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Visos mūšy jėgos Lietuvos išlaisvinimui!
Vasario Šešioliktoji kalba T . - . V

Laisve ir visuomene
Žmogus gimsta visuomenėje 

ir joje gyvena. Bet jis nėra jos j 
įrankis nei jos vergas, nes jis | 
turi dvasinę asmenybę, kuri yra 
laisva ir sąmoninga, kuri pati 
sprendžia savo likimą, sukuria 
savo tikslą. Jis yra sau tikslas, 
ir niekas negali jos traktuoti 
kaip daiktą ar kaip priemonę. 
Visuomeninis autoritetas tiek 
į jį turi teisių, kiek jis tarnau
ja aukščiausiajam jos tikslui ir 
bendrajai visuomenės gerovei.

“Žmogaus asmens vertingu
mas padaro tai, kad jis nebūtų 
jokio viešpaties nuosavybė. Tai 
ne dėlto, kad jis galėtų paten
kinti savo kaprizus, priešingai 
— jis yra savo pareigų valdo
mas ir yra laisvas tik jom spon
taniškai atlitki; bet jis nei indi
vido nei visuomenės negali bū
ti nei valdomas kaip gyvulys, 
nei tvarkomas kaip daiktas. Jei 
žmogus visiškai nėra atsakin
gas už savo veiksmus, kuriuos 
jis atlieka, jei jis tėra tik sve
timos valios įrankis, tai jis yra 
nustojęs būti asmeniu, jis yra 
pasidaręs pasyviu mašinos ra
teliu, paprastu “šriubeliu”. Lais 
vė yra moralinio veikimo sąly
ga. Štai kodėl kiekvienas žmo
gus bus paskelbtas laisvu ir kiek 
viena visuomenė bus laisvų indi
vidų sąjunga, kurios tikslas — 
laiduoti šią laisvę ir jos plėti
mą”, — pareiškė prancūzų filo
sofas O Lemarie.

Laisve žmogus santykiauja su 
dieviškuoju pasauliu. Laisvę at
imti reiškia žmogų apiplėšti, su
siaurinti, atitraukti nuo dieviš
kos begalybės. Nustojęs laisvės 
jis netenka dvasinio oro, ku
riuo kvėpuoja jo asmenybė, ir 
todėl ji tada pradeda dūsti ir1 
nykti. Be abejo, laisvė nėra kaž 
kokia absoliuti žmogaus teisė, 
tai yra jo didžioji pareiga. Ka
dangi jis turi pareigą laisvas 
būti, todėl jis turi ir teisę šią 
pareigą atlikti, todėl niekas ne
gali tai jam uždrausti. Laisvė 
yra žmogaus gyvenimo ontolo
ginis pagrindas.

Kiekvienas atsisakymas nuo 
laisvės yra dvasinė savižudybė, 
kiekvienas pasikėsinimas į kito 
laisvę yra pasikėsinimas užmuš 
ti jame žmogų. Be laisvės žmo
nių visuomenė neįmanoma. Lais 
vės paneigimu žudomas ne vien 
žmogus, juo griaunama ir pati 
visuomenė, nes žmogus, netekęs1 
laisvės, nustoja savo tikrai žmo 
giško pavidalo, jis gali tada bū
ti tik žvėrimi arba naminiu gy
vuliu. Tada žvėrys žvėriškai vai 
do, o naminiai gyvuliai paklus
niai pasiduoda jo despotizmui. 
Tokia nežmoniška santvarka pa 
sižymi visos tironiškos diktatū
ros, kaip kad yra Sovietų Rusi
joje bei jos satelitiniuose kraš
tuose.

Vasario 16 d. proga tenka per

žvelgti, kiek mes vertiname sa
vo laisvę ir kiek dedame pastan
gų išlaisvinti savo lietuvių tau
tą ir kitas iš sovietinės vergi
jos. Visos geriausios lietuvių 
jėgos privalo būti sujungtos Lie 
tuvai išlaisvinti, ir vardan tos 
Lietuvos vienybė težydi..., atsi
minkime, kad ne iliuzorinę, bet 
realiąją padėtį aprauda parti
zanų dainos žodžiai:

Tunisija, Alžirija sutiko 
atnaujinti diplomatinius 

santykius
RABAT, Marokas. — Tunisi

ja ir Alžirija, tarpininkaujant 
Marokui, užvakar sutiko tarp 
abiejų kraštų pašalinti nesusi
pratimus ir pasikeisti ambasado 
riais.

Tunisijos ir Alžirijos užsienio 
reikalų ministeriai Rabate po
sėdžiavę 3 dienas, pirmininkau
jant Maroko karaliui Hassanui 
II, nutarė tarp abiejų 
atnaujinti diplomatinius 
kius.

Alžiriečių - tunisiečių
kilęs dėl sąmokslo nužudyti Tu
nisijos prezidentą Bourguibą, 
buvo viena didžiausių kliūčių 
sudaryti Šiaurės Afrikos fede
raciją. Į šią federaciją įeitų Ma
rokas, Alžirija ir Tunisija. Li
bija taipgi galėtų įsijungti į pa
siūlytąją federaciją. Daug skir-

kraštų 
santy-

šniokščia sraunios upės, ašarom
/patvinę,

Kur ištryško kraujas, stiebiasi
/rugys...

Motiną išvežęs, tėvą nukankinęs 
Nesiliauja siautęs Kremliaus 

/kraugerys.
i 

Tave spjaudo, spardo, gatvė- 
/se paguldo,

Tave uoliai slepia priemiesčio tumų turi būti išspręsta. Pa-
I vyzdžiui, Tunisija pripažįsta 
Mauritaniją, bet Marokas tei
gia, kad Mauritanija yra isto
riškai Maroko dalis.

ginčas,

/griovy, 
Vyturėliui giesmę rytmetinę čiul 

/bant, 
Dar lašelio kraujo ieško jie ta- 

/vy...

Rusija nedalyvaus 
New Yorko parodoje

NEW YORKAS. — Sovietų 
Rusija nutarė nedalyvauti New 
Yorke 1964-65 metų pasaulinė
je parodoje. Tai parodos pirmi
ninkas Robert Moses pranešė 
užvakar.

KURLINK SUKA KATALIKY
BES MINTIS

Naujas kun. Petro Riga vei
kalas “Contemporary Catholic 
Thought” gegužės mėnesį išeis 
iš spaudos. Leidžia Bruce lei
dykla. Tai B. Ulanovo redaguo
ta antologija su ištraukomis 
raštų Marcei, Peguy, Maritain, 
daudel, Luibac ir kt.

Afrikiečiai studentai pamokė

Komunistai negali visų mulkinti
VIENA. — 350 afrikiečių stu 

dentų Bulgarijoje (tiek jų ten 
buvo) užvakar nutarė masiniai 
išvykti iš komunistų valdomo 
krašto, protestuodami prieš rau 
donųjų indoktrinavimą ir už
draudimą afrikiečių studentų są 
jungos.

Ghanos ambasadorius Bulga
rijoje Appan Samong telefonu 
pranešė iš Sofijos: “Jie visi no
ri važiuoti namo. Studentai 
to, kad jiems nebegalima 
pasilikti.”

Pasak jo, kai afrikiečiai
dentai gaus leidimą apleisti Bul 
gariją, jie išvažiuos kaip gali
ma greičiau.

ma- 
ten

stu-

Nr. 40

Afrikiečiai studentai nutarė 
išvykti iš Bulgarijos, Sofijoje, 
bulgarų sostinėje, 200 studentų 
susikirtus su policija. Studentai 
protestavo bulgarų vyriausybei, 
kad ji uždarė visų afrikiečių 
sąjungą ir areštavo jų vadus.

/
Septyniolika afrikiečių studen 

tų, apleidusių Bulgariją ir at
vykusių į Vieną, vakar pareiš
kė:

— Studijuoti komunistiniuose 
kraštuose, tai tik laiko gaišini
mas. Mūsų pėdomis ir kiti stu
dentai paseks.

KALENDORIUS

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

Vasario 17 d.: Sexagesima, 
Viltė.

Vasario 18 d.: šv. Simeonas, 
šv. Konstancija, Gandis.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica- 
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 20 laipsnių virš nulio; 
rytoj — galimas sniegas, šil
čiau.

Saulė teka 6:45, leidžias 5:24.

Sąmokslas nužudyti 
prezidentą de Gaullį

Ketvirtą kartą,
PARYŽIUS. — Keli Prancū

zijos armijos karininkai buvo 
areštuoti, atidengus sąmokslą 
nužudyti prezidentą de Gaullį. 
Tai prancūzų vidaus reikalų mi 
nisterija pranešė vakar.

Karininkai buvo areštuoti ket 
virtadienio vakare.

Užpuolimas turėjo būti įvyk 
dytas prieš de Gaullį, bevizituo- 
jant jam prancūzų karinę mo
kyklą penktadienį.

De Gaulle vizitavo mokyklą 
penktadienio rytą, kaip buvo nu 
matyta.

Ketvirtą kartą buvęs sureng
tas pasikėsinimas prieš preziden 
tą de Gaullį nuo 1961 metų.

Harold VVilson, 47 metų, naujas 
Britanijos darbininkų partijos pir
mininkas, sveikinamas savo žmo
nos po išrinkimo šios partijos va
du. (UPI)

JAV paskolino Tunisijai 
$2,400,000 įvykdyti 3 geriamojo 
vandens projektams.

— Irake yra griežta cenzūra 
laiškams, telefonams ir telegra
fams. Bet susisiekimas lėktu
vais su Egiptu atnaujintas.

Telefoninis

VVASHINGTON, D.C. — Lie 
tuvos Nepriklausomybės minė
jimas Senate ir Atstovų Rūmuo 
se praėjo labai įspūdingai. Jis 
įvyko vasario 14 d. Senato po
sėdyje apie Lietuvą, jos dabar
tinę būklę ir išlaisvinimo rei
kalus kalbėjo trylika senatorių. 
Posėdį pradedant invokaciją su 
kalbėjo evangelikų kun. Algir
das Jurėnas iš China, Maine. 
Atstovų Rūmuose kalbėjo 65 
kongresmanai. Jų tarpe pras
mingas kalbas pasakė Atstovų 
Rūmų pirmininkas John McCor 
mack ir taip pat daugumos va-

pranešimaN Iš Washingtono 

das kongr. Albert. Invokaciją 
sukalbėjo kun. J. W. Stanevi
čius, Lietuvos Vyčių dvasios 
vadas ir Šv. Antano par., Det- 
roit, Mich., klebonas.

Abiejų rūmų posėdžiuose iš
tisai buvo perskaitytas vysk. 
Vincento Brizgio laiškas, kurį 
jis prieš keletą dienų buvo iš
siuntinėjęs žymesniems senato
riams ir kongresmanams. Kaip 
kasmet, taip ir šiemet Vasario 
16 d. minėjimu pasirūpino Ame
rikos Lietuvių Tarybos valdy
ba ir LAIC direktorė Marijona 
Kižytė.

PORT EVERGLADES, Fla.
— Kai kurie iš 746 kubiečių, at
vykusių užvakar į Port Ever- 
glades iš Havanos trečiuoju iš
pirkimo laivu, pranešė, kad ma
žiausiai 40,000 rusų ir čekų ka
reivių valdo Kubą ir premjeras 
Fidel Castro tėra jų marionetė 
(lėlė).

Vienas jų, Domingo Carvallo
- Corral, 63 metų, buvęs gamy
bos atstovas, pareiškė, kad Jun 
gtinės Amerikos Valstybės ne
tiksliai paduoda rusų kareivių 
skaičių Kuboje.

— Politinio prieglobsčio (avi
lio) teisė Vokietijoje veikia jau 
10 metų. Fed. Vokietijoje nuo
statai dėl azilio teisės veikia 
nuo 1953 m. sausio mėn. Visi 
pabėgėliai, atsidūrę Fed. Vokie
tijoje, pagal Ženevos konven
ciją, negali būti ištremti iš Vo
kietijos ar išsiųsti į jų kilmės 
kraštus. Pabėgėlių iš komunis
tų valdomų kraštų skaičius dar 
auga. Nuo 1953 m, sausio 6 d. 
ligi 1962 m. užsienio pabėgėlio 
teisė buvo suteikta 6.700 užsie
niečių. Jais rūpinasi vokiečių 
įstaigos. 1956 m. Vokietijoje 
pradėta globoti dar apie 14,000 
vengrų pabėgėlių. Fed. Vokieti
jos globa reiškiasi ne tik sociali
nėje, bet ir kultūros srityje.

“Vien tik Havanoje yra 17, 
000 rusų kareivių”, — pareiškė 
Carvallo. “Ir vis daugiau rusų 
išlaipinama Kuboje ir jų įtaka 
ten yra absoliuti. Mažiausiai y- 
ra 40,000 rusų ir čekų visoje 
saloje.”

Carvallo pabrėžė, kad kubie
čiai pareigūnai tėra tik lėlės, su 
kuriomis rusai žaidžia.

Lotynų amerikiečiai 
Kuboje ruošiami 

partizaniniam karui 
VVASHINGTON, D.C. — Pre

zidentas Kennedy užvakar pa
reiškė, kad Kuba pasiuntė vyrų 
ir, gal būt, pinigų į kitus Lo
tynų Amerikos kraštus subver- 
sinei veiklai.

Spaudos konferencijoje jis 
pranešė, kad 1,200 studentų iš 
Lotynų Amerikos atvyko į Ku
bą praėjusiais metais. Daugelis 
jų buvo politiškai apšviesti (in- 
doktrinuoti), bet kai kurie jų 
buvo paruošti daugiau politinei 
veiklai.

JAV prezidentas pripažino, 
kad vyrai ir, gal būt, pinigai 
plaukia iš Kubos nuversti vyriau 
sybėms kituose Lotynų Ameri- 

| kos kraštuose. Ir Jungtinės A- 
merikos Valstybės į tai žiūri 
dideliu susirūpinimu.

Jis pareiškė: Jungtinės Ame 
rikos Valstybės siekia bendra
darbiavimo su Lotynų Amerikos 
valstybėmis, kad būtų 
tas asmenų atvykimas 
ir išvykimas iš ten.

Paklaustas, ar rusai 
pagelbsti ruošti žmones
syvinei veiklai, prezidentas Ken 
nedy pareiškė, jog jis yra tik
ras, kad kai kurie kariniai ar 
tariami kariniai technikai Ku
boje “dalyvauja šios rūšies man 
kštoje” (treniruotėje).

Amerikos Valstybių organi
zacijos (OAS) specialus saugu
mo komitetas pareiškė, kad Ku 
ba yra subversyvinės veiklos 
centras. Tačiau šio komiteto pra 
nešimas nebuvo atspausdintas.

apribo- 
į Kubą

Kuboje 
subver-

TRUMPAI
— Diktatorius Nikita Chruš

čiovas vis dar giriasi, kad jo 
santykiai tebėra geri su raudo
nąja Kinija.

Nikita pareiškė Laoso kara
liaus priėmime Maskvoje rau
donosios Kinijos ambasadoriui, 
kad jie būsią tie, kurie užmesią 
paskutinį žemės žiupsnį ant ka
pitalizmo karsto.

O Vakarams atrodo, kad ko
munistinė sistema jau pati len
da po žemėmis.

— Britų vyriausybė plauo- 
ja atspausdinti maisto raciona-

Naujausios
žinios

— Harold VVilson, jauniausias 
darbininkų vadas britų istori
joje ir galimas sekantis minis- 
teris pirmininkas, nenorįs turėti 
atominių ginklų Britanijoje, ke
tinęs atšaukti Polaris raketų su 
tartį su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis.

VVilson planuoja vizituoti Jun 
gtines Amerikos Valstybes ir 
užtikrinti “gerus santykius” su 

1 prezidentu Kennedžiu. 
vimo knygeles, kurios būsian-' 
čios vartojamos karo atveju.

DU FULTON SHEEN 
VEIKALAI

Daugelio pamėgtas radijo 
televizijos kalbėtojas, rašyto
jas Fulton Sheen duoda du nau 
ju veikalu: “Science, Psychiat- 
ry and religion” ir “The Choi- 
ce: the Sacred or Profane Li- 
fe”. Abiejų leidėjas Deli Publ. 
Co.; abidvi knygos kišeninio 
'formato, kaina—50 Ct.

ir

— Jungtinių Amerikos Vals
tybių trys Polaris povandeni
niai laivai balandžio 1 dieną 
atplauks į Viduržemio jūrą ir 
ten budės prieš pavojus. Laivai 
bus Nato vado gen. Lemnitzer 
žinioje.

— Venecuelos laivui, pagrob
tam komunistų, Kubos diktato
rius pažadėjęs politinį prieglobs 
tį. Laivo pagrobėjai graso iš
sprogdinti laivą, jei kas bandy
tų jį sulaikyti.

BASHINGTONE PROTESTAI PRIEŠ RUSŲ MEllIS 
APIE LIETUVIUS JUNGTINĖSE TARTOSE
Senatorius Lausche skelbia, kad Sovietai tik žudymais užgrobę Lietuvą

WASHINGTON, D.C. — A- 
merikos mokesčių mokėtojų do
lerių Jungtinėse Tautose panau
dojimas Castro Kubos pagalbai 
ir taipgi talkinant rusams už
maskuoti lietuvių žudymą, sukė
lė protestus Senate ir Atstovų 
Rūmuose. Senatas pažadėjo tuo 
reikalu pravesti investigaciją, 
— skelbia “Chicago Daily Tri
būne”, vasario 15 d.

Lietuvius liečiantis reikalas 
yra UNESCO (Jungtinių Tau
tų Švietimo, Mokslo ir Kultū
ros organizacijos) išleista 106 
pusi, knyga, parašyta dviejų 
rusų, kur iškeliamos Maskvos 
duodamos “rasinės ir politinės 
lygybės garantijos”, tvirtinama,

kad Lietuva, Latvija ir Estija 
savu noru įsijungė į komunisti
nį režimą. Jungtinės Amerikos 
Valstybės apmoka trečdalį UN 
ESCO išlaidų, taigi — ir tos 
brošiūros išspausdinimo. Sena
torius Frank Lausche (demo
kratas iš Ohio), pasakė senate 
kalbą, pabrėždamas, kad komu
nistai paėmė Lietuvą savo kont- 
rolėn išžudydami (ir ištrenkia
mi) apie dešimtadalį krašto gy
ventojų. Jis pareikalavo, kad 
JAV priverstų Jungtines Tautas 
išimti iš apyvartos šį leidinį, ku
ris jau skleidžiamas nuo pra
eitų metų balandžio mėnesio, 
ir uždraustų jo tolimesnį plati
nimą.

buvo puolamas Paul 
JAV direktorius prie 
Tautų, kuris pritarė 
$1.2 milijono padėti

Taipgi
Hoffman, 
Jungtinių 
išleidimui
Castro vyriausybei pagerinti že
mės ūkio atmainas. Tos sumos 
40 procentų duoda Jungtinės 
Amerikos Valstybės.

Senato Užsienio Santykių 
Tarptautinių Organizacijų Rei
kalų pakomitečio pirm, senato
rius Frank Church (demokra
tas iš Idaho) paskelbė, kad jis 
tuojau pradės abiejų tų Jungt. 
Tautų veiksmų investigaciją, 
gal net pirmadienį. Valstybės 
departamento pareigūnai bus 
pirmieji liudininkai.
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Jo kruvini darbai Zarasuose

J. PLYTA KALNIS

Gen. konsulas pas vyčius

Ilgesiu vis grįžtam į tėvynę juo- 
/dą — 

Sudraskyti sodžiai, miestai pe
lenuos...

— Gal ir mes nerasim nei aguo- 
. /nos grūdo, 

Nei baltų vartelių, svirno sąs
paros...

Petronėlė Orintaitė. Š. S. 35 psl.

Vasario mėn. 19 d. 8 vai. va- [ Kiek mes sugaištame laiko po 
kare yra šaukiamas labai svar- visokius gyvenimo pakampius, 
bus Lietuvos vyčių 112 kuopos o kiek mažai mes 
susirinkimas. Visi 112 kuopos 
nariai ir svečiai maloniai kvie
čiami atvykti, nes jame yra pa
žadėjęs dalyvauti ir Lietuvos 
kons. Petras Daužvardis, kurį 
pristatys Al Dagis. 112 kuopa 
nori, kad kuo daugiau atvyktų 
jaunimo, nes yra numatyta plės
ti veikimą. Vyčių organizacijoje 
tų darbų daug. Šiemet yra jubi
liejiniai metai, kai L. vyčiai vei
kia ičeivijoje. AL Mockus yra 
išrinktas naujų narių verbavimo 
vadovu šitoj 112 kuopoj, todėl 
jo vardu kviečiu, kad mielasis 
lietuviškas jaunimas, nežiūrint, 
kur jis bebūtų užaugęs, atvyktų 
į susirinkimą ir įsirašytų į vy
čių org. Susirinkimas įvyks 
Marąuette Park parapijos salė
je. Kas gi, mielasis jaunime, 
grasiau yra šiame gyvenimo ke- Lokiu keliu veikiant, priartės ir buvo Kosolapovas, NKVD — 
ly,* kaip veikimas tokioj patrio
tinėj organizacijoj?

rūpinamės 
dvasiniu gyvenimu. Matau daug 
jaunimo besisišnekučiuojant po 
pamaldų prie bažnyčių. Kad 
nors dalis jų priklausytų vy
čiams, žiūrėkit, kiek iškilmių 
būtų, kiek daug būtų nuveikta 
Dievui ir Tėvynei. 50 metų veik- ] 
los jubiliejinis komitetas kvie
čia, kad vyčiai daugiau reikš
tųsi veikloje. Kaip džiugu, kad 
L. vyčių Indiana Illinois apskri
ties choras išleidžia net plokš
telę “Težydi vėl Lietuva”. Jei 
nebūtų pasišventusių vyčių, ne- 
išgirstumėm tokios < 
naujienos.

pripildė iki dviejų šimtų kali
nių vyrų ir moterų.

Kalėjimo raštinėje naktimis 
tardė pistolietu grąsindamas nu 
šauti, mušdamas, šlykščiai ko- 
neveikdamas tardomuosius. Ūki
ninkai kaltinti tariamai sabota
žu, neatiduodant bolševikinei 
valdžiai ūkio gaminių normų.

1941 m. birželio 14 -18 J. Ru
gienius vadovavo trėmimo ak
cijai. Turmanto gelžk. stotyje 
pakrovė per 400 zarasiškių vy
rų, moterų, vaikų, užkaltuose 
vagonuose išsiuntė Sibiran lėtai 
mirčiai.

Kaip Rugienius kalėjime 
kankino kun. Musteikį

Prasidėjus karui, Rugienių už 
griuvo “darbai”. Kalėjimas bu-

Kasdienybės Kronikos

i
I Dabokime, kas
Dirbkime, kad mūsų darbai 
džiugintų šį kraštą ir Lietuvą.

laisvė.

Bažnyčios ir religijos naikini
mo metodus 37 metus komunis
tų išbandytus Sovietuos, dabar 
Lietuvoje žiauriai vykdo kulto 
komisaras, buvęs NKVD siau
bas Zarasuose, Justas Rugie
nius.

Kalbant apie J. Rugieniaus 
nusikaltimus, reikia aptarti to 
laiko okupanto policijos orga
nizacijos schemą.

Sovietų policijos organizacija vo pilnas kalinių, kita tiek ne
buvo sudaryta iš dviejų komi- suimtų “liaudies priešų”. En- 
sariatų (ministerijų) — valsty
bės saugumo — NKGB ir vi
daus reikąlų — NKVD, vado- 

džiugios vaujamų garsaus Sierovo ir Su
si ovo. Komisariatų viršininkais 

I apskrityse skiriami iš Rusijos 
lietuviška.fatvežti gerai Pa™ošti šnipai,

; provokatoriai, teroristai, žiau
rūs sadistai.

Zarasuose NKGB viršininkas

ŠEIMA BE LAIKRAŠČIO
KĘSTUTIS G AIDZIUNAS

Neapsakomi įvykiai apgula vertė šeimininkes griebtis 
didmiestį, devynias savaites at
skirtą nuo savo mėgiamiausios 
spaudos. New Yorko ir Cleve- 
lando gyventojai šiuos įvykius 
jau puikiai pažįsta.

Virtuvių grindys purvinos. 
Mama neturi storų laikraščių 
patiesti ant naujai išplautų grin 
dų ar pakišti po šlapiais, snie
guotais batais.

Kaktose atsiranda susirūpini
mo raukšlelės. Kas, klausia pi
liečiai, atsitiko su Donald Duck, 
Bugs Bunny ar Pogo?

Atsiranda nervuotų šuniukų 
karta, nes trūksta grėsmingai 
atrodančių susuktų laikraščių, 
“apšventinti” ne visada klau
sančius žmogaus geriausius 
draugus. Taip jau pasirodo ir 
naujoji nervuota šunų savinin
kų karta.

Psichiatrams trūksta minkštų 
sofų ir fotelių. Ann Landers 
ir Dear Abby pradingimas su
kiršino šimtus iki dabar laimin
gai gyvenusių porų. Tūkstan
čiai jaunuolių neteko svarinu 
kasdieninio gyvenimo patarimų, 
milijonai merginų ir vyrukų 
tūkstančiuose raštinių prarado 
savimi pasitikėjimą, negalėdami 
patys apsispręsti dėl sekančio 
žingsnio.

Pilvų specialistai dieną naktį 
naudoja pompas. Virimo ir ke
pimo receptų pradingimas pri-

Gubanovas (užsimaskavimui dar 
Bal. Brazdžionis Gubaitis), jo padėjėjas ir ypa- 

___ > tingiems reikalams tardytojas 
I Justas Rugienius.
| Raudonasis žudikas J. Rugie-
1 nius, talkinamas vadinamo pro
kuroro teis Film. Archipovo, 
A. Petrovo, Kagano, Glikmano, 
Rozenbergienės, Bobrovo, šiš- 
kove ir kitų, aptiesė miestą ir 

•’ apskritį seksotų (sekr. sotrud- 
arti- n'k — slaptų seklių) voratink- 
0 v kais ir pasiruošė planingai lėtai 

žudyti Zarasų krašto lietuvius.
i

Rugienius sprendė, ką ištremti 
iš Zarasų

miausios konservų dėžutės, 
Į rus kaimynystėje ieškotis ne
tolimo ir visada randamo dakta 
ro. (

Barniai, nesusipratimai ir ki- 
virčiai — kasdieninis svečias 
iki šiol ramiuose namuose. Ka
dangi nei vyras, nei žmona ne-, 
žino, kokie filmai rodomi kam
piniame kine, reikia sėdėti na
muose. Neturint kasdieninių ra 
dijo ir televizijos programų, ne
susipratimai prie televizijos apa 
rato ir neprašant atsiranda.

Dešimtys tūkstančių vaikų ne 
reikalingai užtriną kojų nuo
spaudas, nes nėra laikraščių pri 
kimšti dar šiems metams tru
putį per didelius naujutėlius b a 
tus.

‘P

Pabaltijo valstybėms tremti
nių kontingentus nustatė Stali
nas iš1 Kremliaus, vykdyti pave
dė Sierovui. Lietuvai skirtąjį pa 
dalino Sniečkus, Gedvilas, Gu- 
zevičius, patvirtino “preziden
tas” J. Paleckis. Žymiuosius mū 
sų žmones, pasiliko savo nuožiū
roje Dekanozovas (vėliau Sta
lino nužudytas) ir Pozdniako- 
vas. Zarasų apskričiui apie 500 
aukų, valsčiams paskirstė Jus
tas Rugienius.

Vėliau J. Rugienius jau vyk
dė kitus nusikaltimus. Kasdien

Laisvalaikio ar nuobodžių mo atveždavo kalėjiman “liaudies 
mentų pieštuko stumdymas ga- priešus”: mokytojus, ūkininkus, 
dina gražiai poliruotus stalus, buvusius valstybės, savivaldy- 
blizgančias sienas ar šventadie- bės tarnautojus, atsarg. kari- 
nines staltieses, nes nebėra įvai įlinkus, šaulius ir visiškus bė
rių pramoginių uždavinių.

Manikiuristai, o kartais 
ir pirštais besispecializuoją
tarai susilaukia klientų Ir pa- 
ciehtų gerokai apkramtytais na 
gaiš, nes pirštais skaičiuoti įpra
tę 1 piliečiai neturi būtiniausių 
vedybų, gimimų ir mirimų davi
nių. f” ■ .

Ir pagaliau... miesto sveika
tos padėtis vis blogėja, nes truk

kavedistai grupėmis vežė suim
tuosius kalėjiman. Birželio 24 
d. iš ryto trijų uniformuotų ru
sų ir vieno žydelio seksoto ap
saugoje J. Rugienius atsivežė 
keletą ūkininkų ir Dusetų vika
rą kun. Leonardą Musteikį.

Kameroje buvę ir matę de
šimt vyrų ir trys moterys, vė
liau pasakojo: “Kalėjimo kieme 
darydami kratą, iš kunigo ran
kų ištraukė rožančių, numetė 
ant grindinio. Siekiant pasiim
ti, pasilenkusį kunigą puolė spar 
dyti. Netekusį sąmonės, dviejų 
velkamą, trečias vis dar spar
dė. Iš dalies atgavęs sąmonę 
kameroje, sunkiai dejavo — vei 
das, rankos kruvinos. Kunigas 
labai jaudinosi dėl rožančiaus 
— sakėsi gavęs iš arkivyskupo 
M. Reinio Salako bažnyčioje, 
prieš trejus metus pirmųjų šv. 
mišių dieną.

Liūdnai primename, kai bu
simasis arkivyskupas ir Užsie
nio r. ministeriš kun. prof. dr. 
M. Reinys, Kapsuko iš Vilniaus 
tremiamas Rusijon su kitais a- 
pie 30 mūsų patriotų, 1919.4.21 
buvo nakčiai apnakvinti Zarasų 
kalėjime. Tuomet kalinamam, 
dabar šias eilutes rašančiam, 
per “vilko skylutę ’ 
dalinti žodžiais su 
niu.

1941 m. birželio 
ties pro Zarasus 
rusai pareigūnai su šeimomis, 
pakrikę tankai, artil. baterijos 
ir katiušos. “Prezidentas” 
leckis su vyriausybe jau iš 
karo prabėgo.

zinu apipylė duris, tinko sienas, i 
padegė ir pabėgo. Išbėgiojo ir Į 
prižiūrėtojai. Padegtame kalėji
me paliko užrakintus kalinius 
ir lavonus.

Kraštutinių kamerų į aikštę 
kaliniai, nuspėję padėtį, išlaužė 
duris. Keletas, įbėgę raštinėn, 
rado pamirštus raktus, tuoj a- 
tidarė visas kameras. Korido
riuose plečiantis ugniai, be rak
tų apie 20 durų nebūtų spėta 
išlaužti. Liepsnų ir dūmų prie
dangoje, visiškoje maišatyje ne
pastebėti kaliniai išsibėgiojo.

Antrą valandą iš artilerijos 
pabūklų apšaudė bažnyčią, ap
ardė sienas ir altorius. Ir vėl 
užskrido vokiečių lėktuvai. Da
bar jau visa administracija su
prato, kad vokiečiai bombar
duoja miestą. Chaose teroristai 
pabėgo į rytus.

Ežerų krašto miškais ir lau
kais, visomis kryptimis grįžo na 
mo kaliniai, jų tarpe ir kun. Mus I 
teikis. Šlininkos laukuose atsi- i '' 
gręžęs atgal, kunigas matė svie | 
dinių griaunamą bažnyčią. Pri- X. 
simenant iš tų apylinkių kilusį I , 
arkivyskupą Mečislovą Reinį, jis * 
buvo Vladimiro karo kalėjime BĮ: 
prie Maskvos 1953 m. nukan- __
kintas.
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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 turinį neatsako. Skelbimų
E kainos prisiunčiamos, gavus
E 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.

CHICAGOS LIETUVIAI!
Lietuvių Tautos šventei — VASARIO 16-jai 

— keturiasdešimt penktą kartą atsikartojant, 
kviečiame Chicagos lietuvių visuomenę su dar 
didesne ištikimybe tarnauti Lietuvos laisvės rei
kalui.

Tegyvuoja Laisva ir Nepriklausoma Lietuva!

LB CHICAGOS APYGARDOS VALDYBA

1963 m. vasario 16 d.

J- 3$

Raudonieji žudikai vėl grįžo į 
degančius Zarasus

i turčius, prasitarusius prieš bol-1 
net ševikinę santvarką. Aštuonias- 

dešimties vietų kalėjimą lėtai

sta taip reikalingų šiukšlėms 
vynioti laikraščių.

Žinoma, tai neliečia mūsų... 
Lietuvių spauda New Yorke ir 
Clevelande kruopščiai perskai
toma nuo pirmos iki paskuti
nės eilutės. O be to, ir ji niekuo 
neblogesnė vyniojimui.

Valentino diena yra vasario 14 d. Ši diena, kaijmeilės ir draugystės, švenčiama jau seniai. Kai
rėje matyti iliustracija iš knygos, kuri buvo išspausdinta Milane, Italijoj,' 1500 metais, o dešinėj 
iliustracija iš knygos spausdintos 1825 m. Valentino diena Amerikoje* pradėta švęsti 1840 m., gi 
1880 ni. buvo tokia populiari, kad paštas buvo prašęs sveikinimus siųsti iš anksto.

Rugienius vadovavo 
pulk. Pašilto ir kitų sušaudymui

Ryto 11 vai. pradėjo šaudyti 
kalinius kalėjimo kieme. Koso- 
lapovas, Gubanovas ir J. Rugie
nius, vadovavę žudynėms, iš są
rašo įsakinėjo kurį kalinį iš
vesti; kieme buvo paruoštas 
sunkvežimis išvežti lavonus. Pir 
muoju išvestą pik. lt. Igną Paši- 
lį nušovė A. Petrovas, Joną 
Petniūną ir Joną Gabrusevičių 
milic. Iv. Bobrovas. Anot pasa
kojimo kameros bendrų, pro 
lanką matydamas žudomuosius 
agonijoje, kunigas meldėsi.

Tuo metu užskrido vokiečių 
žvalgybos eskadrilė. Bėgantieji 
raudonarmiečiai ir vietiniai mi
licininkai apšaudė lėktuvus. Dol 
govas, šiškovas, Glikmanas ir 
būrys kitų vietinių padeginėjo 
miestą daugelyje vietų, padegė 
ir ligoninę. Dalis personalo silp 
nuosius ligonis nešė sodan ki
toje pusėje gatvės, kiti užgesi
no gaisro židinį, šaudant kali
nius, dūzgiant lėktuvams, iš gat 
vės apšaudant, sausroje pleš
kant padegtiems miesto pasta
tams, staiga nežinia iš kur 
ir kas iš kulkosvydžio serijomis 
smarkiai apšaudė kalėjimą ir 
aikštę.

Zarasų mieste praėjo tyli nak 
tis liepsnose.

Atbėgę į Daugpilį žudikai — 
teroristai išsiaiškino, kad baž
nyčią apšaudė raud. armijos už 
fronte karinės vadovybės įsa
kymu, kad vokiečių tankai dar 
anapus Ukmergės. Kalinius iš
žudyti turėjo pakankamai lai
ko, bet buvo suklydę... NKGB 
- NKVD viršininkai ir J. Rugie
nius, pasikvietę dar piktesnius 
daugpiliškius enkavedistus, su 
savo baudžiamuoju būriu birž. 
25 d. vidurdienį grįžo į Zara
sus.

Pasiskirstė tarnybomis. Ko
solapovas — NKGB įstaigoje, 
Gubanovas su J. Rugienium, 
pasiėmę puskapį enkavedistų, 
išskubėjo surasti kalinius ir gau 
dyti “liaudies priešus”. Kalėji
mą rado gruzdantį, tuščią. Se
nuką Markelį, atsitiktinai iš sa
vo namo išeinantį, prie durų nu
šovė, Maskoliūną ir Šakalį at
skirose gatvėse einančius nu
žudė. Kitose gatvėse dar kele
tą nušovė. J. Rugieniaus patru
lis šaudė kiekvieną sutiktą. Gu- 
banovo patrulis, išsiųstas į mies 
to pietryčius, “humaniškesnis”. 
Sutiktus “liaudies priešus” mok. 
J. Kmeliauską, buv. policininką 
J. Paukštį ir siuv. Vaitonį at
vedė NKGB areštinėm Kosola
povas visus tris šūviais į pa
kaušį nušovė, lavonus sumetė 
sunkvežimin.

Gatvės tuščios, žmonės nuo 
gaisro išbėgioję pas ūkininkus, 
šiaip į miškelius. Mažai namų 
likę. Miestas vis degė, ugniage
sio nė vieno. Valdžios padegtą 
negi gesins...

Balsuokite už lietuvį!
Išrinkite

EDWARD1. BLINSTRUB
I2-Wardo Alderman

Prašykite Aldermanic Ballot

Šitam “ballot” nereikalinga pasisakyti savo partijos.

Edward J. Blinstrub daugelį metų yra nuosavybių 
savininkas ir biznierius 12-tame Warde.
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Kiigiemaus grupe padege kalė
jimą su užrakintais lietuviais

Manydami, kad čia pat fron
tas ir kalinius išžudyti nebesu- 
spės, J. Rugienius ir kiti ben-

Harold Howard nusigabeno savo 
vilkinį šunį Blackie iš Moultrie. 
Ga., atostogų pas savo motiną, o 
pats išvyko. Kitą dieną motina 
parašė, kad šuo dingo. Po kiek 
laiko ŠUO' atvyko 700 mylių atgal 
pas savo šeimininką kuris stovi 
Nike raketų bazėje Oxford, O. 
Nors Howard buvo persikėlęs per 
tą laiką į kitą namą, tačiau šuo 
atbėgęs 700 mylių vistiek surado 
šeimininką.

1963.VII.7 d
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ANTROJI JAV IR KANADOS 
LIETUVIŲ

TAUTINIU
ŠOKIU ŠVENTE

ČIKAGOJE
f/nfFmariffnal AmpMtAfatr*, S. Maiste* &

1 ' I I' ’ '• ‘ Bilietai gaunanti*

Cicero delikatesų krautuvė, 1425 So. 49th Avė.
J. Karvelis, 3322 So. Halsted St. 
Marginiai, 2511 W. ®9th St.
Roy&l Blue maisto krautuve. 4359 So. Campbell Avė. 
Visos JAV ir Kanado* L B *pyl

FaAtit V Gtebbunas, fiSMl So. VVcshttntnr Avė., 
Chicago 29, IU.

kaine i. 2, 3, 4. 5, 6 dol.

Biznieriams apsimoka skelbtis dieni*. “Drauge9*
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LIETUVIŠKOJE ŠIRDYJE

tautos vienas iš arti- 
ir šviesiausių laimėji- 
lietuvių tautos pasau-

Tautos gyvenimas atsiremia 
kasdienos darbais ir šventiško
mis nuotaikomis, didvyrių au
ka ir jiems teikiama pagarba. 
Tačiau be kasdieninių darbų, 
be didvyrių aukos, be pralai
mėjimų sutemų ir be pralieto 
kraujo negali būti nė iškilmin
gų švenčių bei dideliems dar
bams uždegančių didvyrių žy
gių-

Mūsų 
miausių 
mų yra
liui paskelbtas Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymas. 
Ne nuo tos datos mes skaito
me savo valstybės įkūrimo pra 
džią, bet ši diena mums yra 
šviesių ir šviežių prisiminimų 
spalvomis nudažyta ir tokia 
dar šilta, kad jon mes sutel
kiame visas savo šventiškas 
nuotaikas, iš jos semiamės ryž 
to ateities kovai ir laimėji
mams, jos tikrovė aidi mums 
pavyzdžiu nesustoti, nepavarg
ti ir nepalūžti dabarties ko- 
vore už laisvę ir už Lietuvos 
ateitį.

Gerai, kad šiais metais Ne
priklausomybės atkūrimo šven 
tės programas atžymime kelių 
šimtmečių skaičiumi. Tai rodo 
mūsų istorinę praeitį, primena 
anų laikų laimėjimus, nugalė
tas kliūt's, likimines klaidas 
ir laisvės netekimą. Bet Va
sario 16-toji yra aprėžta data, 
kuri iš mūsų reikalauja kon
krečių žygių ir darbų, turin
čių eiti panašiais keliais, kaip 
netolimoj praeity, ir kovoti su 
tuo pačiu priešu, prieš kurį 
kovojo ir mūsų vyresnieji bro
lis1. Vasario 16-toji užtai skam 
ba mūsų ausyse ir spindi mūsų 
akyse grėsmingu įpareigojimu, 
skatinančiu nepalaužiamą ryž
tą siekti laisvės, žadinanti nuo 
širdumą lietuviškam reikalui ir 
uždeganti nesugriaunamą ti
kėjimą tiesos laimėjimu.

¥
Tautos gyvenime laisvė yra 

vena esminių žymių, įrodan
čių jos subrendimą, jos kultū
rinius, visuomeninius ir poli
tinius polėkius. Tačiau laisvė 
ti ri išaugti iš tautos sielos 
Laisvės vertę tauta turi gerai 
suprasti, kad jos troškimas į- 
sižiebtų ryžtu už ją kovoti ir 
dėl jos net gyvybės nesigailė
ti. Tokiu ryžtu degė didžioji 
mūsų tautos dalis, kai jos at
stovai paskelbė Nepriklauso
mybės atstatymo aktą ir kai 
jos savanoriai parėmė tautos 
laisvę savo jėgomis. Be to pa
siryžimo atiduoti tėvynės lais
vei savo gyvybes, kad tik li
kusieji galėtų būti laiminges
ni, nebūtume turėję šiandien 
šios iškilmingos datos, kuri 
nubrėžė mūsų likiminį kelią ir 
mus jau naujaisiais laikais įsta 
tė į laisvų tautų tarpą.

šis visos tautos ryžtas nū
nai nauju aidu turi nuskam
bėti kiekvieno lietuvio širdyje. 
Šis ryžtas turi atsispindėti mū
sų žodžiuose, darbuose ir au
koje ne tik tą vieną dieną me
tuose, — jis turi nudažyti ko
vos dvasia visą mūsų gyveni
mą, kad dabarties kasdienybė 
atneštų naują laisvės ir nepri
klausomybės atstatymo šven
tę. Išeivijos lietuviai tuo ryž
tu turi pasireikšti dar daugiau, 
nes pavergtos tėvynės lietu
vis tik širdyje ir mintyse te
gali jį tausoti. Užtat mūsų pa
reiga perduoti pasauliui visos 
tautos ryžtą nesustoti kovoje, 
neatlyžti darbuose ir liudyti 
tylinčiųjų brolių vardu tautai 
rado’vtą skriaudą bei meke
no nenuslopinamus troškimus..

¥

Nepriklausomybės idėja nū
nai turi reikštis didesniu nuo
širdumu bendram lietuviškam 
reikalui. Anais laikais tautą 
žad’nusieji knygnešiai, rašyto
jai, laikraščių leidėjai, kovoto
jai už lietuvybę ir krikščioniš
kos dvasios išlaikymą tautoje 
nesigailėjo prakaito, nepabūgo 
pavojų, tremties ir net mirties. 
Jų pavyzdžiu šiandien kiekvie- 
1 as lietuvis turėtų degti tokiu 
pat nuoširdžiu troškimu savo 
tautai geresnės ateities.

Nuoširdumas ir savo tautai 
geresnės ateities troškimas 
nūn taip pat turėtų reikštis 
didesne auka Lietuvai, negu 
sau pačiam, negu savo grupe
lei, savo nuomonei, savo pra
turtėjimui Lietuvos laisvė tu
rėtų būti pirmasis visų mūsų 
kultūrinės, visuomeninės ir po 
litines veiklos tikslas. Kas to 
nesugeba 
lik savęs, 
gynėjas.

Vasario
dyje turi įdegti tą nesugriau
namą tikėjimą, kad tiesa visa
da laimi, nes ji atsiremia am
žinąja Tiesa. Gali pralaimėti 
žmogus, gali žūti tautos did
vyris, bet negali pralaimėti tie
sa ir teisingumas, kuriuos nai
kina pavergtoje tautoje komu 
nizmo pabaisa. Dėlto Nepri
klausomybės atkūrimo diena 
turėtų mumyse iš naujo įžiebti 
tą aukštesnį tikėjimą savo tau 
tos ateitimi, jos laimėjimais, 
tiesos pergale, kad mes žino
tume. jog savo kova siekiame 
švento tikslo, mėginame įgy
vendinti tiesos idealus, atsi
remdami tais pradais, kurie 
sukurti visatos Kūrėjo. Vasa
rio 16-toji turėtų didesniu at
garsiu skambėti ne tik minėji
muose, bet ir mūsų širdyse, 
uždegdama mus didesniems dar 
bams ir nuoširdesnei aukai.

Pr. Gr.

padaryti, tas tėra 
o ne tautos reikalų

16-toji lietuvio šir-

Spaudoje ir gyvenime

APIE OŽĮ IR KOPŪSTUS

sa-

Neseniai diktatorius Chruščio
vas patikino Kanados laikraščių 
leidėją Thompson, kad sovietai Ku 
boj neturi jokių ofenzyvinių gink
lų, kad tai tėra tik nereikšmingi 
daliniai, skirti Kubos kareivių ap
mokymui. Apie šį sovietinio dik
tatoriaus teigimą Chicago Ameri- 
can laikraštis vasario 12 parašė 
įdomų vedamąjį, kuriame atsklei
džia sovietų pavojingumą.

Miegoti ar kariauti
Savo vedamajame dienraštis

ko, jog diktatorių Castro aprūpino, 
ginklais ir kareiviais ne tam, kad 
jie ten tik šiaip būtų. Juk tarp 
17,000 rusų kareivių yra 5000, ku
rie yra kovos dalinys. Esą, kai bu
vo antikomunistų kubiečių invazi
ja į Kubą, tada kėlėsi tik 1,500 
laisves savo kraštui trokštančių 
kubiečių, bet dabar būtų kitaip. 
Dienraštis konkrečiai klausia: 
“Jeigu dabar tokie antikomunistai 
kubiečiai darytų į Kubą invaziją, 
ką darytų tie 5,000 rusų kareivių. 
Ar jie Sėdėtų barakuose ir leistų 
komunistams ir antikomunistams 
muštis? Žinoma, ne. Jie atsiųsti 
ne tam iš Sovietų Sąjungos, kad 
komunistai pralaimėtų antikomu
nistams", atsakė dienraščio veda-

Didžiųjų lietuviu tautos diena minint
Siekiam? laisves savo tėvų žemei padvigubintomis pastangomis

Šiais metais lietuvių tauta 
jau dvidešimts trečią kartą mi-į 
ni Lietuvos nepriklausomybės ■ 
atstatymą — 1918 m. vasario 
16 d. — tik išeivijoje. Lietuvių 
tautos kamienas, žiaurios oku
panto vergijos sukaustytas, tik 
savo sieloje gali prie to minė
jimo prisidėti. Už savo ištikimy
bę Lietuvių tautos idealams tas 
kamienas dabar persekiojamas 
ir sistemingai naikinamas. Bet 
kuriuos laisvės siekimus oku
pantas žiauriai užgniaužia, ne-j 
leisdamas lietuvių tautai pareik 
šti savo valios būti laisva ir 
nepriklausoma. Dėlto lietuvių 
tautos kamienui belieka kovoti 
tik už savo gyvybės išlaikymą 
ir, puoselėjant išsilaisvinimo vil
tis, laukti sukandus dantis tos 
dienos, kada laisvės aušra pate
kės.

Lietuvių tautos išeivija lais
vuose pasaulio kraštuose čia y- 
ra kitoje padėtyje. Ji gali vie-j 
šai kelti savo balsą už Lietu
vos bylą tarptautiniame foru
me. O tam judinimui lietuvių 
tautos išeivija turi laisvajame 
pasaulyje gana patogias sąly
gas. Didelė to pasaulio dalis 
nėra pripažiniusi Lietuvos už
grobimo. Ta dalis laiko sovietų 
užgrobimą tarptautiniu nusikal
timu. Visoje eilėje laisvojo pa
saulio valstybių tebeveikia ne
priklausomos Lietuvos atstovy
bės ir konsulatai, kurie ir for
maliai Lietuvos reikalais rūpi
nasi, ir gali paremti lietuvių iš
eivijos žygius rezidencijos kraš
tuose. -4

O ir pati lietuvių išeivija šia n i 
dien yra gerai organizuota. Nors ' 
mums dar vis trūksta susiklau
symo ir vienybės net ten, kur ■ 
pažiūrų skirtumų, rodos, netu- 
retų būti, tačiau nešališkas ste
bėtojas neprikiš mums ir bet 
kurio pakrikimo. Mūsų centri
nės ir vietinės organizacijos y- 
ra daug padariusios ligi šiol 
tam, kad Lietuvos okupantui 
nepavyko savo grobį įteisinti.

Tuo požiūriu lietuvių išeivijos 
veikla yra gana skaudi 

okupantui

Tai matyti iš okupanto pas
tangų kaip nors tą veiklą su
silpninti. Seniai bolševikų iš
mėginta tam priemonė — tai 
išeivijos skaldymas visokiomis 
intrygomis ir išeivijai vadovau
jančių asmenų diskreditavimu. 
Iš prityrimo čia mes turime tiek 
pavyzdžių, kad nėra reikalo pla
čiau apie tai kalbėti. Dabar o- 
kupantas yra pamėginęs naują 
meškerę — vadinamą “kultūri-

mojo autorius. Be abejo, tie so
vietų kariai yra atvežti ne miego
ti, bet išlaikyti komunistinę san
tvarką.

Nereikia tikėti, kad raudonieji 
susimuš

Toliau vedamajame teigiama. Į 
kad nereikia perdaug tikėtis, jogl 
komunistinė Kinija ir Sov. Rusija 
susinaikins. Chruščiovas minėtam 
Thompson pareiškė, kad tai yra 
tik šeimos ginčas, ir reikia tikė
ti, kad tai tikrai šeimos ginčas, 
nepaisant, kad dėl Jugoslavijos jis 
yra paaštrėjęs. Vilčių, pagal dien
raštį, kad komunistai susinaikins, 
tėra maža. Komunistai Kuboje įsi
tvirtino, Chruščiovas juos globo
ja, ir todėl nenuostabu, kad jis lie
pia nesirūpinti, kad viskas būsią 
tvarkoj. Tačiau toks Chruščiovo 
tvirtinimas esąs panašus į ožio at
sakymą, kad kopūstas neturi rūpin 
tis tuo, ką ožys manąs su juo da
ryti.

Myk. Mel.

Didysis menas yra žmogaus 
sigerėjimo išreiškimas Dievo 
ryba, ne savo. — J. Ruskin

pa- 
kū

PRANAS DAILIDE

nį” bendradarbiavimą. Kai kas jeigu nebus kas prieš jį protes- 
ant tos meškerės yra jau pa- tuoja. Tai ar galima prileisti, 
kliuvęs, bet tik per neapsižiū- kad lietuvių išeivija kada nors 
rėjimą. Juk koks pasikeitimas paliaus reikalavusi Lietuvai lais 
gali būti tarp laisvai pasireiš-j vės, nors Lietuvos okupacija už 
kiančio tautinio meno ir bolše- truktų ir dar dvidešimts metų? 
vikų primestos propagandos? Okupanto viltys čia, žinoma, 
Ne be to, kad patys bolševikai yra dedamos į tai, kad išeivija 
nejaustų tos silpnos jų siūlomo savo pastangose per ilgesnį lai- 
“bendradarbiavimo” pusės. Ta- ką pavargs, tie gi išeivijos na
šiau išeivijos veikla jiems tiek riai, kurie yra gyvenę nepriišeivijos veikla jiems tiek riai, kurie yra gyvenę nepri-

J. Banavičius, pirmasis pasirašęs Nepriklausomybės atkūrimo

Rimties valandėlei

TEISĖ J TĖVYNĘ
M MATUKAS

kurioje mes geriausiai pasiruo- 
šiame nesibaigiančiam ir tobu
lam gyvenimui.

Veikli tėvynės meilė — tai 
veikli krikščionybė. O veiklioji 
krikščionybė yra kryžius. To
dėl ir kentėjimai dėl tėvynės, 
protingai ir su gera intencija 
priimti, turi nuopelningos ga
lios. Kristus atpirko pasaulį tik 
per kryžių.

žydų tauta buvo išbarstyta 
po visą pasaulį labiau negu da
bar mes. Jie buvo apsupti klai-

“Tėvynė, tai neužsitarnauto
ji malonė”, yra pasakęs šveica
rų mokslininkas Kari Barth. 
Tikrai tai didžios reikšmės pa
sakymas, kuris mums primena 
gerai žinomą senąjį scholastikos 
posakį: malonė prigimtį išaukš
tina ir užbaigia. Anais laikais 
prigimtį teologai laikė tai, kas 
yra prigimta iš gamtos, ir tai, 
kas skirtinga nuo antgamtybės. 
Kultūra taip pat yra prigimtinė 
apraiška, tai žmogaus sukurta
sis pasaulis iš jam patikėtos
gamtos. Į prigimties sąvoką jei- I dingų pasaulėžiūrų ir įvairių ti
na ir tai, ką mes vadiname tė- kybų, o visgi po daugiau kaip 
vyne.

Žmogus Apvaizdos surėdymu 
įkurdinamas tam tikroj bend- 

i ruomenėj, gyvenamoj vietoj. Jis 
ten įsigyja pirmgimio bei pavel
dėtojo teises, ir šie dalykai ap
sprendžia ir suformuoja jo sa
vitą išorinio gyvenimo eigą. Jis 
savo tėvynės atžvilgiu yra rim
tai įpareigotas, kaip ir tėvynė 
turi būtinų pareigų savo tau
tiečio atžvilgiu.

Patriotizmas reiškia tėvynės 
meilę ir kaip toks yra Kristaus 
įsakytas. Tiesa, krikščioniškoji 
meilė reikalauja, kad mes mylė
tume visus žmones, visas rases, 
bet taip pat reikalauja, kad mes 
mylėtume specialia meile tuos, 
kurie yra arčiau ir brangesni

dviejų tūkstančių metų pajėgė 
atstatyti gyvastingą ir moder
nią savo valstybę. Tai skaudus 
spyglys mūsų pesimistams. Ir 
tai, kas atstatė Izraelį, buvo ne 
kas kitas, kaip tvirtas prisiriši
mas prie savo tikėjimo ir pa- 

i pročių. Mūsų laisvė ten ties Ne
munu nebus kitaip atkovota. 
Mes laisvę atkovosime graikų 
tragedijos kūrėjo Aischilo nu
rodytu būdu: "Ką jėga nugalė- 

| jo, tas išmintimi laimės.”
Bendroji pasaulio politikos 

padėtis šiandien taip išrodo, kad 
viena kitai priešingos ir esmi
niai skirtingos jėgos stovi prieš- 
viena kitą. Nėra jokios abejo
nės, kuri iš jų ilgesniame bėgy
je išeis laimėtoja. Kiekvienas 
mato, kaip bandymas sukurti

Dr. 
aktą.

klausomoje Lietuvoje, pamažu 
išmirs, o jaunimas, tos Lietu
vos nematęs .nerodys ir didelio 
susirūpinimo Lietuvos išlaisvi
nimu. Beliks tik “kultūrinio” 
bendravimo ar kitokiu keliu jį 
prisijaukinti, ir slenkstis į Lie
tuvos bylos palaidojimą, pagal 
sakytas okupanto viltis, būsiąs 
peržengtas.

Dėlto, minėdami keturiasde
šimta penktą Lietuvos neprikišu 
somybės atstatymo sukaktį, be
ne geriausiai atliksime savo pa
reigą tėvų žemei, jeigu sakytas 
okupanto viltis paversime nie
kais, jeigu parodysime savo kie
tą valią ir ryžtumą kovoti už 
Lietuvos laisvę, iki jos trispal
vė vėl suplevėsuos Gedimino 
kalne.

yra nemaloni, kad jie mėgina 
visas priemones tą veiklą sustab 
dyti.

Iš to gali būti tik viena išva
da — tai dar didesnės lietuvių 
išeivijos pastangos atgauti tė
vų žemei laisvę. Iš istorijos ži
nome, kad tarptautiniai nusi
kaltimai, panašiai, kaip ir pap
rasti, per ilgesnį laiką “pamirš
tami”, jeigu protesto balsai 
prieš juos nutyla. Ir visa Sovie
tų politika šiuo metu siekia, kad 
apie Pabaltijo valstybių užgro
bimą būtų paliauta kalbėti. Tai 
mūsų pareiga pasirūpinti, kad 
to užgrobimo klausimas būtų 

į nuolat tarptautiniame forume 
keliamas. Tai yra lietuvių tau
tos ginklas, svarbesnis dabar ir 
už atomines bombas.
Pati okupacija, kad ir ilgiausiai 

užtrukusi, Sovietų grobio 
neįteisins

Sovietų tarptautinis nusikal
timas gali būti tik "pamirštas”,! Bangkoką keturių dienų vizito'

mums. Tokie yra mūsų šeimos socialistinį žmogų baigiasi nie- 
nariai ir tie, kurie priklauso tai į ^ais- TaiP ir J^ri būti, nes so- 
pačiai tautybei. Jie mums bran- -

i gūs, nes mes juos suprantame,
juos mylime ir pasiruošę už juos 
nešti naštą net pasiaukojimo 
kaina. Kaip tik tokia tėvynės 
meilė privertė ir Išganytoją ap
siašaroti, kai pramatė tas ne
laimes, kurios ištiks Jo tautie
čius.

I

BANGKOK, Thailandas. — 
Graikijos karalius Povilas ir ka
ralienė Frederiką užvakar at
skrido lėktuvu iš Kalkutos į

Tiesa, tuos visus dalykus ne
reikėtų suprasti, kaip absoliu
čios vertybės paskutiniuosius 
pagrindus. Krikščioniškojo žmo
gaus egzistencines įtampas te
galima išaiškinti tik dabartiniu 
Dievo viešpatavimu ir ateinan
čios karalystės didybe. Tėvynė, 
palyginus ją su žmogaus amži
naisiais tikslais, yra lyg antros 
eilės vertybė. Tačiau ji yra ver
tybė, ir tai mes galime rasti 
aiškiai pabrėžta Evangelijose. 
Iš tikybinio taško žiūrint, tė
vynė mums duota, kaip pati ge
roji laikinoji buveinė kovoje su 
blogiu ir kaip geriausioji erdvė 
nuopelningiems darbams atlik
ti būsimajai karalystei. Tėvy-

ROMULO GALLEGOS

LAUKINE MOTERIS
Išvertė P. Gaučya

Ji išėjo iš viešbučio verandos ir iš lėto nutolo , 
palei krautuves, kurios tęsėsi ligi pat Apurės kranto. 
Tamsus ir nenugalimas reikalas ją traukė į paupį — 
upių duktė vėl pradėjo jausti jų paslaptingą trauką.

Per debesuotą dangų prasiskverbę mėnulio spin
duliai be jokio spindesio apšvietė pakrantės namų fa
sadus, lūšnų palmių stogus, išmėtytus ten toliau ant 
pakrančių kalvelių, ramų paviršių drumstos Apurės, 
kurios vandenys, nepaprastai nusekę dėl ilgos sausros, 
paliko matomus plačius smėlėtus paplūdimius. Deši
niajam krante, pylimo papėdėje, ankstybesnio potvy-

i nio metu apversti gulėjo laivelis ir barža, o pakran
tėje plūduriavo, pririšti prie stulpų, keltuvas, pastaty- 

; tas ant laivelių, keletas juodų eldijų, prikrautų mal- 
j komis ir bananais ir tuščia laivė, nesenai baltai nu- 
į dažyta; ant jos palubės miegojo aukštielninkas ber
niukas.

Jau suėjo į namus vyrai, gėrę ir šnekučiavę po 
pakrantės medžiais, priešais kavines, o jų padavėjai f 
nešė atgal stalus ir kėdes ir uždarinėjo duris. Tuo bū- 

j du geso lempų atšvaistės upėje.
Donja Barbora pradėjo vaikščioti vieniša pakran-
gatve.

Ant keltuvo eldijų irklininkai kalbėjo su laivės
j iešmininkais, ir jų pokalbis toks lėtas kaip upės srovė, 
tekanti per lygumą, kaip ūkanotos ir mieguistos nak
ties ėja, kaip donjos Barboros žingsniai.

Ten stūkso kalno papėdė, tyli ir tamsi ramioje 
naktyje; upė, ateinanti nuo tolimų kalnų ir tyliai sro
venanti; rikteli besiartinanti žuvėdra, skrendanti viršpasitraukimo kelius. Prisiminimai praeities, savo lau-

tės

Į tiesos laukus kito kelio nėra, 
kaip per meilę. — BĮ. Pascal

, - j *
cializmas statomas prieš žmo
gaus prigimtį, kuri yra Dievo 
nuosavybė. Tai prigimčiai pri
klauso ir tėvynė. Galima ilgai 
tų prigimtųjų teisių nepaisyti, 
bet tos elementarinės jėgos vie
ną kartą prasiverš ir nušluos 
visaB drumzles.

Pamirštas lietuvis kankin.vi

Augsburgo mieste buvo išlei
stas Pilnas Šventųjų žodynas, 
arba visų kraštų ir visų šimt
mečių, kurių prisiminimas Ka
talikų Bažnyčios švenčiamas ir 
šiaip pagerbiamas. Biografijos 
išdėstytos raidyno tvarka. Žo
dyne 118-tuoju eilės numeriu 
pažymėtas Nikalojus. Patiria
me, kad Nikalojus Kriziwoznan 
zevicz, lietuvis jėzuitas, Ibuvo 
Stockholmo klaidatikių degan
čių neapykanta katalikų tikėji
mui, įmestas kartu su trim pa- 
lydavais į nešvarų karcerį. Ten 
jis, 36 metų amžiaus, mirė

nė — tai ta netobuloji didybė,.1601 m. baisiose kančiose.
. L-" — M,.„- .. , .........................................- ....................................... 1 I. -r

miegančio vandens, ir girdimas irklininkų su iešminin- kinės kūdikystės ant didžiųjų girios upių, buvo pri
kals pokalbis — baisūs dalykai atsitinka ant lygumas dengti naujos formos idėjos — pasitraukimo, 
perskrodžiančių upių. Tačiau, nugalėjusi laikiną nusivylimą, pasiryžo

Ten lėtai vaikšto don ja Barbora melsvam me- sugrįžti į ūkį su laišku pirklio, kuriam ji įteikė plunks- 
džių šešėlyje. Tą patį ji mato ir apsisukusi: kalno nas Santo Luzardo vardu. Anas šiam rašė jas gavęs ir 
šoną, tylią naktį, upę, ramiai sruvenančią į kitą to- įvertinęs rinkos kaina, kuri, pasirodė, dabar buvo 
limą upę, girdi riktelėjimą bemiegio paukščio, kuris aukštesnė, nei anuomet, kada Karmelitas jas būtų 
jau išnyko iš akių, ir mieguistą pašnekesį irklininkų įteikęs. Taip pat ji sudarė dokumentą, jos advokato 
su iešmininkais: rimti dalykai esą nutikę laukinėse ša
lyse, per kurias teka plačios ir paslaptingos upės...

Donja Barbora nebežiūri ir nebeklauso, nes jos 
sąmonei jau nustoja buvęs miestas, miegąs dešiniajam i 
krante; ji tesiklauso tik to, kas staiga užvaldė jos 
sielą: upės apžavai, neatsispiriamas troškimas paslap- į 
tingų upių, kur prasidėjo jos istorija. Geltonasis Ori- 
noko, raudonas Atabapo ir juodoji Gvainija!..

Nebetoli vidunaktis. Pragysta gaidžiai, loja mies
telio šunes. Paskui vėl įsiviešpatauja tyla ir girdėti 
skrendant pelėdas. Nebegirdėti kalbų ant keltuvo. Bet 
upė pradėjo šnabždėtis su juodomis eldijomis.

Donja Barbora sustoja ir klausosi:
— Visi daiktai grįžta prie savo pradžios.
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ŽVAIGŽDE ANT TAIKIKLIO

Jau prasidėjo kritimas. Nesutramdoma moteris, 
kuriai nebuvo jokių kliūčių, dabar pasijuto susidūrusi 
su kažkuo, prieš ką nemokėjo kovoti. Vingiuotas Giliojo 
Užkampio susitikimo planas buvo tamsos drąskymas 
ir akstinas, ją paskatinęs Burtininko mirtį primesti 
Balbinui Paibai, buvo išeities taškas galutinam pa
sidavimui.

Ji nujautė žlugimą vilčių, sudėtų į atsižadėjimą 
savo sumanymų, ir indėnų fatalizmas, kurį nešiojosi 
savo kraujuje, jau ją vertė žiūrėti prieš savo norą į

suredaguotą, tariamo pardavimo Altamiros žemių, 
kurias ji buvo pagrobusi kreivomis bylomis ir dabar 
norėjo Luzardui sugrąžinti. Į tą dokumentą ji sudėjo 
paskutines viltis, kokios jai bebuvo palikusios, nors 
jos buvo viltys be jokio konkretaus turinio, nes jau 
nebesiekė meilės, kuri prie to ją paskatino. Akimir
komis, jai esant prie upės, Santo paveikslas jos vaiz
duotėje susiliedavo su miglotu Asdrubalio paveikslu, 
ir dabar jis jai atrodė toks tolimas, kaip ir anas še
šėlis, nykstamai betolBtąs įsivaizduojamojo pasaulio 
blankioje šviesoje.

Bet norėjo įvykdyti tai, ką buvo užsibrėžusi. Jai 
tas buvo neišvengiamai reikalinga, nes tokiu metu 
užmestas planas būtų mirtinas smūgis jau svyruojan-

i čiai gyvenimo prasmei.
Prasidėjo sausra. Jau buvo laikas vesti gyvulius 

į girdyklas, į kurias jie nežinojo kelio ar jį užmiršda
vo troškulio kančioje. Šen jr ten išdžiūvusių upelių 
vagos skrodė parudavusias žoles ir tarp baltuojančių 
plaišų plutų karštuose saulės spinduliuose pūvančios 
balos glūdėjo, kaip dvokiančios votys, neišgydomai už
siraukiančios. Kai kuriuose dar buvo karšto ir tiršto 
vandens, kuriame puvo galvijai, pamišę nuo troškulio, 
puolė į giliausias duobių vietas ir ten, prisigėrę, 
išpūtę nuo tiekos gėrimo, nebegalėjo išeiti ir pastipo. 
Dideli camūrų būriai, godūs dvėselienos, sukiojosi virš 
tų balų. Mirtis — tai švytuoklė, belinguojanti virš ly
gumos, nuo potvynio į sausrą ir nuo sausros į potvy
nį!

(Bus daugiau)

•<
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PASKOLOS MISCELLANEOUS
Įvairūs

REAL ESTATE

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 

Ir žemais nuošimčiais mėnesiuiaia iŠHimokėjimaia.

Dėl informacijų, kreipkitės |

MUTUAL FEDERAL SAVINOS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentą*

2202 W. Cermak Road Chicago, III. VIrginia 7-7747

J

Graziy vizitinių koneiiy
reiki*

D R A I) G A 
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai greitai prieinama kaina
DRAUGAS

4545 West 63r<? Street 
r-HTCAGO ‘>9 n.LTNOTR 

Skfumbln-Mt T.TT<ilow 5-9500

CONTRACTORS 
Namų statyba ir remontai 

Arti Marąuette Pk. pajamų na- | 
mas, 4 ir 4'/a kamb. Modern. įreng-

I tas. Gazu šild. Apatinis butas tuš-
| čias, viršutinis išnuom., $100 mėn. 
| Tik $17,500. LU 1-0400.

I

Bergenas! Prie Nabisco mūr. 7'/2 
kamb. lVį. vonios, įrengtas rūsys, 
centr. gazu šild. ir vėsinimas. Ga
lima tuojau užimti. 581-0401.

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENT

KERELIS BROS.
CONSTRŪCTION CO- 

STATOME {.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEOICINOSir PREKYBOS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATU8. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REPUBLIC 7-8949 

2301 W. 69th SU Chicago

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai ir žemė pardavimui

NAUJAS SOVIETŲ TIRONIJOS 
LIUDIJIMAS

Vienos šeimos namą sU 3 ar 4 
mieg,. pagal užsakymą pastatysi
me Marąuette Parke.

VACYS CONSTRŪCTION CO.
; HE 4-7482 arba 435 5151

Pigiai išnuomojama krautuvė, . 
apšildoma, tinka bet kokiam biz
niui. Dabar yra rūbų valykla (ir ^“^ru "įė^u. TeCPR
taisymas), galima išsinuomoti su 
visais to biznio įrengimais. 6550 
S. Kedzie Avė. Tel. RE 7-3127.

Marąuette Pke., arti Western ir 
67-tos išnuom. jaukus, šviesus

8-2858.

STANKUS
CONSTRŪCTION CO.

6 kamb. mūras. Alyva šildymas, 
apie 50 p. lotas. Arti Dariaus-Girė
no. $15,900.

.VIcMleriuiH 3 mctti,, 5 kamb. mū
ras ir mūro garažas. Alumin. langai, 
karpetai, arti mūsų ofiso. įmokėti 
$4,500.

6 kamb. mūro rezidencija. Gazu 
šildymas, karpetai, alumin. langai, 
garažas, apie 40 p. lotas. $17,700.

t % aukšto mūras. 6 met ų. 2 vo
nios, 2 virtuves, gazu šildymas, alu
min. langai, karpetai, garaž. $25,000.

2 butų mūras. Naujas gazu šildy
mas, abu butai po 4 did. 
mūro garažas. $22,900.

Liuksus 9 kamb. rezid. 
metų, modernūs įrengimai, 
ir 2 virtuvės, gąi'ažas. $30,600.

3 butų mūras. Kampinis su gara
žu, atskiru gazu šildymai. $27,600.

3 biznių niūrius, ant plataus loto, 
$275 nuomos mėn. $27,000.

2 butų didelis namas. šalia tuš-

kamb.,

Apie 12
2 vonios

i čios lotas, atskiri gazu šildymai. 
$17,400.

Gražus 10 metų niūras, ant 50 
p. lotą, centr. gazu šildymas, gele
žinė tvora. $29,500.

Naujas 12 butų niūras. Atskiri gu
zu šildymai. Labai graži ir patogi 
vieta. VIbI butai išnuom., duoda apie 
$17,009 metams. Teiraukitės, nes ga
lima pigiai nupirkti.

Naujas 2 butų mūras. 4 vonios, 
modernūs Įrengimai. Pirmos rūšies 
medžiaga, puiki statyba. $48,500.

Likerių biznis, taverna, salė, sta
liukai ir savininkui butas. Galima 
tuojap nupirkti Įmokėjus $13,000. 
Teiraukitės dėl kainos ir sąlygų.

Platus lotas arti Dariaus ir Girė
no. $12.300.

2-jų butų mūras, 2 po 6 kamb. At
skiri gazu šildymai. Brighton Parke. 
$19.300.

0 butų mūras, Brighton Parke. Apie 
$5.000 nuomos. Atskiri gazu šildy
mai. $35,900.

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69th Street. Tel. RE 7*7200 or RE 7*8534

i

I
Išnuom. naujame name šviesus 

kambarys. Galima naudotis virtu
ve. Tel. po 6 v.v. RE 7-7142.

6 kamb. namas, automat. alyva 
apšild. 2 maš. garažas. $13,000 

1444 W. 71st Street.

mesį, jog pati “Literatūra ir Me 
nas” 1963. n. 2 rašė:
tik mėnesio, kad Riazanės mo
kytojo vardą sužinotų Maskvo
je ir /Vladivostoke, Paryžiuje ir 
Antarktikos žiemavietėse”.

Išnuom, didelis šviesus kamba
rys su baldais, atskiru įėjimu, nau 

“Užteko 1 Jaine name' Vedusių porai, poniai
ar ponui. Kaina $10 sav. Yra ir 
garažas. 6954 S. Bell Avė. Teirau
tis po 5 v. v.

Atdaras apžiūrėjimui sekm. 
iki 5 v.

2519 S. Spaulding Avė.
Gražus, modernus 3-jų butų 

rinis, 5y2 — 5^2 — 3 kamb. Karš
tu vand. — gazu apšild., rūsys. 
Plytelių virtuvės ir i modern. vo
nios. Tik pamatę galėsite įvertinti.

nuo
1

mū-

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013 

2741 WEST 69th St.
Chicago 36, Illinois

Mėgstate erdviai gyventi? štai 12 
metų, 7 % kamb. mūr., 2 vonios, cen
trai. vėsinimas, alum, langai, Įreng
tas rūsys. M. p-ke. Tik $23,000.

Išsikelia iš Chicagos 
su nuostoliu 514 kamb., ...
mūrinukų. Kilimai, alum, langai, pil
na apsauga nuo 
mūsų Įstaigos.

1 Jūsų.
7 butų gerai 

Atskiri šildymai 
2 a.

ir parduoda
2-jų metų

i potvynio. 
Pamatykite

Netoli 
ir bus

mūras.

t

Veikalas parašytas labai gy
vu stiliumi. Kalbama apie jo pa 
vertimą filmu. Jis tam labai tin
ka. Autorius kalba vaizdais: 
kaip darbo vergai Sovietų Są
jungoje turi didžiame šaltyje 
žiemą dirbti atvirame lauke, 
kur vidutinė žiemos temperatū
ra 17 žemiau nulio. Jų barakų 
lubos nuolat apdengtos šerkš
nu. Valgyti gaudavo vandenin- 

“košę’’ su gabalėliais papu-

Išnuom. 5 kamb. butas. Naujai 
dekoruotas, gazu apšild. Tel. HE 
4-3506, po 6 v. v.

Išnuom. 21/2 kamb. butas su bal
dais Brighton Parke

Skambinti VI 7-0351.

Išnuom. 6 kamb. butas. Tik su
augusiems. 6422 So.. Mapletvood 
Avė. GRovehill 6-5985.

IŠNUOM. KAMBARYS VYRUI 
Atskiras įėjimas, visi patogumai. 
GRovehill 6-3069.

Atdaras aujiūrėjimui sekm. 1 
iki 5 vai. Pajamų namas, 4-—3—2 
kamb. Rūsys, pastogė, 3-jų maš. 
garažas. $1,500 įmokėti.

2809 S. Centrai Park Avė.

PIETVAKARIUOSE. $5,900 pil
na kaina. 2 butai — 4 ir 4 kamb. 
$1,000 įmokėti. LA 1-7038.

Dienraščio “Chicago Tribu- mas silpnos sveikatos, teturi 9 
ne” literatūrinis priedas tarp pamokas savaitėje ir uždirba tik 
pirmiausia skaitytinų knygų 50 rublių mėnesiui. Savo tuo 
skelbia Aleksandro Solženicyno veikalu jis atkreipė pasaulio dė- 
veikalą “One Day in the Life of 
Ivan Denisovich” (išleido E. O. 
Dutton & Co, Ine., New York, 
1963 m., 160 psl.).

Kaip žinome, tai aprašymas 
vergų darbo stovyklos Sovie
tuose. Knyga ypač įdomi, jog 
tai pirmas atsitikimas, kad toks 
veikalas pasirodė Rusijoje. Au
torius šią knygą yra parašęs 
prieš pusantrų metų. Buvo nu
siuntęs eilei Sovietų žurnalų. 
Visi atmetė. Susidomėjo paga
liau “Novy Mir” redaktorius 
Tvardovski, bet ir jis turėjo il
gai laukti leidimo veikalą iš
spausdinti.

Veikalas pačioje Rusijoje, i gą 
kur yra tiek daug darbo stovyk I vusios žuvies. Sargybiniai šalty 
lose kalintų žmonių, sukėlė tokį į je išrengdavo kalinius, mušdavo 
susidomėjimą, kad pirmąją die-1 lazdomis. Į darbus varydavo, 
ną jo išpirko 95,000. Autorius iki šaltis pasiekdavo 41 laips- 
gerai pažįsta sovietiškus darbo nį žemiau nulio. Atvirame ore 
lagerius, nes pats Sibire išbuvo 
8 metus. Autorius — jau revo
liucijos auklėtinis, gimęs 1918 
m. Rostovo universitete baigęs 
fizikos ir matematikos kursą, o 
sulaukęs 21 m, amžiaus Mas-

^■rčvos’ tmiversitete ėmė literatū- 
' ros kursą už akių. H Pasaulinio 

karo metu jis buvo artilerijos 
baterijos komandierius. Apdo
vanotas dviemis medaliais, bet 
1945 m. areštuotas už kritikavi
mą Stalino ir išsiųstas į Sibirą.

Atrodo, jis buvo kalinamas 
Karagandoje, kur buvo nemažai 
ir latvių, ir estų. Šiuos jis mini 
savo knygoje. Stalinui mirus, 
jis 1953 m. buvo išleistas, bet 
turėjo gyventi tremtyje centro 
Azijoje. Tik po 1956 m„ kada 
Sovietuose buvo pasmerktas 
Stalinas. Solženicynas buvo 
“rehabilituotas”, nuvyko į Ria- 
zanę, vedė chemijos studerttą ir 
pradėjo dėstyti matematiką ir 
fiziką vietos gimnazijoje. Būda-

F

baisiam šalty dirbdami, kaliniai 
jausdavosi peršalę iki kaulų 
smegenų.

Sargybiniai kalinius saugojo 
su šunimis. Turėjo teisę šauti, 
jei kas iš voros nors žingsnį į 
šalį nukrypsta. Trūkstant rei
kiamo maisto ir vitaminų, dau
geliui dantys iškrito. Veikalo 
autorius ne tik paduoda pačius 
faktus, bet su giliu literatūriniu 
sugebėjimu gilinasi ir į psicho
loginius žmonių pergyvenimus.

šiuo veikalu patys Sovietai 
pripažįsta, ką anksčiau buvome 
rašę apie žvėriškai žiaurias są
lygas jų darbo vergų stovyklo
se. Ši knyga tai talentingai lite
ratūriškai sukurtas dokumen
tas, liudijantis apie Sovietinės 
tironijos baisumą. Tas leidinys 
rodo, kad ir pačiuose Sovietuo
se kyla nuotaikos prieš nehu- 
manlskumus. Veikalas skaityti
nas ir tarp kitataučių skleisti
nas.

I
Į

i

1 ijose

Išnuom. 2 apstatyti kamb. dir
bančiam vyrui. Arti 71-os ir Rock- 
well. Atskiras ęėjimas. GR 6-7681.

Miegamas kambarys vyrui, Pen
sininkui. Atskiras įėjimas.

4001 So., Kedzie Avenue.

Reikalinga Transportacija

Reikalinga transportacija auto
mobiliu, 5 vai. ryto, nuo 60-os ir 
Kilpatrick Avė. iki 44-os ir Pulas- 
ki. Atsiliepti Tel. LUdlow 1-6625.

•OPPORTUNITIES
Progos

Parduodama taverna ir namas 
4139 S. Kedzie Avė. 

Tel. VI 7-8261.

HELP WANTED 
Reikalingi darbininkai

Kambarys veltui sąžiningam vy
rui už prižiūrėjimą namo, Marąue- 
tte Parke. RE 7-5724.

PATRAUKLI POZICIJA
Vyrui ar moteriai, 25 iki 60 m. 

amž., dirbti 
vaite. Turi 
vaizdos, bei 
tuviškai ir 
santykiauti 
tervieyv
FA 4-2111.

Beverly Shores, Ind.
Paminėta nepriklausomybės 

sukaktis

Lietuvių klubas paminėjo Lie 
tuvos nepriklausomybės 45 m. 
sukaktį vasario 10 d. Vietos baž 
nyčioje, per 10 vai. pamaldas 
buvo prisiminta ši lietuviams 
svarbi diena ir ta intencija pa
simelsta. Po piety įvyko minė
jimas Coronado Lodge patalpo
se, kurį pravedė klubo pirminin
kas Z. Jonynas. Pagrindiniu kai 
bėtoju buvo pakviestas R. Ski
pitis iš Chicagos. Trumpą žodį 
tarė ir Senesnės kartos veikėjas 
Ch. Kriščiūnas.

Meninę dalį atliko “Ateities” 
šokėjų grupė, vadovaujama Br. 
Shoto. Jie pašoko: Dzūkų polką, 
Šustą, Subatėlę, Aušrelę, Blez- 
dinginį Jonkelį, Gyvatarą ir, 
publikai prašant, dar — Kubi
lą. Jaunas, talentingas akorde
onistas Ąžuolas Stelmokas pa
grojo Espana, Willįaip Tell ir 
Espajia Gani.

Programai užsibaigus, visi bu 
vo pakviesti prie vaišių, kurias 
paruošė klubo narės.

Lietuvos laisvinimo reikalams 
aukojo: dr. Juozaitis 15 dol., 
Z. A. Jonynai, L. 1. Nekai, J.

Palikimo pasidalinimui turi būti 
parduotas 2-jų butų mūr. namas, 
8 metų senumo, gazu-karštų vand. 
apšild. 2 maš. garažas. Apylinkėje 
71-os ir Maplewood. HE 4-0680 
arba RE 7-4694.

Išvyksta iš Chicagos ir pigiai par
duos 9 metų senumo 2-jų butų (5 
ir kamb.) modernų mūr. namą
geroje vietoje. Kilimai, 2 šaldytuvai, 
2 virimo pečiai, valgomojo baldai ir 
kiti piredai. .Tik $23,500, arba ge
riausias pasiūlymas. RE 7-2646.

I

CICERO. Specialus apartmenti- 
nis mūr. namas, 7—5—4—2 kamb. 
Karštu vand. — alyva apšild. Pa
jamų $305 per mėn. Apylinkėj 
16-os ir 50-os Avė. $30,900; įmo
kėti $8,000. SVOBODA, 6013 Cer- 
mak Rd. Cicero. OLympic 2-6710 
arba BIshop ,2-2162.

Marąuette Parke — dėl išvykimo 
parduodamas beveik naujas 2 mieg. 
mūr. bungaknv su jau paruošta vie
ta dar dilėm miegamiems. Dideli ir 
šviesūs kambarai. Tik I J/» bloko 
nuo paties parko. $17.809 arba ge
riausias pasiūlymas. RE 7-2646.

Clcero. Gražus 2-jų butų po 5 
kamb. namas. Vienas kamb. rūsy. 
Naujas karštu oru-alyva apšildy
mas. Kabinetinė virtuvė, plytelių 
vonia. $19,600; įmokėti $3,500. 
Lenkų apyl. BIshop 2-2162;

Tvirtas mūrinis apartnientinis, ge- 
rpj nuomavimu vietoj. Apię $14,000 
metinių pajamų. Likviduojamas 
“tiust” ir bus ]>arduota už $14,500. 
RE 7-2646.

15 iki 40 vai. per Sa
buti patrauklios iš- 

asmenybės, kalbėti lie- 
angliškai, ir mokėti 
su žmonėmis. Dėl in- 

kreiptis j Mrs. Ruben,

IEŠKO NUOMOTI

Reikalingas 2-jų miegamų apšil. 
butas Marąuette Pke. Turime 1% 
ip. berniuką. Skambint nuo pirma
dienio 737-4597.

Reikalingas kepėjas ..DlaugC duok;

LA 3-1510 arba FR 6-0656 te ii kitiems pasiskaityti

D. Noreikai, V. Jonynas, M. P. 
Ruliai, G. Borchert, K. H. Šili
niai, E. Masiuliai, A. Brashy 
po 10 dol., A. Tumaitis, X. Y., 
Ch. Kriščiūnai, J. T. Mildažiai, 
J. Peldys po 5 dol., R. L. Skipi
čiai, R. Zotovienė po 4 dol. Viso 
Altui surinkta 142 dol. Be to, 
dar aukojo: X. Y. 5 dol. studen
tų šalpai, O. F. Bluzma 5 dol. 
Vasario 16 gimnazijai. Praėju
siame klubo susirinkime Eigelis 
paaukojo 20 dol. Vasario 16 
gimnazijai. Korespondentas (

PAIEŠKOMAS
Jieškoma ONA STRUMYLAITE- 

BALDZIŪNIENfi (gal BALČIŪ
NIENE), kilusi iš Veviržėnų vals. 
Jįeško Jonas Strumyla. Prašoma 
atsiliepti arba, žinantieji pranešti 
šiuo adr.: I. Venckus, 2423 W. 
67th St., Chicago 29, III.

imiimiimmiiiiiiiiiaiiiiiiiimiiiiiimiiiiii
Now You ca.n cnjoy a vącation »vith 

ail comforts A cxcitcin<'nt of

A REAL FARM
Plan your ,węekęnds on a lovely 750 
ac-re farrn near Chandlerville. Hunt- 

Į ing wjien i n sęa^on. Esęellent food.
Weekly Rates $55 per person (incl. 
food). Daily Rates: Adolts $9.

Children $5.50
Write for reservations Now to

LA VERNE LANE, Dept. CP 
Rt. 2, Chandlerville, III.

t
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HELP WANTED — REIKALINGI DARBININKAI

TŲRNSTYLE 
FAMILY CENTER 

DIVISION OF JEWEL TEA CO., Ine.

opening in SKOKIE
retailing opportunity position now available for 
retailing opportunity positions now available for 

MEN and WOMEN ”
FULL 0R PABT TIME

Experience not necessary — in following area.

Offer 
Offer

T

COSMETICIANS HEALTH AND BEAUTY AIDS 
DRUGS

Men’s, Women’s and children’s Ready-To-Wear. 
Domės ties
Camera and Soprting Goods 

and Automotive
Piece Goods

Hardware 
Yard and

9449

HOURS:

Apply at
SKOKIE BOULEVARD, SKOKIE, ILL.

Phone: 679-2218
Monday Thru Friday 9:00 — 4:00 P. M.

• • 
u

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

STOGAI — KAMINAI — RINOS 
NUTEKAJI1EJI VAMZDŽIAI

Dedame naujas “coppcr-alloy” ri- 
nas. Jų nereikia dažyti; garantuo
tos visam laikui. Kaina ta pati kaip 
ir už galvanizuotas. Taip pat taiso
me senaB rinas, išsmaliname ir da
žome. Darbas garantuotas.

Visokius stogus taisom, atnauji
name arba naujai dengiame. Varto
jam fiber-asphalt. Garantuota, kad 
vanduo nepereis.

Kaminai — Mūrinaml, valomi ir 
taisomi. Taip pat Įdedame vamz
džius J originalius kaminus: tinka 
gazo, alyvos, ir anglies apšildymams. 
Sulaiko drėgmę.

Dažom iš lauko ir cementuojame. 
— Pilnai apsidraudė. — Nemokami 
apskaičiavimai. — žemiausios kai
nos.

Atdara dieną ir naktį 
dieniais.
La 1-6047 arba

DIRBAMA ŽIEMOS

sutvarkytas 
gazu, pilnas rūsys, 

mūro garažas. Tik $35,000.
5 metų, 2x5 kamb. mūras. Atskiri 

šildymai gazu, alum, langai, šoninis 
įvažiavimas. Apsauga nuo potvynio. 
Nebrangus už

B kamb., 3 
virt, ir vonia, 
sklypas, Gage

5 ir <> kamb. 2 aukštų mūr. $110 
nuomos už 5 kamb., 6 kamb. butas 
savininkui. Gage p-ke. Tik $18,600.

2 namai. Vienas mūr. 5 kamb ir 
kitas gražus 4 kamb. apkaltas med. 
Pilnas rūsys, šiluma gazu. Netoli 
mūsų Įstaigos. Tik $19,200.

Mūr, 2 butai ir taverna, šalia tuš
čias sklypas, 2 a. mūr. garažas. 
Gražūs butai. Dabar Išnuomota už 
$375. mėn. Gage p-ke. $33,900.

$39,000.
mieg.. mūr. Plytelių 

šiluma guzu, 30 p. 
p-lte, už $16,760.

5 kamb. mūr. Šilima gazu, plyte
lių virt, ir vonia, pilnas rūsys, 1 į a. 
garažas, 60 ir Kedzie apyl. Tik 
$15,000.

B kamb. mūras, 30 p. sklypas, ši
luma gazu, plytelių vonia, 1 gara
žas, prie Roselando liet, naujos baž. 
$18,900.

Liuksus 6 kamb. mūro rezid. Pil
nas va gom., 1 įį vonios, kilimai, pui
kiai Įrengtas poilsio rūsys, alum, 
langai. 2 garažas. Dvigubas skly- 
pa« kver6reen Parlęe, $36,500,

< kamb., 4 mieg., valgom., beveik 
naujas. 2 pilnos plytelių vonios, šild. 
gazu, 2 a. garažas. Gražioje vietoje 
M. p-ke. Už $27,600.

» kamb. mūr. Czldenclja. Karštu 
vand. šildymas gazu. 1 ią vonios, 2 
$2or90o'0 SaiaŽa8, GagC p- Pigu- už

2x5 kamb. Tik kelių motų. $150 
mėn. už butą. Pirkaite už $34,400.

Naujas 4 mieg. niūras, 2 pilnos 
vonloB, alum, langai, karštu vand. 
$2'’7oo8 BaZU‘ Noto11 mūsų, už

Tik kelių metų. 5 H kamb. mūras, 
kilimai, šildymas gazu. gražiai Į- 
rengtas poilsiui rūsys, 30 p. sklypas, 
2 a. garažas. Galima užimti tuojau. 
$19,600.

NERIS REAL ESTATE
6924 S. Western Avenue Telef. 471-0321

bei sekma-

RO 2-8778
METU

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5151

Mūr. 4 butai, 2 krautuvės ir graži 
taverna, 65 ir TVestern, 50 p. sklp. 
cėntr. šild., geras investavimas ir 
biznis.

Mūr. 4x4 kamb. Brighton Parke, 
kiekv. butas atskirai apšild.; 85 p. 
sklypas, garažas, tik $25,000.

4 butai po 4 niūr. su sklypu. 2,400 
pajamų į metus, tik $15,000.

ŠIMAITIS REALTY, Income Tax, 2737 W. 43 St. CL 4-2390

Med. 2 po 4; centr. šildymas, ga
ražas, Brighton Parke.

Mūr.
sav. ir
Centr.
62. st.

Miif, .„
■ kamb. sklep'e, 37 p. sklypas
I garažas, namas kaip pasaka.

1 H aukšto: 6 puikūs kamb. 
3 kamb. butas išnuomavimui, 
šildymas, garažas. Mozart &

bung. 5—2 mieg., poilsio 
skiepe, 37 p. sklypas, 2 auto

CONSTRŪCTION CO,

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ 
Skambinti Algimantui Dikinlul 

GA 6-5887

HEATING CONTRACTOR
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius. vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vienintėlai iš lietuvių turi
me miesto leidimų dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas Žemaitis 
Victor Skade

OL 6-0412
ST 8-9272

Heating Contractor 
Įrengiu naujus Ir perstatau *e- 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečiu* Ir alr condltionlng Į nau
jus Ir senu* namus. Stogų rlnas 
(gutters), vandens šildymui boi
lerius. Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit Ir sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING * SHUET METAL 

Telefonas VI 7-8447 
4444 S. Western. Chicago •, Rl.

REAL ESTATE

Mūr. 7 metų, 3 mieg., garažas, |
platus lotas, daug priedų. $20,500.

Mūr. 3 butai, arti mūsų Įstaigos,
naujas šildymas. $29,800. 

įjotas 2-jų šeimų namui, 67
i Mozart, 30x125 p. $10,500.

KAIRYS, 2501 W. 69th St., HE 6-5151 ar HE 6-2099

Lotas 2-Jų šeimų namui, 62 Ir 
Catnpbell, 30x125 p. $10,800.

Mūr. 5 apačioj. 3 viršuj. Garažas. 
; 30 p. lotas. M. p. $16,400.

ir Mūr. B kamb. 80 p. lotas. Gara- 
taB. 67 Ir Arteslan. Tik $16,800.

I’/į uiikšt. mūr. 4 V4 kamb. ir 3 
kamb. viršuj, 7 m. senumo. Pilnas 
rūsys, alyva šildymas, kabinetinės 
virtuvės, keramikos plytelių von. 
Arti 59-os ir Kostner. $26,900.

4 butų mūr. (originalus) . po 5 
kamb. Alyva rądijatorlais šildymas, 
alum, langai, Brighton p-ke. $38,500.

2 butų mūr. po 6 kamb. alyva- 
karštu vand. šildymas. Gage p-ke. 
$26,750.

Draudimo Agentūrr. Patarnauja Visai* Draudimo Reikalai* 
J. BACEVIČIUS

3 butų mūr. 5 K—5’Ą—- 4 H kamb., 
6 metų senumo. 42x1 25 p. sklypas. 
Alyva "basobord” šiluma. Aukštos 
pajamos. Arti 60-os ir Kedzie. Nu
mažinta kaina. $41,900.

Modernus 6 kamb. mūrinis. Varnl- 
šuotas medis. Gazu šildymas. Alum, 
langai. Garažas. Arti 60-os ir Sacra- 
mentp. $18,900.

B butų mūr. po 6 kamb.. 60 p. 
sklypas, mūr. garažas, alumin. lan- 

įsai. Marąuette pk. rajone. Nužemln- 
ta kaina. $69,90*.

BELL-VARPAS
REAL ESTATE • INSURANCE - INCOME TAX

VAL.: kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir sekm. 9 v. r. iki 5 v. p.p
6455 So. Kedzie Avenue. Tol. PRospect 8-2233

ŠIMKUS
REALTY — NOTARY PUBLIC 
4259 So, Maplewood Avė. 
Telef. 254 - 7450 arba 927 - 2046

Visokiausių nuosavybių pirkimas- 
pardavimas, dokumentacija, nuoma
vimas, sutartys, pallūdljlmal, Įvairūs 
leidimai, garantijos, afldavital ir ki
tokį teisiniai patarnavimai. Be to 
tikslus, tvarkingas ir greita* — 

i INCOME TAX užpildymas.
.................... .........

•12,500 — tnedlhls. 4 Ir 2 kamb.
Rūsys, pastogė, garaž. Guzo šiluma, 

• 16,500 — 3 butai: 6, 4 ir 4 Ir 
kraujuvės patalpa. Geras pirkinys 
nagingam žmogui.

18,500— 4 butai, 2 — 4 — 4 — 3 
kamb. $226 pajamų per mėn.

ŠATAS REALTY
4936 W. 15 St, Cicere

Tel: OL 8-2233; OL 2-880?
INCOME TAX SERVICE

Namai, lotai, 
bizniai.

BUDRECKAS
2742 W. 43rd St.

LA 3-3384

B originalių butų mūrinis, arti 
Western. Atskiri šildymai ir karštas 
vanduo. Tik $36,000.

A. Norkus Real Estate
IINCOME TAX SERVICE 

2405 W. 51st St. WA 5-5030

Į

2-jų miegamų mūr. namas su 
pastoge; galima įrengti dar 3 
kamb.)‘, uždaras porčius užpakaly, 
plytelėm klotas rūsys su poilsio 
kamb. Apyl. 67-os ir Pulaski. Sa
vininkas. Apžiūrėti susitarus tel. 
LU 5-2128.

$7,990 už 2-jų butų namą. Ne
brangus. 2 po 4 kamb. Rūsys. Pa
stogė. Gazu apšild. Mokesčiai tik 
$96. Apylinkėje 24-os ir S. Whip- 
ple. $1,500. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LA 1-7038.

ATKREIPK1T DOMESĮ!
2-jų butų medinis po 6 hamb., 

plius beveik užbaigtas 4 kamb. bu
tas skiepe, plius mūr. namas su 
daktaro ofisu. Už viską tik $26,500.

Olzympic 6-2233

Remkit dien. “Drauge”

Sklypai, visi patogumai, po $1,500. j 
Statybai po 1 akrų ąžuolyno.

9 akrai tarp 2-jų gerų kelių 
ka. bet kokiam bizniui.

23 akrai ąžuolyno su namais, 
na $7,000, Įmokėti $1,000.

P. ABROMAITIS REALTY
1005 Porter, Lemont, UI., CL 7-BB75

tin-

kai-

Marąuette Parke. Taverna ir 2 bu
tai. Geri Įrengimai. $35,000.

Gage Parke. Mūr. 6 ir 3 kamb. 
Garažas. $19,500.

Marąuette Parke. 2 atskiri butai 
po 4 kamb. $18,500.

Marąuette Parke. Mūr. rezidencija 
kamb., 10 metų senumo. $22,000.

VAINA REALTY
2617 W. 71st St. RE 7-9515

8

B kamb. mūr. M. P. Gazu šildo
mas. Garažas. $19,000.

3-jų apart. 5. 4 ir 3 kamb. Atski
ri šildymai, $33.000-.

12 apart. Met pajamos virš 
$13,000. Už goriausių pasiūlymų.

INCOME TAX

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

Platinkite “Draugu”.

SU MAŽU (MOKfMIMU
10 metų mūr. 4 kamb. namas. 17 

| pėdų sklypas. 1 mašinos garažas. 
Tik $15,900.

2x5H VISAI NAUJAS MCR.
Marąuette Pk. Ąžuolo medis. Ke

ramikos plytelBs. Dvi atskiros gazo- 
karšto vandens 
Apsauga nuo potvynio, 
dėtas rūsys. 4 vonios, 
nuomoti 2 kamb. su voniom atskirai. 
Apžiūrėkite!

SAVININKAS IŠSIKELIA U 
CHICAGOS

6 metų 6 % kamb. mūr. namas ąni 
85 pėdų sklyDO. Ąžuolo medis. Gazo 
šildymas. 1 ’Ą mašinos garažas. Me
talinė tvora. Gera proga! $18,900.

5 KAM. MCR. REZIDENCIJA
Marąuette Pk. 

auto garažas. 
$19.000.

KVIEČIAME
Labai geroje . ...___

toje. 1 aukšto 2 butų (2x4) med. 
namas. 2 mašinų garažas. t—__
taksos. Kaina nebrangi.

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook B-BOIB

šildymo sistemos. 
Plytelėm iš 
Galima iš-

Guzo šiluma. 2 
40 pėdų sklypas.

APŽltRLRMVt
Marąuette Pk. vle-

Žemoįi



5Chicagoje ir apylinkėse
BRIGHTON PARK MOTERŲ 

S-GOS 20 KP.

ALRK Moterų s-gos 20 kp. 
susirinkimas, įvykęs vasario 10 
d., gražiai pavyko. Susirinkime 
paminėta ir Vasario 16-ji. Pa
skaitą skaitė kuopos pirm. Gra- 
silė Meiluvienė, nupasakodama 
Lietuvos istoriją, jos laisvės ko 
vas ir atsikūrimo laikotarpį, 
taip pat pažymėdama kokį įna
šą Lietuvos atstatymo reikalui 
davė Amerikos lietuviai. Į klau 
simą kuo mes galime padėti 
Lietuvai .prelegentė Meiluvienė 
savo paskaitoj atsakė: “Pirmo
ji ir svarbiausioji mūsų parei
ga čia išlikti lietuviais. Išlaikyti 
savo religiją ir gyvą lietuvių 
kalbą savo šeimose, nes priešas

*

r

Šen. Paul H. Dengias atvyksta 
Chicagą dalyvauti rytoj 2 vai. Ma
rijos aukštesnioj mokykloj rengia
mame Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime. Jis pasakys pagrindinę 
kalbą.

i

nos pusės man buvo malonu fDRAUGAS, šeštadienis, 1963 -m. vasario -mėn. 16 d. 
! girdėti, kad tikrieji lietuviai ir 
| sunkioje bolševikų priespaudos 
! okupacijoje puoselėjo gerašir- 
) diškumą ir artimo meilės dės
nius. Iš kitos pusės buvo labai 
skaudu girdėti, kad reikėjo sau- 

! gotis kompartiečių, komjaunuo 
) lių ir milicijos, kurių tarpe irgi 
yra lietuvių, bet parsidavusių 
rusiškam imperializmui, prideng 
tam raudona skraiste. Visai ne
suprantama, kaip gali žmogus, 

i kurio gyslose teka lietuviškas 
! kraujas, tiek parsiduoti oku
pantui, kad pamintų visus lie
tuviškus gai’estingumo princi
pus ir taptų savo tautos en-1 
gėjais. Suprantu Sniečkų — jis I 
yra išsigimęs, j; net motina ap-) 
leido, brolis ir kiti giminės, betĮ 
nesuprantu kitų ten esančių vai-1 
dovų, kurie mokslus ėjo nepri
klausomos Lietuvos mokyklose. 
Jų tarpe yra baigusiu universi
tetą, konservatoriją ir t.t. Kaip 
jie lengva širdimi pamina po ko
jomis visas lietuvškas dorybes 
ir tampa rusų nacionalizmo ben 
dradarbiais naikinant savo tau 
tą? Man atrodo, kad jie gerai j 
pažįsta rusiškąjį bolševizmą, ku I 
ris susideda iš dviejų pagrindi-) 
nių dalių: nacionalizmo ir bol
ševizmo.

Trvs JAV helikopteriai nusileido Pietų poliuje. Jie skrido 182 
mylias iš Mountl Weaver. Nusileidimo vietoj buvo 29 laipsniai že
miau nulio.

rūsiai bus vadovaujanti tauta, jos imperialistai per Muravjc-
Iš tikrųjų taip ir yra, nes ru- j vus nepajėgė įgyvendinti, tai • - 

šiandien didrusiai, prisidengę 
bolševizmu ir lietuviškiems kvis 
lingams uoliai padedant, tą sie
kį greičiausiu tempu stengias 
įgyvendinti. P. Ramusis

taisymų ar papildymų. Apylin
kės veikla buvo gera. šv. Kry
žiaus parapijos mokyklos patai 
pose veikia ir lituanistikos kla
sė, kurią veda mok. M. Pėterai- 
tienė. Pastaroji savo pranešime 
pabrėžė, kad lituanistikos klasę 
lanko nemažas būrys lietuviu
kų, nekurie jų yra jau čia girnų 
šių lietuvių vaikai. Seselės mo
kytojos ir parapijos kunigai vi
si teikia paramą mokytojai ir 
taipgi pageidauja, kad visi lie
tuvių vaikai lankytų lituanisti
kos klasę.

Kviestas susirinkiman atvy
ko ir LB Centro Valdybos pir
mininkas Jonas Jasaitis, kuris 
trumpai apibudino Bendruome
nės paskirti, jos siekius ir už
davinius. Toliau buvo renkama1 
apylinkės nauja valdyba ir kon 
trolės komisija. Pusiau slaptu 
balsavimu, pagal balsų daugu
mą, valdybon išrinkti: R. Misiū 
nienė, B. šliažas, J. Janulaitis, 
J. Litvinas ir V. Danėnas. Kon
trolės komisija likosi ta pati: 
J. Liutkenis, B. Milašius ir S. 
Šakinis. Klausimų ir sumany
mų darbotvarkės punkte, kvie
stasis LB Švietimo T-bos pirm. 
J. Ignatonis išreiškė pageidavi- ■ 
mą, kad išsiaškinti visas aplin-; 
kybes, kodėl tėvai nesistengia 
savo vaikų leisti lituanistikos 
mokyklon ir šiuo atžvilgiu juos 
atitraukia lietuviams ir Lietu
vai.

Rusiškas imperializmas eina su 

bolševizmu I

Šiomis dienomis Chicagoje su 
sipažinau su vokiečiu, kuris au
go ir gyveno Karaliaučiuje. Jis 
vadinasi Klaus Zieglerski. Bol
ševikams okupavus Karaliaučių, 
alkio priverstas daug karių bu | licijos ir komjaunimo. Deja, liki- 

Pas- mas šį kartą man buvc žiaurus, 
buvo nes, besisaugodamas rusų ir mi 

' l-’oijos, buvau užkluptas rusiš-

Šiek tiek atsigavęs ir motinai 
šį tą pririnkęs, pasileidau atgal 
j Karaliaučių. Gerieji lietuviai 
ūkininkai ne vienas buvo mane 
įspėjęs, kad saugotis rusų, mi

sai dominuoja pavergtuose kras 
tuose. Rusų kalba prievarta bru 
karna gyventojams ir mokyklose 
įvedamas rusiškas kalbos dėsty
mas. Taigi, ko caristinės Rusi-

"Tėviškėlės” ansamblio kanklininkių vadovę, ilga
metę bendradarbę

ANELĘ KIRVAITYTĘ
jos BRANGIAI MAMYTEI mir«s, nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu liūdi

Faustas Strolia

Mūsų mielą
ANELĘ KIRVAITYTĘ, 

jos brangiai mamytei mirus, nuoširdžiai už
jaučiame

Emilija Ambrazaitienė ir 
Regina Vaitkevičienė

stengiasi išrauti iš žmonių ti
kėjimą ir gimtąją kalbą. Mes 
gyvename laisvoj šaly, kur nie
kas nedraudžia mums kalbėti 
lietuviškai, o net ragina, kad 
daugiau kalbų amerikiečiai mo
kytųsi ir savo tėvų papročių lai 
kytųsi. Mylėkime Lietuvą, kaip 
savo tėvų žemę, o jos kalbą— 
kaip tautos žiedą”.

Po įdomios paskaitos sekė 
kita susirinkimo, dalis. _

Vasario mėnuo JA Valstybė
se nepaprastas, nes tą mėnesį 
minima Lincolnas ir Washing- 
tonas, šį mėnesį yra paplitęs 
paprotys švęsti Valentino die
ną. Ona Paurazienė, buvusi il
gus metus šios kuopos pirminiu 
kė, trumpai papasakojo apie šį 
paprotį ir kiekvienai dalyvei 
įtaikė po dovanėlę. Pirmiau ši 
diiena buvuso vaikų diena, o da 
bar ją švenčia ir suaugę.

Paskiau sekė organizaciniai 
reikalai. Pradedama ruoštis sei 
mui, kuris įvyks šią vasarą. 
Džiugu, kad įstoja naujų narių.

Em. Vilimaitė

Susirinkime atsilankę susimo 
kėjo nario mokesčius ir Alek
sandra Kivenienė apylinkės vei 
klai sustiprinti davė $5 ir B. 
Milašius $3 aukas. Apylinkė vi
sų čia gyvenančių lietuvių var-

Kongresmanas Williain Murphy 
Chicagos Lietuvių Tarybos sureng
tame minėjime pasakys sveikinimo 
žodį.

v 1
4• . .’-r

v

SKLANDUS LB TOWN OF 
LAKĖ APYLINKES SUSIRIN

KIMAS

Vasario 10 d. buvo sušauktas 
natinis apylinkės susirinkimas, 
kuriame atsilankė ne taip mą
žta tautiečių skaičius. Susirin
kimą atidarė v-bos pirm. R. Mi
siūnienė. Darbo prezidiuman pir 
mininkauti buvo iškviestas kun. 
A. Stašys ir sekretoriauti B. 
Šliažas. Praeito metinio susirin- I 
kimo protokolas ir Kontrolės 
komisijos aktas buvo priimti 
vienbalsiai, neįnešant į juos pa-

0-0-000-000-000000000-000^00000

• •

Jieškomas Z. JURGELEVIČIUS, 
anksčiau gyvenęs 15 Franklin 
A#., Harrison, New Jersey. Jieš- 
ko Marija Karpičienė, 272 Lowell 
St., Manchester, New Hainpshirc.

du yra gausokai parėmusi vi
sus mūsų kultūrinius, visuome
ninius darbus. Rūpinasi, kad 
čia veiktų lituanistikos mokyk
la, kurios paramai ir šiame su
sirinkime paskirta $20. Šv. Kry 
žiaus parapijos mokyklos skolų 
mažinimo fondan davė $10 ir 
taipgi Vasario 16 d. proga pa
skyrė Amerikos Lietuvių Tary
bai $10. Jei apylinkėje gyveną 
tautiečiai gausiau įsijungtų Į 
LB apylinkės veiklą, tuomet bū 
tų galima žymiai daugiau pa
remti mūsų lietuviškuosius rei
kalus. Susirinkimo baigmėje 
Chicagos apyg. v-bos atstovas 
J. Vedegys pasveikino susirin
kusius ir valdybą nuoširdžiu žo 

Įdžiu ir linkėjo visiems sėkmės 
ir kloties. Uždarydamas susi
rinkimą pirmininkavęs kun. A. 
Stašys perdavė Šv. Kryžiaus pa 
rapijos klebono kun. E. Abro
maičio geriausius sveikinimus 
ir linkėjimus.

Taip sklandžiai susirinkimui 
praėjus visi malonioje nuotai
koje išsiskirstė į namučius.

—J. J-tis

vo pavergtoje Lietuvoje, 
kutinį kartą Lietuvoje 
1947 m. kovo mėnesį.

Apie savo išgyventus įspū-1 kų paauglių, kurie ne tik mais- 
dž’us jis taip pasakoja: 
ševikams užėmus Karaliaučių, j iš manęs atėmė. Šis mano pir- 
jų kariuomenė, kaip nugalėtoja, i mas žygis maisto ieškoti buvo 
visiškai nesiskaitė su gyvento-1 labai skaudus ne tisk man. kiek 
jais — naikino, plėšė ir badu mano motinai, kuri lauke iš ma- 
marino. Man tada buvo 14 me
tų. Gyvenau su savo motina. 
Beviltiškoje padėtyje atsidūrus, 
mano motina iš 144 svarų nukri
to iki 99 svarų. Taigi mano mo 
tina .ir aš pats vos išgalėjome 
kojas pavilkti. Re kėjo ieškoti 
išeities.

“Bol-ltą, bet ir geresnius drabužius

nęs duonos kąsnio alkiui numal 
sinti.

Duonos beieškant

Iš žmonių nugirdau. kad Lie
tuvoje maisto dar šiek tiek ga
lima gauti ir kad lietuviai yra 
gailestingi žmonės. Tcdėl, nors 
ir išsekusiomis jėgomis, nuta
riau pasiekti Lietuvą, kad tenai 
gaučiau ką nors pavalgyti ir 
dar šio to savo motiuai parneš
ti. Nuvykęs į Lietuvą, pradėjau 
lankyti ūkininkus, kurie oku
pantų buvo jau gerokai apiplėš
ti ir pergyveno ne tik materia
linį, bet ir dvasinį skurdą. Ne
žiūrint tai, visur surasdavau ge
raširdiškumą ir dažnai pasitai
kydavo, kad paskutiniu valgio 
kąsniu pasidalindavo su mani
mi.

Jei mylime, meilė uždaro mūsų 
širdis visiems džiaugsmams, ku
rių pati neduoda.

M-me Riccobini

HEALTHY FOOD RESTAURANT
(r r lietuvių valgykla

3236 South Halsted Street 
*r/rt- TeL: DAnube ®-9837

Julija O. Bičiūnienė Chicago 8, Illinois h

Pasižvalgius Maskvoje, Le
ningrade ir kitose vietovėse, vi
sur junti, kad bolševizmas iš 
dalies slenka paskui rusiškąją 
nacionalizmą, ir tokiu būdu to3 
dvi pagrindinės dalys sudaro 
didžiarusišką imperializmą. Jis 
pilnai atitinka ’r Lenino užak
centuotiems žodžiams, kad did-

Nuoširdžiausia mūsų užuojauta 

PRANCIŠKAI GUDAITIENEI, 
jos gilaus liūdesio valandoje, brangiam vyrui a. *|~a. 
JUOZUI mirus.

Aldona ir Adolfas Jablonskiai 
Elena ir Stasys Rimkevičiai 
Daila ir Juozas Liubinskai

Po šito nelaimingo atsitikimo 
sekančias išvykas į Lietuvą at
likdavome su motina. Lietuvo
je mus gerieji lietuv:ai visuo
met sušelpdavo, nors ir patys 
teturėjo skurdžius išteklius. Ne 
skaitant kaimų, buvau Vilniu
je, Kaune, Šiauliuose ir Kaišia
doryse.

Nuo 1957 metų gyvenu Ame
rikoje ir dabar man apie duo
nos kąsnį netenka galvoti, bet 
dažnai su dėkingumu prisime
nu geraširdžius lietuvius ir jiem 
jaučiu didelę pagarbą. Gyven
damas Amerikoje, kai išgirstu) 
lietuviškai kalbant, stengiuosi 
su tais žmonėmis susipažinti 
pareikšti savo simpatijas.”

Lietuviai geraširdžiai

ir

Tai tiek suglaustai Klaus Zitg 
lerski man yra pasakojęs. Klau 
santis jo pasakojimų, iš vie

CHICAGOS ŽINIOS
PIRM£ KARTĄ PASVĖRĖ 

PLUTONIJŲ

Chicagos universiteto patal
pose vasario 18 d. bus paminė
ta 20 metų sukaktis, kai pirmą 
kartą buvo išvalytas ir pasver
tas pirmasis žmogaus sukurtas 
elementas — plutonijus. Daly
vaus plutoni jaus išradėjai, No
belio 
Gleen 
minės 
va, ir

premijos laimėtojai, dr. 
Seaborg, darbartinis Ato- 
energijos komisijos gal- 
dr. Edwin McMillan.

TV STOTIES VAJUS

ka-Televizijos stotis WTTV, 
nalas 11, Chicagos auklėjimo 
ir švietimo stotis, kovo 9-16 d. 
praveda vajų surinkti $250,000 
stoties išlaikymui.

KUR EINA LANKYTOJŲ 
PINIGAI

Chicagoje kasmet vyksta 
daug seimų, kurių lankytojai 
į miesto ekonominį gyvenimą į- 
leidžia 290 milijonų dolerių. 
Kurgi tiek pinigų išleidžiama? 
Viešbučiai gauna 88 mil. dol., 
restoranai 78 mil. dol., krautu
vės už pirkinius 48 mil. dol. Li
kučiai padalinami tarp teatrų, 
pasilinksminimų vietovių, taver 
nų ir automobilių išnuomavimo 
įatdigų.

ORO TERŠIMO STEBĖJIMO 
.. STOTYS

Šiomis dienomis Chicagoje 
20-tyje vietų pradėjo veikti oro 
teršimo stebėjimo stotys. Toks 
stočių tinklas, kurios centras! 
yra 320 N. Clark, dabar laiko-1 
mas didžiausia pasaulyje oro 
teršimo stebėjimo sistema.

BUVO GANDAS, KAD 
NUSKENDO LAIVAS

Evanstono ir šiaurės Chica
gos gyventojai manė, kad ežere 
sprogo ir nuskendo tanklaivis. 
Pakraščio sargybos laivas ir he 
lipokteris iš Glenview laivyno 
bazės rado Sinclair - Milwaukee 
tanklaivį, plaukiantį į šiaurę 
apie 6 mylias į rytus nuo Evan
stono. Gali būti, kad stebėto
jai matė prožektorių šviesas, 
atsimušančias į ledus.

46 KARTUS NUSIKALTO 
ĮSTATYMUI

Thomas Keegan, vairuotojų 
unijos pareigūnas, Chicagos apy 
gardos teisme rastas kaltu 46 
nusikaltimais Taft-Hartley įs
tatymui. Jis 1956-61 metais pri; 
ėmė $9,600 iš sunkvežimio kom) 
panijos. Už kiekvieną nusikalti- j 
mą jam gręsia po $10,000 pini- | 
ginė pabauda ir priede apie 40 . 
metų kalėjimo. j

• A. -f- A.
Veronika Sudaitė

Gyveno 4509 S. .Hermitage av.

Mirė vas. 14 d.. 1963. 4:30 
v, p. p., sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Žigaičių parapi
jos, Girininkų kaimo.

Amerikoje 1 išgyveno 59 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime , 

sesuo Ona Kiminienė, sesers 
duktė Justine Tautkevičiūte, 
kiti giminės, draugai ir pažį
stami.

Laidotuvėmis rūpinasi Antoi- 
nette Vilimas su šeima.

Priklausė Šv. Pranciškaus 
Seserų Rėmėjų. d r-jai.

Kūna> bus pašarvotas šešt., 
2 vai. p. p. John F. Eudeikio 
koplyčioje, 4605 S. Hermitage 
Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
vas. 18 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Prašome nesiųsti gėlių.
Nuoširdžiai (kviečiame visus: 

gimin:s draugus ir 
žjstamus dalyvauti šiose 
tuvėse.

Nuliūdę: Sesuo ir kiti 
nes.

Laidot. direkt. John F. Eu- 
deikis. Tel. YArds 7-1741.

Ai

Nuoširdžiausia mūsų užuojauta 
PRANCIŠKAI GUDAITIENEI, 
jos gilaus liūdesio valandoje, brangiam vyrui 
A.+A. JUOZUI mirus

Ona ir Gabrielius Idzeliai

gimi-

pa
laido-

JUOZAS BAUŽA
1963 m. sausio men. 17 d.Mano mylimas! vyras mirė 

ir buvo palaidotas sausio mėn. 21 d. Sv. Kazimiero kapi
nėse, Chicagoje.

Tariu nuoširdų ačiū visiems, kurie suteikė jam pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo į amžiną poilsio vietą. Prel. 
Raškauskui, Kati. Zakarauskui, Kun. Urbai, Kun. Mažrimui- 
Kun. Sugintui ir visiems kunigams už pamaldas bažnyčioje 
ir kapinėse, taip pat solistui Stepui Sodeikai, visiems, ku
rie užprašė Sv. Mišias už jo sielą, kurie prisiuntė gėlių, 
pareiškusiems man ir .mano sūnui užuojautą liūdesio va
landoje, grabnešiams, varg. Giedraičiui, seselėms — vie
nuolėms už atsilankymą koplyčioje ir bažnyčioje, visiems 
koplyčioje lankiusiems ir laidotuvėse dalyvavusiems, šir
dingai dėkoju laidotuvių direktoriui Steponui Lackawicz už 
malonų patarnavimą. Dar kartą nuoširdžiai dėkojame.

Žmona Vincė Bauža ir sūnus Gintautas

JOHN W. PACHANKIS (Patch)
Member Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois

MONUMENTS
CHESTER VITKAUSKAS (Vitkus)

District Manager

6819-21 S. Westem Avė., GRovehill 6-3745

Caroline J. Kishonas 
(1M) tėvais Tulyeėnaitė)

Gyveno Roselande, o anksčiau 
šv. Mykolp parap., Northside.

Staiga nibrė vasario 14 d., 
1963, sulaukusi senatvės.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Šven
čionių apskr., Tverečiaus pa
rap., Gabalaukių (kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

dvi dukterys: Helen Kishonas, 
Mildred Bowden ir žentas Ed- 
gar; 5 anūkai: Roger, Patricia, 
Susanna, Nancy ir Katherine 
Bowden. Sesuo Elena Genis ir 
jos vaikai: ISvelyn Kijanoivski, 
Ray, Alphonse, John ir Mary 
Genis ir visų jų šeimos. Brolio 
duktė Bernice Buika ir jos šei
ma. Giminaičiai: Adelė Talyče- 
nas. George Žemaitis, Frances 
Stefanowicz. Antanina ir Anton 
Kishonis. Kazimiera Skurdelis, 
Andriejus Gulbinas ir visų jų 
šeimos. Kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. Lietuvoj liko bro
lis Krank Talyčėnas ir jo šei
ma.

Priklausė šv. Cecilijos d-jal, 
Apašt. Maldos, šv. Onos, Šv. 
Kazimiero Sesei. Rėmėjų. LR- 
KSA ir Saleziečių Rėmėjų.

Kūnas bus pašarvotas šian
dien 3 vai. p. p. Leonard Bu
kausko koplyčioje, 1G821 So. 
Michigan Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad.. 
vasario 18 d., iš koplyčios 8:30 
v. r. bus atlydėta j Visų Šven
tų parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nultūdėta j Šv. Kažimero ka
pines.

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

Nuliūdę: Dukterys, anūkai,
žentai, ir kt. giminūs.

Laidotuvių direktorius Leo
nard Bukauskas. Tel. CiO 4- 
2228....______________ _ _____

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMAS

Atdara kasdien ir sekmadieniais iki 5 valandos.

PCTRRITIS
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DRAUGAS, šeštadienis, 1963 m. vasario mėn. 16 d.

X Vysk. V. Brizgys prieš va 
sario 16 d, išsiuntinėjo guber
natoriams, senatoriams, kong- 
resmanams daugiau kaip 100 
laiškų, informuojančių apie Lie
tuvos būklę. Dabar gauna į laiš 
kus labai palankius atsakymus.

X Vasario 16 d. sukaktį mi
nint, vasario 17 d. 10 v. iškil
mingos centrinės pamaldos į- 
vyks Šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos bažnyčioje. Mišias at
našaus vysk. V. Brizgys, pa
mokslą sakys kun. A. Spurgis, 
MIC, mišių metu giedos sol. Da
na Stankaitytė, Dainavos an
samblis ir parapijos chorai. Var 
gonuos Algis Šimkus, diriguos 
Stepas Sodeika.

Chicagos lietuvių visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti pa 
maldose ir iškilmingame minė
jime Marijos Auktš. mok. sa
lėje 2 v. p. p.

X Dr. Leonardo J. Šimučio 
diriguojamas Chicagos Mokyto
jų kolegijos A Capella choras 
dainavo gausiame mokytojų ko 
legijų profesorių suvažiavime, 
buvusiame vasario 14, 15 ir 16 
d. Conrad Hilton viešbuty Chi
cagoje. Choras dainavo vasario 
14 d., užsirekomenduodamas
kaip vienas iš geriausių Ameri
kos aukštųjų mokslo institucijų 
choras.

red. 
šios 
ski-

I. A. VALSTYBĖSE

Prof. J. Kakarieka su jį atlydėjusią Aldona Baranauskienė Drau
go redakcijoj.

ARTI IR TOLI 1

— Tadas Navickas, anksčiau rakis ir B. Mickevičius-Mikonis, 
; gyvenęs Clevelande, šiais me- ; o kandidatais eina P. Dulevi- 
. tais iš pirmo karto sėkmingai 
; išlaikė sunkius Californijos eg
zaminus ir gavo registruoto vai 
stininko teises toje valsybėje.

— New Yorko Vyrų oktetas 
išpildė dalį programos Lietuvos 
partizano pagerbimo minėjime 
vasario 10 d. Oktetas dainavo 

Vyraujančios laisvojo partizaniškas ir kariškas dai
nas, kurias publika priėmė la
bai šiltai.

X Dr. Vyt. Vygantas, Drau
go moderatoriui rašo: “Norė
čiau šiuo bent trumpai, bet la
bai nuoširdžiai padėkoti Jums 
ir visai Draugo redakcijai už 
tokį malonų ir dosniai teigiamą 
atsiliepimą Lituanus reikalu. 
Be Jūsų nuoširdžios pagalbos, 
mūsų akcija būtų buvusi labai 
ribota — be efektingesnių gali
mybių. Esu tikras, kad Jūs tik
rai padedate Lituanus žurnalui 
išsilaikyti. Tad tikrai nuoširdus 
ačiū — būkite geras tą padė
kos jausmą perduoti ir kitiems 
redakcijos nariams”.

Praėjusį savaitgalį dr. Vygan 
tas Pax Romana reikalais lan
kėsi Venecueloj.

X O. Literskienės Delikatesų 
krautuvėj, 2606 West 63rd St., 
gaunami vietos ir importuoti 
maisto gaminiai, kepamos bul- 
kutės kiekvieną dieną, gamina
mi cepelinai, koldūnai, bulvinės 
dešros ir kiti skanumynai, kaip 
iš mėsos, taip ir iš žuvų ir sil
kių. Priima užsakymus įvai
riems parengimams. Telef. HE 
4-4334. (Pr.)

X Prel. Ant. Martinkus kovo 
mėn. 31 d. 11 vai. Marijonų 
Bendr. seimo proga Tėvų Ma
rijonų koplyčioje atnašaus šv. 
mišias. Prel. A. Martinkus auk
štai vertina lietuvišką katalikų 
spaudą ir džiaugiasi tėvų mari
jonų darbais šioje ir kitose sri
tyse.

X Chicago American, 
Stasio Piežos- pranešimu, 
dienos vedamąjį straipsnį
ria Lietuvos nepriklausomybės 
šventės paminėjimui.

X Žuvusieji už Lietuvos 
laisvę kariai, partizanai ir kan
kiniai bus pagerbti vasario 16 
d., šeštadienį, 12 vai. dienos, pa 
dedant vainiką prie paminklo 
Jaunimo Centro sodelyje. Vai- 

į niką padės Chicagos Lietuvių 
Taryba, vadovaujama jos pirm, 
aukšt. teismo teis. A. F. Wells. 
Lietuviškoji visuomenė kviečia
ma šiame pagerbime gausiai 
dalyvauti.

Šv. Kryžiaus ir Evangelikų 
Reformatų bažnyčiose šį sek
madienį, vasario 17 d., 10 vai. 
ryto, bus laikomos iškilmingos 
pamaldos už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės.

X A.a. architekto Vlado Ado
mavičiaus 2-jų metų mirties su
kaktį minint, Šv. Mišios bus at
laikytos Tėvų Jėzuitų koplyčio
je, Čikagoje, vasario 18 d. 7:30 
vai. ryte. Kviečiami giminės, 
draugai ir pažįstami atsilanky
ti į pamaldas bei pasimelsti.

(Pr.)

X Dr. VI. Šimaitis jau 10 
metų padeda lietuviams apskai
čiuoti income tax. Darbo vai.: 
9:30 — 3:30 ir 6 — 8 kasdien. 
2737 W. 43 St. CL 4-2390. (Sk.)

X Juozas Bacevičius pildo 
įvairias Income Tax’ų blankas. 
Nereikia laukti, palikite žinias, 
blankoB prisiunčiamos. Įstaiga 
veikia kasdien nuo 9 iki 9 vai. 
Bell Realty, 6455 So. Kedzie 
Avė., PR 8-2233. (Sk.)

X Mečys Šimkus, 4259 So. 
Maplewood, tel. CL 4-7450 ar
ba YA 7-2046, kaip ir kasmet, 
tvarkingai, tiksliai ir greitai 
pildo įvairius INCOME TAX. 
įsitikinkite (Sk >

Kazys Bukauskas, Šatas Realty 
įstaigoje pildo Income Tax, 
4936 W. 15th St., Cicero, tel. 
OL 6-2233. (Sk.)

l-as kartas už y2 kainos 
Taisau TV — baltą ir spalvotą, 

radijus ir t. t.
VLADAS VELŽA 

GR 6-5937, po 6 v. v.

čius ir L. Sperauskienė.
Balsų dauguma LTD garbės 

teismo būstinė yra nustatyta 
Los Angeles. Į garbės teismą 
'išrinkti: dr. P. V. Raulinaitis, 
jdr. P. Pamataitis ir A. Dabšys. 
Kandidatais eina J. Kutra ir S. 
Paltus.

— Juozas Rajeckas, Lietuvos 
atstovas JAV, vasario 10 d. da 
lyvavo Los Angeles vasario 16 
d. minėjime ir literatūros šven
tėje, kur pasakė ilgesnį žodį 
tarp kitko primindamas: “So
vietų pastangos išgauti laisvojo 
pasaulio pripažinimą paliko ber 
gždžios. 
pasaulio valstybės atsisakė san : 
kcijonuoti sovietinę agresiją. 
Sankcijonavimas būtų lygu pre 
mijos suteikimui teisės laužyto
jui. šitokia laikysena turi dide
lės politinės ir teisinės reikš
mės. Tokios laikysenos pasė
koje, Lietuvos atstovai ir toliau 
gali eiti savo pareigas ir ginti 
Lietuvos teises bei jos intere
sus. Nepripažinimo reikšmė pa
čių Sovietų atstovų savo laiku 
buvo aukštai vertinama. Litvi- 
novas 1938 m. taip pasakė: “Bū i 
tų klaidinga tvirtinti, kad nepri 
pažinimo rezoliucijos neturi ypa 
tingos reikšmės. Tokios rezoliu
cijos kiekvienu atveju turi mo
ralinės reikšmės. Jos patenkina 
viešąją opiniją, jos sukelia ag
resoriui rūpesčio ir nepatogu
mų. Tai patvirtina agresorių 
pastangos užkariavimų pripaži
nimo siekti netiesioginiu būdu. 
Nepripažinimas galį turėti di
delės ne tik moralinės, bet ir 
politinės reikšmės, ypač, jei ag
resijos auka toliau tęsia kovą 
dėl savo laisvės”.

Atsisakymas pripažinti Balti
jos kraštų anekciją atitinka se
niau pripažintam principui, kad 
neteisėti aktai negali turėti tei
sėtų padarinių.

Lietuvos diplomatiniai atsto
vai budi, kad nepripažinimo 
principas nebūtų pažeistas ne
tiesioginiais Sovietų aktais. So
vietai nekartą tai bandė daryti. 
Prieš tokias Sovietų pastangas I 
Lietuvos dipl. atstovų reaguo-,v°s pramonininku, 
jama. Tat, Lietuvos byla tarp- — Lietuvių Teisininkų drau- 
tautiniu požiūriu tebėra gyva”. centrinių organų rinkimų

— A. a. Johaną Valentinienė, 
Los Angeles, Calif., gyventoja, 
mirė po ilgos ligos, sulaukusi 
45 m. ir palaidota vasario 2 d. 
Kalvarijos kapinėse. Paliko vy
rą ir 4 vaikučius. Velionė, karo 
aplinkybių atskirta nuo vyro, 
daug vargo, besirūpindama sa
vo keturiais mažamečiais vai
kais, kol jos vyras Albertas 
stebuklingu būdu iš Sibiro vėl Į 
galėjo grįžti prie savo šeimos. 
Vėliau jie visi laimingai imig
ravo į Ameriką.

AUSTRALIJOJ
— Lietuvos žemės paminklas 

pastatytas šv. Kazimiero koply 
čios šventoriuje Adelaidėj. Prie 
paminklo pastatymo prisidėjo 
Stanaičiai, Navakas, Milaknis, 
Vasiliauskas, Dubulskis, Pocie
nė, Kerulis, Norkūnas, Varone- 
ckas, Sarpalius, Uldukis, Rupin 
skas, Maliūnas, Urnevičius, Pus 
dešris, Zakis, Kervelis, Kiškis.

— Moksleivių at-kų kuopos 
steigiamasis susirinkimas įvyko 
pas kuopos globėją ateitininką 
sendraugį Jurgį Vasiliauską, Al 
bertone. Po kapeliono pašneke
sio stud. Tadas Vasaitis papa
sakojo apie Amerikos ateitinin
kų veikimą. Gyvą žodį tarė ir 
globėjas. Naujosios kuopos val
dyba: pirm. — Leonas Vasi
liūnas, vicepirm. Dalia Rama
nauskaitė, sekr. — Aušrelė Bla 
ndytė, ižd. — Nijolė Bataitytė. 
Iš studentų ateitininkų draugo
vės stud. Romas Jablonskis pa
kviestas būti kuopos vadu.

ITALIJOJE
— “Jaunųjų Žingsniai”, rota

toriumi spausdintą žurnaliuką 
išleido Castelnuovo Don Bosko 
kultūros būrelis. 32 puslapių a 
žurnalas talpina įvairių jaunes
niųjų ir vyresniųjų autorių kū
rinių.

— Akt. Rūta Lee (Kilmony- 
tė), kaip rašo Los Angeles He- 
rald Examiner vasario 12 d. 
laidoj, sėkmingai debiutavusi 
filme su Frank Sinatra “Sol- 
diers Three”, vaidins šią va
sarą pradedamam sukti filme 
“Robin and the Three Hoods”. 
Laikraštis rašo, kad Rūta sten
giasi iš pavergtos Lietuvos at-

X Prof. Julius Kakarieka, 
dėstąs Concepcion universitete 
Čilėj, atvyko į Ameriką dviem 
mėnesiam atostogų. Viešėda
mas Chicagoje lankėsi ir Drau- 1 
ge, kur turėjo progos pasida
linti įspūdžiais. Prof. Julius ten 
dėsto viduramžių istoriją ir is
torijos filosofiją. Chicagoj pa
bus iki pirmadienio. Apsistojęs 
pas Juozą Baranauską, 6832 S. 
Maplewood, telef. PR 8-6832.

X Cicero LB apylinkės ruo
šiamas Vasario 16 d. minėji
mas įvyksta šiandien 6 v. v. šv. 
Antano parap. salėje. Kalbės 
dr. K. Sruoga, dainuos sol. J. 
Šalnienė. Sekmadienį bus šv. mi 

i šios 10:45 ir Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės atstatymo in
tencija. Visus Cicero apylinkėj 
gyvenančius lietuvius prašome 
iškilmingame minėjime ir pa
maldose dalyvauti.

X Muzikos ir dainos naujos 
plokštelės pasirodo šiomis die
nomis. Plokštelėj “Linksmieji 
broliai” yra 12 kūrinių, kurių 
dalis išpildyta Lietuvoje valsty-1 
bės teatro aktorių Petrausko, į 
Dineikos ir kitų. Antroji plok
štelė yra įdainuota Chicagoj ži
nomos sol. Romos Mastienės. 
Plokštelėj gražiai įdainuota 12 

i įvairių lietuvių liaudies dainų ir 
operos arijų. Plokšteles išlei
džia J. Karvelio Prekybos na
mai Chicagoje.

i X Filatelistų draugija Lietu
va savo susirinkime sausio 29 
d., už nuopelnus draugijos la
bui, jos steigėją Igną Sakalą ir 
už nuopelnus Lietuvos filateli
jai dr. Al. Račkų pakėlė į šios 
draugijos garbės narius.

X Bertha Ličkus, savininkė 
Coronado Lodge, Chesterton, 
Ind., pergyveno sunkią operaci- 

; ją Augustana ligoninėj, Chica
goj. Išbuvus ten 5 savaites, da
bar parvežta į namus trumpam 
laikui, kad kiek sustiprėtų, nes 
vėl turės grįžti ligoninėn, bet 
šį kartą bus arčiau namų. Drau 
gai ir pažįstami prašomi ją ap- trys buvo apdovanotos gražio- 
lankyti bei parašyti suramini- 1 mis dovanomis. Visi dėkingi vi- 
mo laiškelius: Bertha Lickus, 
Coronado Lodge, Route 3, Box 
218, Chesterton, Ind.

X Lithuanian Bulletin, 16 
puslapių anglų kalba leidinys, 
šią savaitę išsiuntinėtas Alto 
skyriams ir žymesniems politi
kams. Iliustruotas žemėlapiais 
ir gausus dokumentacija. Išlei
do Amerikos Lietuvių Tarybos 
Centro Valdyba ir jos įsteigta
sis biuras (6818 So. Westem 
avė., Chicago 36, Ui.

X Vaikams Alvudo ruošia
mas Vasario 16 d. minėjimas 
įvyks vasario 17 d., 2 v. p. p. 
Gage parko didžioje salėje. 
Programoje — scenos vaizdelis 
“Po svetimu dangumi”, snaigių 
šokis, eilėraščiai, dainos ir kt. 

i Režisuoja akt. A. Brinką.
X T. M. B. Chicagos apskri- 

I ties susirinkimas įvyks trečia- 
l dienį, vasario 20 d., 7:30 v. v, 
t. marijonų vienuolyne prie 
Draugo. Po susirinkimo arbatė- 

' lė, kurią paruoš Cicero sky
rius.

X Išimčių pasitaiko retai: 
už žemą kainą puikus vokiškas 
radio - stereo patefonas Nord- 
mende. Šviesus ar tamsus me
dis, ketverios bangos. Gradins- 
ko televizijų, radijų, patefonų, 
magnetofonų ir vėsintuvų krau
tuvė, 2512 W. 47th St., FR 6- 

[1998. (Sk.)

Kun. Edvardas Abromaitis rytoj 
Marijos Aukštesniojo mokykloje 
Chicagoje skaitys invokaci.ją, mi
nint Lietuvos Nepriklausomybės 45 
metų atkūrimo sukaktį.

X Stud. Korp! “Giedra”, 
kuriai pirmininkauja Janina Ci- 
kotienė, praves aukų rinkimą 
vasario 17 d., Marijos Aukšt. 
mokyklos salėje, Chicagos Lie
tuvių Tarybos rengiamam Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo sukakties minėjime.

X Savaitė iki kaukių baliaus 
vaikams, kurį ruošia Chicagos 
ir Cicero moksleivių ateitininkų 
kuopęs Jaunimo Centre, II. 24, 
2 vai. p. p. (Pr.)

X Brighton Parko Lituanis
tinės klasės tėvų komitetas 
rengia vakarą vasario 23 d. 7 Į 
v. v. Vyčių salėje, 2451-55 W. j 
47th St. Bus įdomi, saviveiklos 
programa ir šokiai. Veiks pui
kūs bufetai su įvairiais valgiais 
ir gėrimais. Kiekvienas galės 
išbandyti savo laimę dovanų, 
kurias taip dosniai suaukojo 
vietos lietuviai - prekybininkai, 
laimėjime. Įėjimo auka 2 dol. 
asmeniui. Dėl vietų ir informa
cijos skambinti tel. VI 7-0321 
arba 847-6016. (Pr.)

X Puota Jūros Dugne bus 
lygiai už savaitės laiko vas. 23 
d., Western 
3504 S.
8 v. v. 
galima 
5499.

Ballroom salėje, 
Westem Avė. Pradžia 
Atskirus staliukus dar 
rezervuoti tel. LA 3- 

(pr.)

PADĖKA

Audrei Macijauskieneo paau
kojusiai savo laiką ir kantrybę, 
globojusiai ilgą laiką 
kus, esant žmonai 
nuoširdžiai dėkoju.

Alfonsas

mano vai- 
ligoninėj,

Paukštys 
(Pr.)

X Manigirdas Motekaitis 
“Draugo” redakcijai rašo “No
riu išreikšti nuoširdžią padėką 
už mano koncerto platų apra
šymą “Drauge”. Tikrai nebū
čiau turėjęs tokio pasisekimo 
be jūsų pagalbos”.

X J. J. Aukškalnis, Draugo 
atstovas Gary, Ind., išvyko į 
Hot Springs, Ark. Savo laiške 
džiaugiasi, kad nors dar šalto
ka, bet tuoj būsią šilčiau. At
vykusį sutiko būrys draugų ir 
pažįstamų. Apsistojo 222 Court 
st., Hot Springs, Ark. čia tiki
si išbūti apie mėnesį.

X Vladas Valiunevičius guli 
Šv. Kryžiaus ligoninėj. Jis yra 
našlys, gražiai auginąs keturius 
vaikučius. Jam yra reikalinga 
kraujo. Pirkti jo negali, nes tik 
prieš 10 metų įsikūrė šiame kra 
šte. Labai įvertins, jeigu atsi
rastų geradarių, kurie jam pa
aukotų kraujo. Jis yra dr. Nor- 

' bert Weber priežiūroj, tad ir ' 
galima susisiekti su daktaru Šv. 

-Kryžiaus ligoninėj.
X Martha VVabol, 7037 So. 

Maplevvood avė., staiga turėjo 
būti išvežta į Šv. Kryžiaus ligo
ninę. Ji negalėjo nei dalyvauti 
savo uošvienės Vabalienės laido 
tuvėse, kurios įvyko praėjusį 
pirmadienį iš Dievo Apvaizdos 
bažnyčios. Ji yra veikli darbuo
toja Šv. Teresėlės draugijoje ir 
Moterų sąjungos 67-tos kuopos 
narė.

X Adolfas Butkus, buv. liet, 
valstybės baleto bendradarbis, 
po sėkmingų operacijų, iš ligo
ninės jau grįžo namo ir sveiks
ta dr. V. Tumasonio priežiūroj.

X Cardinal Mundelein Knights 
of Columbus Moterų vienetas 
kas mėnesį po susirinkimų tu
ri įvairumų. Vasario mėnesio su 
sirinkime buvo renkama “Va
lentino” dienos karalienė ir ta 
garbė teko Lillian Bannion. Jos 
palydovėmis išrinktos Rita Ado 
maltis ir Albina Poška. Visos

I

Teis. Alf. F. Wells, Chicagos Lie
tuvių Tarybos pirm., vadovaus Lie
tuvos šventės iškilmėms, kurios 
bus rytoj 2 vai. Marijos mok. au
ditorijoj.

sigabenti savo močiutę, todėl su 
tėvais bandys vykti už geleži
nės uždangos. Pažymima, kad 
Rūta ir toliau tebedraugauja su 
Rūsty Cobb, Tulsa, Okla, aly-

komisija, savo posėdy New Yor 
ke vasario 11 d. patikrino LTD 
įcentrinių organų rinkimų duo
menis ir rado, kad balsavo 121 
LTD narys. Balsų dauguma į 
Centro Valdybą išrinkti: J. Šle
petys, dr. B. Nemickas, V. Si
dzikauskas, M. Brakas, dr. Tri
makas, A. Sodaitis ir A. Osta
pas, o kandidatais iš eilės eina 
A. Senikas, dr. J. Petkevičius 
ir V. Stašinskas.

Į LTD revizijos komisiją iš
rinkti: dr. V. Čepas, A. Ketu-

LIETUVIŲ ISTORIJOS 
DRAUGIJA

leidžia neperiodinį istorijos ir 
gretimųjų sričių žurnalą: 
TAUTOS PRAEITIS. 
Galima įsigyti I tomą (4 kny
gas). Vienos knygos kaina — 
$3.00. Visų keturių kn. kaina 
— $10. I tomas kietais virše
liais — $15.00.

Galima užsisakyti II žurnalo 
tomą. Jį sudarys keturios kny
gos (V, VI, VII ir VIII).

Antrojo tomo atskirų knygų 
kaina $5. Užsakant iš kalno V 
visą tomą — $16.00. Užsaky
mus ir prenumeratą siųskite:

Rev. C. A. Matulaitis, MIC, 
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, Ulinois

ėepirm. Vandai Katauskas, ku
ri tuomi rūpinosi ir ką nors 
naujo sugalvoja.

MIESTAS DUOS VAISTŲ . 
NUO DŽIOVOS NEMOKA

MAI

Chicagos Municipal džiovos 
sanatorija pranešė, kad ji ne
mokamai duosianti vaistų džio- 
vininkams, šeimos gydytojų gy 
domiems, ta sąlyga, kad jų sir
gimas turi būti užregistruotas 
pas miesto sveikatingumo tary
bą.

— Vincas ir Anelė Ragažins
kai švenčia savo sidabrinio ve
dybinio jubiliejaus sukaktuves 
vasario 16 d., Apreiškimo pa-; 
rapijos bažnyčioje, Brooklyn, 
New York. Lietuvoje — Paje
vonyje gyvendami Vincas ir A- 
nelė Ragažinskai gražiai pasižy
mėjo organizacijų veikloje, ne
sigailėdami nei laiko nei savo , 
jėgų. Ypatingai Anelė Ragažin- 
skienė buvo puiki ir pavyzdin-1 
ga bažnytinio choro dainininkė, 
gera vakarėlių parengimuose 
vaidintoja ir veikli pavasarinin
kų org-cijos narė. Gražiausių ir 

.laimingiausių metų! (P. Br.)

Vincas ir Anelė Ragažinskai su savo dukrelėmis ir Anelės seserimi 
Terese, švenčią sidabrinį jungtuvių jubiliejų.

SS-

ė
T

rytoj, vasario 17 d., 2 vai. p. p

MARIJOS AUKŠT. MOKYKLOS
SALĖJE

Minėjimą praves Chicagos Liet. Tarybos pir- 
min., Aukšt. Teismo teisėjas ALFONSE F. WELLS. 
Pagrindinę kalbą pasakys Šen. PAUL H. DOUGLAS.

Trumpas sveikinimo kalbas pasakys: Gen. 
Konsulas dr. P. DAUŽVARDIS, Miesto meras RI- 
CHARD DALEY, Kongresmanas WM. T. MURPHY, 

Vysk. VINCENTAS BRIZGYS.

Meninę dalį atliks
KANKLIŲ ANSAMBLIS — vadovė Anelė Kirvaitytė

Solistas Jonas Vaznelis

“DAINAVOS” ANSAMBLIS — dirig. Stepas Sodeika 
Akompanuoja Algis Šimkus

*

Visi Chicagos ir apylinkių lietuviai kviečiami šiame 
minėjime skaitlingai dalyvauti.

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA


