveno S40 W. 33rd Place

Mirė kovo 7 d., 1962, 9:55 v. 
ryto.

Gimė Chicagoje, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sunūs: Richard. marti Fran- 
ces ir Donald, marti Lorraine, 2 
anūkai, motina Helen, 3 bro
liai: Peter, brolienė Estelle,
Leo, brolienė Katherine ir Jo
seph, brolienė Joan, kiti gimi
nės. draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips kopyčioje, 3307 So. Li
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., ko
vo 10 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, marčios, mo
tina ir broliai.

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

Mielam prieteliui
A. -|- A.

JONUI CHMIELIAUSKUI mirus, 
žmoną ir dukrą su šeima nuoširdžiai 
užjaučia

J. ir P. Norkaičiai ir dukra Danutė 
I. ir J. Gelažiai

Mielę
p. ELEONORĄ VELŽIENĘ ir šeimę, 

jos brangiai Mamytei Lietuvoje mirus, giliai
užjaučiame,

Damašiy šeima
maj. Donald Slayton suBusimas astronautas 

savo tėvais.
žmona (kairėj) ir 

(UPD

T. S. Radziai, 
S. P. žumbakiai

I

ĮčįFjiį■o’ •& f

JONUI CHMIELIAUSKUI mirus, 
liūdinčią žmoną Jadvygą ir dukrą Ireną 
Baužienę su šeima nuoširdžiai užjaučiame.

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

ir kitų papuošimų
2443 BEST 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.
Vienas blokas nuo kapinių

CEdarcrest 3-6335

.J. F. EIDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

’ A.
k
I

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS _
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

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

uTĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. lllth St., PR 9-1355 ir9-1356

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIfiKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MASINOM! VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI’
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 UTUAS1CA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
Tel. OOmmodore 4-222810821 S. MICHIGAN AVĖ.

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

VASAITIS - BUTKUS
S. 50th AVĖ., CICERO, ILL TeL OLympic 2-1003

2424
2314

W. 69th 
W. 23rd

STEPONAS C. LACKAWICZ
STREET Tel. REpubUc 7-1213
PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

i’asinandokitp “Draugo” Classified skyriumi
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DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 9 d.

X Draugas paskelbė knygų 
išpardavimo mėnesį. Visi, ku
rie anksčiau negalėjo įsigyti 
knygU. dabar gali tai padaryti 
papigintomis kainomis. Atkreip 
kitę dėmesį į šį šeštadienį spau 
sdinamą papigintų knygų kata
logą.

X Vlado Putvio, Lietuvos 
Šaulių sąjungos įkūrėjo, mir
ties sukaktuvės bus minimos šį 
sekmadienį, kovo 11 d., 2:30 v. 
Jaunimo Centre, 2-me aukšte, 
203 k. Velioniui pagerbti bus 
pastatytas montažas, pasinau
dojant daugiausia Maironio kū
ryba. Minėjime dalyvaus Lietu
vos generalinis konsulas dr. P. 
Daužvardis, kuris tars atitinka
mą žodį. Įėjimas nemokamas. 
Chicagos Vytauto Didžiojo Šau
lių kuopa kviečia dalyvauti mi- į 
nėjime visus kuopos šaulius su 
šeimomis, jaunimu ir svečiais, . 
buv, Lietuvos šauliais, o taip 
pat brangius brolius karius-sa- 
vanorius ir ramovėmis.

X Prel. Mykolas Krupavi
čius, žinomas politikas ir spau
dos bendradarbis bei aktyvus 
visuomenininkas, taip pat neuž 
miršta ir lietuviškos muzikos. 
Jis neseniai iš savo kuklių iš
teklių paskyrė 20 dol. “Jūratės 
ir Kastyčio” operos išleidimui.

X Tradicinę Madų parodą 
ruošia A. L. Montessori d-ja š. 
m. spalio 21 d. Jaunimo Cent
re. Organizacijos prašomos šią 
datą rezervuoti vieninteliam 
šios dr-jos parengimui.

X Šv. Petro ir Povilo parap. 1 
Šv. Vardo dr-jos vyrai drauge 
su sūnumis eis bendrai Šv. Ko
munijos šį sekmadienį. Po pa
maldų parap. salėj bus pusry
čiai. Taip pat 3 v. p. p. parap. 
salėj bus kortų popietė.

X Pijus švelnys. kontrakto- 
rius, 1941 m. birželio mėn. Čer
venės žudynėse stebuklingai iš- šiomis 
likęs gyv3s, smarkiai nukentė- skyrių Romoje. Jame jau nioko
jo Chicagoje prie Cermak Rd.
ir Loomis gatvių. Į jo mašiną fakulteto keturi profesoriai dė- 
trenkė sunkvežimis, automobilis
visai sudaužytas P. Svetys su DAINUOS
žeistas. Kol įvykio vieton atvy- ________J . OPEROJE

Dramatinis sopranas Paula 
S. Zarlenga kovo 17 d. 8:15 v. 
Eleventh St. teatre, Chicagoje, 
“Cavalleria Rusticana” operoje 
dainuos Santuzzos rolę. Tą patį 
vakarą, drauge statant muzikinę 
komediją “Gypsy Love”, dai
nuos ir jos tėvas dramatinis ba 
ritonas Joseph A. Zarlenga, at
likdamas Andoro rolę. Tie pa
statymai — The American O- 
pera Co., kuriai vadovauja mu
zikė Anna Dėl Preda.

Prof. dr. Juozas ir Anelė Motiejūnai Lietuvių Fondui paaukojo
1.000 dol. Jie gyvena Highland, Ind. Dr. Motiejūnas dirba kaip 
veterinarijos gydytojas.

CHICAGOS ŽINIOS

IŠ ARTI IR TOLI

didžiausias. Jame

♦

stovyklos bastėsi po 
kol surado padorius 

ir šie jį priglaudė.

16 akto signatarų, neseniai su- ro karo 
ka kušiam 90 m. amž. — prel. K. 
Šauliui. Pabaltijo vakarą apra
šė dienraštis “Neue Zuericher 
Zeitung” ir kt.

VOKIETIJOJE
“Memminger Zeitung” gražiai 

aprašė lietuvių Vasario 16 d. i 
minėjimą, pastebėdamas: “Kar- 5 
ti tragiką gaubė šį aktą, į kurį Į 
susirinko lietuviai ir memmin- 
giečiai: maža, narsi tauta turi 
savo nepriklausomybės šventę 
metai po metų švęsti tremtyje, 
nes jos tėvynėje jau aštuonio
likti metai viešpatauja sveti
mi.”

“Šitokias mintis dėstė minėji
mo kalbėtojas J. Kairys iš 
Miuncheno, kuris taip pat kai-

Lietuvą, 
lietuvius
Nuo tada jis pradėjo save lai
kyti Klaipėdos krašto vokiečiu. 
1955 m. vedė lietuvę vardu Al
doną. Kuomet jis kaip vokietis, 
padavė pareiškimą grįžimui Vo
kietijon, niekas tuo nenorėjo ti
kėti. Jo tėvai apie jį nieko ne
žinojo. Galima suprasti moti
nos džiaugsmą, kai sūnus po 
tiek metų sugrįžo namo. Gaila, 
tik, kad tėvui sulaukti nepavy
ko — jis žuvo automobilio ka
tastrofoje.

— Hannoveryje vasario 17 
d. visuotiname susirinkime bu
vo išrinkta nauja LB apylinkės 
valdyba: p-kas — V. Šukys, 
sekr. — J. Kidulis, ižd. — A. 
Nomeika ir ižd. padėjėjas — 
E. Aleksaitė. Kontrolierium — 
išrinktas I. Apyrubis.

CHICAGOJE
GENĖS ANTANAITYTĖS

DAINŲ REČITALIS
Genė Antanaitytė visiems ge

rai pažįstama kaip 1961 metų 
Tarptautinės Prekybos ir Pra
monės parodos Miss Lithuania.
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— Inž. Jurgis Bobelis, kaip 
New London, Conn., laikraštis 
“N. L. Day” skelbia, paskirtas 
Electric Boat Division lydinimo 
skyriaus vedėjo pirmuoju padė
jėju. Šį faktą dienraštis pabrė
žia antraštėje, paduoda trum
pas žinias apie J. Bobelį ir tik 
jo vieno fotografiją.

Lydinimo skyrius yra pats 
dirba apie

1,600 darbininkų. Skyrius da
bar padalintas į 8 poskyrius. 
Apie inž. J. Bobelį rašoma, kad 
jis yra mechanikos inžinierius, 
1949 baigęs technologijos insti
tutą Stuttgarte, Vokietijoj. Jis 
1958 m. gavo mag. diplomą 
Massachusetts technologijos in
stitute, kur studijavo vadovavi- įbėjo apie tremtinių lietuvių nu- 
mą pramonei. Tais pačiais me- sivylimą, kad Jungtinių Tautų

Organizacija Rytų režimo pris
paustoms mažoms tautoms ligi

m.
UNIVERSITETO SKYRIUS kompanija su kovo mėn. čekiais 

ROMOJE numušė 13,000 darbininkų algas
vienu centu į valandą.

ŽINOJO, KO IEŠKOJO
Į Chicago Tribūne monetų ir 

pašto ženklų skyriaus redakto
riaus Richard Cabeen namus 
įsibrovė trys maskuoti ir gink
luoti vagiliai, kurie, surišę jį ir 
jo žmoną, išsinešė $50,000 ver
tės paštų ženklų ir vertingų 
monetų kolekcijas. Cabeen paš
to ženklus yra rinkęs 50 metų, 
o

Chicagos Loyola universitetas 
dienomis atidarė savo

ši 92 studentai. Iš universiteto

sto Romos skyriuje.

ko policija, sunkvežimio šoferis 
pabėgo.

X Tėvų ir vaikų pavakarė, 
ruošta Alvudo, įvyko kovo 2 d. 

^Jaunimo Centre.
I

X Povilas Matiukas, vienas 
žymiausių liet, smuikininkų, bu-

X Tėvų Marijonų Bendradar 
bių sk. Cicero, UI., rengia la
bai įdomų žaidimų parengimą. 
Tai įvyks sekmadienį, kovo 11 
d., 3:30 vai. p. p. šv. Antano 
parapijos salėje, 1515 So. 50 
Avė., Cicero, UI. Įėjimas — au
ka $1. Bus skanių valgių ir gė
rimų. Naudingai praleis laiką, 
ne tik senieji, bet ir jaunieji. 
Vietos rėmėjų skyrius kviečia 
ne tik vietos žmones, bet ir 
toliau gyvenančius, paremti tė
vų marijonų darbus.

X Elzbieta Samienė, žinoma 
visuomenės veikėja ir Draugo 
bendradarbė, šiomis dienomis 
buvo susirgusi, bet jau sveiks
ta. E. Samienė ir vėl rūpinasi
įvairiais visuomenės reikalais, bęs muzikos mokytojas Klaipė- 
ypač ateinančiu tėvų marijonų doje, Šiauliuose ir Kauno kon- 
seimu, kuris įvyks balandžio 8 servatorijoj, šį sekmadienį, ko- 
d., norėdama gauti daugiausia vo 11 d., atvyksta į Roselandą, 
amžinų narių. kur per sumą 10 vai. Visų Šven

X Brighton Parko Lietuvių tųjų parap. bažnyčioje, Lietu- 
Moterų klubas rengia kortų ir vos nepriklausomybės minėjimo 
kitų žaidimų pobūvį kovo 11 d., proga, išpildys smuiku keletą 
sekmadienį, 2:30 v. p. p. Holly- kūrinių.
wood salėje, 2417 W. 43rd st. x Joseph i ne ir Ralph Perry, 
Po žaidimų vaišės. Kviečiami vi 5836 S. Artesian Avė., yra iš- 
si nariai ir svečiai atsilankyti, vykę atostogų ir kartu pasi-

X Balfo Chicagos apskrities svečiuoti į Mobile, Alabamą, 
valdybos piknikas šiais metais pas sūnų ir marčią Joną ir Su- 
įvyksta birželio 17 d. Bučo dar- san Perry, kurie augina dukre- 
že, todėl prašoma tą dieną di- lę ir du sūnus. Josephine ir 
dėsnių parengimų nedaryti, kad Ralph Perry yra plačiai žinomi 
visi galėtų dalyvauti šalpos or- Town of Lake parapijos ir drau 
ganizacijos subuvime. gijų veikėjai ir gerų darbų rė-

X Bridgeporto Lituanistinės mėjai. Josephine Perry yra B. 
mokyklos ir Moksleivių Tautinio E. Navickų dukra.
Ansamblio tėvų pasitarimas - x Jono ir Stellos Kincinų, 
arbatėlė įvyks kovo 11 d. 1 v. 5247 So. Springfield av., sūne- 
p. p. Lietuvių Auditorijos ma- lis Jonas buvo sunkiai susirgęs 
žojoje salėje, 3133 So. Halsted ir išbuvo keletą savaičių ligo- 
St. Bus svarstomi ateinančios 
sporto ir dainų šventės reikalai, 
taip pat visa eilė klausimų, lie
čiančių mokyklos veiklą. Tėve
lius kviečiame gausiai šiame pa 
sitarime dalyvauti.

X Kun. Jonas Kuzinskas, 
Šv. Jurgio parapijos vikaras, 
bus Tėvų Marijonų Rėmėjų sei
mo vedėjas. Kaip žinome, didy
sis seimas įvyksta balandžio 8 
d., Kančios sekmadienį, tėvų 
marijonų vienuolyne, prie Drau 
go. Draugijos yra kviečiamos 
įgalioti savo atstovus. Visi yra 
kviečiami dalyvauti.

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

(Sk.)

UŽRAŠO 420,000 ŽODŽIŲ 
KASDIEN

Chicagos kriminalinis teismas 
yra prie 26-tos ir California. 
Jis susideda iš septynių teismo 
kambarių. Kai vyksta bylų ei
gos, 15 teismo sekretorių, 13 
vyrų ir 2 moterys, turi užra
šyti kiekvieną žodį. Per vieną 
dieną kiekviename teismo kam
baryje užrašoma apie 60,000 
žodžių.

RINKIMUOSE VOGĖ 
BALSUS

Demokratų 38-to precinkto 
kapitonas iš 28-to rajono ir du 
jo pagelbininkai buvo nubausti 
kalėti trumpam laikui, nes 1960 
metų prezidentiniuose rinkimuo 
se jie keitė balsuotojų pažymė
tus kryželius, atimdami juos iš 
vieno kandidato ir priskirdami 
kitam.

NUMUŠĖ ALGAS CENTU Į 
VALANDĄ

Chicagos susisiekimo (CTA)

monetas 20 metų.

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.)

tais įstojo dirbti į Electric 
Boat. kaip vieno padalinio pri
žiūrėtojas ir per ketverius me- šiol jokios aktyvios pagalbos 
tus savo darbštumu ir sumanu
mu iškilo į vadovybės priekį.

Inž. Jurgis yra gimęs 1924 
m. pulk. J. Bobelio šeimoje. 
Jurgio brolis dr. Kazys gyvena 

• Chicagoje ir žinomas kaip inks
tų ir šlapumo takų specialis- 

b'tas.
I — Mikalojus Budreckis mirė 
Brooklyne, N. Y. Tai buvo se
nos kartos ateivis, žymus gera
darys, atkvietęs daug lietuvių 
į šią Š31į. Laidojamas šešta
dienį Elizabethe, N. J. Į jo lai
dotuves iš Chicagos išskrido ve
lionio sūnėnas Antanas Urbo
nas.

— Komp. Aleksandras J. Alek- 
sis, kuris parašė muziką AL
RK Moterų sąjungos himnui, 
grįžo į Waterbury, Conn., iš 
Miami Beach, kur smagiai pra
leido beveik visą vasario mėne
sį — žiemos atostogas.

— Ukmergės miesto ir apskri- 1 dienomis iš Lietuvos grįžo 44

i

NEŽINOJO, KAD BUVO 
PERŠAUTA

Irena Wolf, čekių mainymo 
įstaigos iždininkė prie 1431 E. 
Hyde Park blvd., susikibo su 
moteriške, kuri norėjo įstaigą 
apvogti kaip tik uždarymo me
tu. Moteris nieko nepešus pa
bėgo. Ponia Wolf, grįžus į na
mus, po kiek laiko pajuto, jog 
skauda kairysis šonas. Ji. nuvy
ko į Chicagos Little Company 
of Mary ligoninę, kur sužinojo, 
kad nepažįstamoji imtynių me
tu buvo ją peršovusi.
KAM NORS REIKĖJO DARBO 

ĮRANKIŲ
Nežinomi asmenys įlindo į 

Stanley Works sandėlį Melrose 
Parke, ir išsinešė per $55,000 
vertės gražtuvų, piūklų ir kitų 
įrankių. Policija nežino, kaip 
tai įvyko, nes nėra jokių ženk
lų, kad buvo įsilaužta.
PALIKO MERGAITEI KETU

RIS VAIKUS
Phyllis Marshall, Keturių vai

kų motina, 4240 Kenmore avė., 
paprašė trylikos metų Georgian 
na King, kad prižiūrėtų jos vai
kus, nes ji išvyksta į darbą. 
Kai motina negrįžo po dviejų 
dienų, mergaitė apie tai prane
šė policijai, nes keturių vaikų 
prižiūrėjimas jai buvo persun
kus.

MAGDALENA IR VINCAS ŠMULKŠČIAI
PAAUKOJO TŪKSTANTĮ

Lietuvių Fondui Magdalena ir naziją 1922 m. Muenchene bai
gė ekonomiją, po to tarnavęs 
Lietuvos bankuose ir buvo val
stybinės spaustuvės vicedirek
toriumi. Jis buvo vienas iš sa
vanorių ir baigęs Karo Mokyk
los pirmąją laidą. Vincas Šmulk 
štys buvo ir Steigiamojo Seimo 
nariu. Muenchene ir čia Ameri- 

X Lietuvių Žurnalistų sąjun- ]<oje aktyve £jet Bendruome- 
gos Chicagos skyriaus valdyba n^g narys jr fouv0 įvairiose vie

tose jos skyrių valdybos nariu.
Kaip tik buvo pradėtas orga

nizuoti Lietuvių Fondas, jis bu 
vo vienas iš pirmųjų iniciato
rių ir dalyvavo aktyviai beveik 
visuose L. F. posėdžiuose. Jis 
vienas iš šalininkų, kad dvi pa
sirodžiusios pažiūros fondo mi
sijai būtų sujungtos į vieną L.

X Buvę Oldenburgo lietuvių Fondą. Vincas Šmulkštys yra 
gimnazijos auklėtiniai ir moky- dabar LF Tarybos narys. Nors 
tojai gegužės 5 d. rengia šuva- gyvena toli nuo Chicagos ir ma 
žiavimą Toronte. Dėl platesnių šinos neturi, bet LF posėdžiuo-

Vincas Šmulkščiai paaukojo 
1,000 dol. Jie gyvena Evanston, 
Illinois.

negalėjo suteikti. Tačiau lietu
vių tautai ir kitoms sovietų ko
lonializmo užgrobtoms tautoms 
tebegalioja šūkis: ištverti iki 
amžinoji teisė į laisvę ir žmo
gaus orumą bus ir Pabaltijo i 
kraštuose atstatyta.

“Latvių ir estų tautinių gru- i Šis viliojantis titulas Genei už- 
pių atstovai ir latvių Sunkiųjų dėjo ir sunkias pareigas — 
Karo Invalidų sąjungos atsto- "r’£V’oy’+"r'i-’ 
vas pareiškė sveikinimus ir lin
kėjimus Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukakties pro 
ga. Klebonas Petraitis perskai
tė gautus sveikinimus raštu ir 
pats tarė savo sveikinimus. Ap
skritai vyravo mintis, kad jo
kiu būdu nereikia nusiminti ir 
prarasti vilties, kad vieną dieną 

j bus galima grįžti į gražiąją tė- 
ivynę.”

— Vokiečių karys gyveno, 
kaip lietuvis. “Rhein - Neckar - 
Zeitung” praneša, kad šiomis 

i dienomis iš Lietuvos grižo 44 
čio ne vienas gyventojų galės metų vyras su žmona ir mažu 
atpažinti kai kuriuos veikėjus I vaikučiu, buvęs vokiečių karei- 
Al. Barono romane Lieptai ir v^s> Burggriesbach - Pfalze vie

Ii
i

bedugnės, kuris praėjusiais me
tais laimėjo Draugo romano pre 
miją. Knyga gaunama Drauge, 
kaina 3 dol.

ŠVEDIJOJ
Ben-

f

- re- 
prezentuoti lietuvius, įvairiau
siomis progomis kalbėti apie 
Lietuvą.

Genė Antanaitytė yra daini
ninkė. Prieš 5 metus pradėjusi 
dainos kelią Alice Stephens dai 
nininkių ansamblyje, ji ten te- 
bedainuoja ir šiandien. Kai tu
rėjo daugiau laisvo laiko, talki
ninkavo ir Operos Moterų cho
rui. šį šeštadienį, kovo 10 d. 
Chicagos nservatorijoje įvyk- 

Antanaitytės dainų 
Rečitalis bus Nelson 

Me salėje (7 aukšt.) 64
E. Van Buren St. Pradžia 8 
vai. vak. Įėjimas visiems lais
vas.

Visi muzikos mėgėjai kviečia 
mi rečitalyje dalyvauti ir pa
gerbti tą naują jėgą, kuri ne
mažai ir lietuviams yra laiko ir 
širdies atidavusi. Mūsų moder
nusis kompozitorius Br. Mar- 
kaitis, SJ, šiam rečitaliui sukū
rė net specialų kūrinį. V.

♦

tovės gyventojas Leo Hiemer, 
kuris 1941 m. buvo paimtas vo- 

' kiečių kariuomenėn. Atrodė, 
kad šiam vokiečiui iš viso ne
pavyks savo tėvynės pamatyti. 
Jis jau vadinosi lietuvišku var
du Vizgirda ir pabėgęs iš Sibi-— Švedijos Lietuvių 

druomenė vasario 25 d. minėjo 
Stockholme Vasario 16-tosios 
metines. Iškilmes atidarė ben
druomenės pirmininkas arch. 
J. Pajaujis. Posėdžiui pirminin
kavo Vasterase gyvenąs ir mie
sto architekto pavaduotojo pa
reigas einąs dipl. inž. Jonas 
Kriaučiūnas, sekretoriavo Up
salos univ. besidarbuojąs dr. K. 
Čeginskas. Su Vasario 16 mi
nėjimu paprastai kartu vyksta 
ir Lietuvių Bendruomenės Šve
dijoje metinis suvažiavimas. Į 
naują bendruomenės valdybą 
išrinkti arch. J. Pajaujis, lek
torius J. Lingis, A. Vilkenienė 
ir A. Jovertas. Į Pasaulio Lie
tuvių seimą perrinktas J. Lin
gis. Suvažiavimas nutarė šiemet 
suruošti mūsų tautos atgimimo 
dainiaus Maironio minėjimą.

Po oficialiosios dalies suvažia 
vimo dalyviai pasivaišino Pajau 
jienės, Būgienės, Vilkėnienės ir 
Blažienės paruoštais skanės
tais.

I

j

DAILIOSIOS PROZINES KŪRYBOS

KONKURSĄ
už kurį skiriama

TŪKSTANČIO (1000) DOL. PREMIJA
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ninėj, dabar sveiksta namie. 1 
Kincinai augina ir 3 dukreles.. 
Tėveliai džiaugiasi sūnelio Jone
lio pasveikimu, taipgi džiaugia
si ir seneliai, Jonas ir Anelė 
Kincinai, kurie yra žinomi pre
kybininkai Town of Lake kolo
nijoj. Jie turi maisto krautuvę, 
4441 So. Honore St., yra dideli 
gerų darbų rėmėjai.

X Barbora Wodmanienė štai 
giai susirgo ir gydosi savo na
muose. Jinai yra sena šv. Jur- 
gio parapijos narė ir Bridgepor 

j to gyventoja. Jos trys dukte
rys: Marija, Joana Zelvis ir Stel 
la Kaulakis darbuojasi Tėvų 
Marijonų Rėmėjų t3rpe. Taip 
pat serga namuose ir Pranas 
Zelvis, anūkas, kurs lanko Quig 
ley paruošiamąją seminariją. ’

X Barbora Sucilienė, VVest 
Pullmane plačiai žinoma gera
darė, įteikė parapijos klebonui informacijų prašome kreiptis se visada aktyviai dalyvauja, 
kun. S. Petrauskui 500 dol. nau pas L. Širmulytę - Germanienę, Turint tokių pavyzdingų orga- cho) vadovaujama lietuvių tau- 
jos klebonijos statybos fondui. į 2618 W. Montgomery, YA 7- nizatorių ir aukotojų Lietuvių tinių šokių grupė. Pasiųsta svci 
Klebonas yra labai dėkingas už 2477, arba V. Vaičiūnaitę — Fondas turi u—s 

Įtokią gausią auką. į 2851 W. 71st St, Chicago, III. gražiai stiprėti ir augti.

Vincas Šmulkštys yra suval
kietis, baigęs Marijampolės gim

sutiko surengti bendrus užkan
džius visiems spaudos sekcijos 
dalyviams, kaip svečiams iš to
li atvykusiems, taip pat ir vie
tiniams spaudos bendradar
biams, kurie tiktai dalyvaus II 
Kultūros kongreso metu, kuris 
įvyksta Chicagoje lapkričio mė
nesį.

ŠVEICARIJOJE
— Pabaltijo vakaras Zueri- 

che. Vasario 18 d., minint Pa
baltijo kraštų 44 m. laisvės at
statymo sukaktį Zueriche kong
reso salėje įvyko bendras Pa
baltijo vakaras, dalyvaujant tri 
jų tautų menininkams. Organi
zacinio komiteto vardu susirin
kusius estus, latvius ir lietuvius 
pasveikino M. Kukk, pranešimą 
padarė dr. Hans Fleig. Šalia ki
tų meno pajėgų, iš lietuvių pa
sirodė Stasiulienės (iš Zueri-

1. Dienraštis Draugas, tal
kininkaujamas Draugo Ben
dradarbių klubo, skelbia lie
tuviškos dailiosios prozos kū
rybos (romano, apysakos) 
konkursą. Paskutinė data 
konkursui skiriamam rank
raščiui įteikti — 1962 m. lap
kričio 1 d.

2. Geriausiojo kūrinio au
toriui skiriama premija — 
tūkstantis dolerių. Mecena
tas— Jonas Tumosa, Toron
to, Canada.

3. Kūrinio siužetą 
ka patys autoriai, 
turi būti parašytas 
le, nemažesnis kaip
maninio formato puslapių.

4. Kūrinius siųsti adresu: 
Dailiosios Prozos Konkurso 
Komisijai, Draugas, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29, III.

5. Sprendimo bešališkumui 
laiduoti autoriai turi pasira-

pasiren- 
Kūrinys 
mašinė- 
200 ro-
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syti slapyvardžiu, o atskira
me uždarame voke pažymėti 
savo tikrąją pavardę ir ad
resą, ten pat įrašant kūrinio 
antraštę ir pasirinktą slapy
vardį. Teisėjų komisijai pasi
rinkus premijuotiną kūrinį, 
atidaromas tik laimėjusio au
toriaus vokas. Premijos ne
laimėjusių autorių vokai ko
misijos ir Draugo atstovo 
akivaizdoje sudeginami.

6. Teisėjų komisijai nesu
radus premijuotino kūrinio, 
Draugas pratęsia konkursą ▼ 
arba skelbia jį iš naujo.

7. Tūkstančio dolerių pre
miją gavęs autorius be papil
domo honoraro pirmosios lai
dos teises perleidžia Draugui, 
įskaistant teisę spausdinti 
dienraštyje ir išleisti atskiru 
leidiniu arba tik išleisti atski
ru'leidiniu. Nelaimėję auto
riai spausdinimo sąlygas nu
spręs abipusiu susitarimu.

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

priestatus-prieangius, stogelius, duris, langus ir kita. 
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