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KODĖL VAKARAI NEDRĮSTA SKELBTI 
VISUOTINES LAISVES EVANGELIJOS?

Klausia žymusis publicistas Salvador de Madariaga
REUTLINGENAS, Vokietija. 

— Pabaltiečių ir visos Rytų 
Europos pavergtųjų tautų drau 
gas Salvador de Madariaga ne
seniai išleido naują savo pub
licistinių raštų rinkinį. Knyga 
pirmiausia išėjo Londone (Pall 
Mali Press Ltd.) titulu “The 
Blowing of the Partenon or 
How to lose the cold war”. 
Vokiškasis vertimas, labiau a- 
titinkąs Madariagos vedamą
sias mintis, išėjo neseniai titulu 
“Der Westen — Heer ohne Ban 
nėr” (Vakarai — kariuomenė 
be vėliavos). Leidykla: Alfred 
Scherz Verlag, Bem, Stuttgart, 
Wien).

Čia reikia pažymėti, kad dar 
1958 metais išėjo jo gyvų pub
licistinių straipsnių rinkinys 
“Rettet die Freiheit” (Išgelbė- 
kime laisvę — leidykloje Fran- 
cke Verlag Bem). Šitą knygą 
mes esame savo laiku plačiai 
paminėję.
kaip pavergtųjų tautų herol
das. Naujoje knygoje griežtai 
kritikuojamas Vakarų neryžtin 
gumas ir nevieningumas Rytų 
politikos atžvilgiu, 
tiesiai klausia:

“Kas gi mums 
imti iniciatyvą į
kas? Kodėl laisvasis pasaulis 
vengia skelbti visuotinės lais
vės evangeliją ?”
Madariaga stengiasi į tuos 

klausimus atsakyti motyvais, 
kurie dažnai yra naudojami 
koegzistencijos su Rytais šali
ninkų. Vieniems kliudo anglo
saksų empirinė valstybių struk 
tūra, kitiems Vakarų perdide- 
lis palinkimas į kompromisus, 
dar kitus masina prekyba su 
Rytų kraštais, kairieji socialis
tai Vakaruose viltėja, kad ko-

Jis joje pasireiškė

Madariaga

kliudo per- 
savo ran-

munistai už geležinės uždan
gos kada nors pasidarys “švel
nesni”, dar kita priežastis, kad 
tarp kai kurių Vakarų valsty
bių vis dar yra varžymasis dėl 
vadovybės. Prieš tokias tenden
cijas reikią nukreipti tikėjimą 
į moralinį Vakarų autoritetą. 
Jei patys vakariečiai kartais 
nebetiki Vakarų moraliniu tvir
tumu. kaip tuo gali tikėti Azi
jos ir Afrikos tautos, klausia 
Madariaga.

Įdomu, ką Madariaga laiko 
sąlyga laisvojo pasaulio pasvei
kimui. Jis teigia:

“Reikia baigti su tendenci
ja norėti su Sovietų Sąjun
ga į derybas eiti, arba puose
lėti koegzistencijos tendenci
jas”.
Taip pat įdomu, kokią išeitį 

Madariaga mato Rytų įvykių 
raidoje. Jis tiki, kad komunis
tinė - sovietinė imperija gali iš 
vidaus subirėti. Tai nesąs nega
limas ar neįsivaizduojamas į-

I tautos, kurios aiškiai pripažįs
ta savo piliečių laisvę ir stengia 
si tą laisvę įgyvendinti ir ki
tose pasaulio dalyse.

Madariaga prieina išvados, 
ka i tarp komunizmo ir žmogaus 
gamtinės asmenybės yra pagrin 
dinis skirtumas ir kad laisvė 
galų gale, nugalės nelaisvę.—
REIKIA IŠTIRT, 

KAS TIKRAI

j

|VYKO
PABALTIJYJE
STOCKHOLMAS,

Dagens Nyheter”, 
Švedijos dienraštis, 
laidoje Talino bylai 
jo valstybių 
rė vedamąjį.

Laikraštis 
ištirti baisius 
ri; įvyko 1940 metais, į Pa-

Švedija. — 
didžiausias 
kovo 11 d. 
ir Pabalti-

reikalams pasky-

rašo, kad reikia 
nusikaltimus, ku-

vykis. Tam tikri tos raidos simp t>ai^įjo kraštus įžygiavus rusų 
, kariuomenei. Per vieną tik nak- 
tj — iš birželio 13 į 14 dieną 
— buvo sovietų deportuota a- 
pie 40,000 pabaltiečių į Rusi
jos šiaurę ir Sibirą. 1941 me
tais rusų terorą pakeitė vo
kiškasis. Užėmę Pabaltijį, na- 

, ciai įvedė naują siaubo režimą 
su koncentracijos stovyklomis 
ir masiniais žudymais. Vokie
čius išvijus, prieš karo pabai
gą vėl sugrįžo rusai ir pasikar
tojo nauja smurto banga. To 
pasėkoje dešimtys tūkstančių 
pabaltiečių spėjo pabėgti. Jie 
iki dabar sovietinės propagan- 

rvžtingai skelbtų laisvės dos ir visaip juodinami ir įta- 
• grįžti 
smur- 
aišku, 
kurie

Chruščevas toliau vykdo 

savo pareigūnų „valymą"
MASKVA. — Chruščevas, va 

žinėdamas po Sovietų Sąjungą 
ir “valydamas” neveiklius že
mės ūkio gamyboje pareigūnus, 
paskutiniu metu nušalino ir Uk 
rainos ministerio pirmininko 

pavaduotoją. Tolimuose Rytuo
se, kur jis pastaruoju metu 
važinėjo, aukštų pareigūnų pa
keitimų yra dar daugiau. Kai 
kurie perduok teismui. Du pa
grindinius dėsnius Chruščevas 
visur dėstė, kur tik važinėjo: 
žymiai pakelti Sibiro ir iš viso 
Tolimųjų Rytų žemės ūkio ga
mybą ir antra — visokiu būdu 
didinti kukurūzų gamybą.

Nors Chruščevas savo kont
rolinėse kelionėse daugiausia 
lietė ūkio klausimus, vienur ki
tur neiškentė nesileidęs ir į po
litiką. Kalbėdamas Sverdlovs- 
ke, vėl kalbėjo apie tai, kad 
reikia kuo greičiau pavyti ir 
pralenkti Ameriką (bet datos 
šį kartą jau neminėjo). Gir
di, Sovietų Sąjunga privalanti 
įrodyti, kad jos režimas yra 
pažangesnis už kapitalistinį. Pa 
vijus ir pralenkus kapitalisti
nes šalis, būsią išgarsinta so
cialistinė santvarka. Įžvalges
nį kapitalizmo ideologai, sako 
Chruščevas, to jau dabar bijo. 
Toliau tęsė:

“Imperialistai gali pamė
ginti karu sustabdyti tary

tomai jau ir dabar matytis. Ta
čiau Vakarai turėtu šias ten
dencijas veiksmingai paremti. 
Reikią tarp komunistų partijos 
ir liaudies įvaryti dar didesnį 
kylį. Ne pavergėjams, bet pa
vergta jai liaudžiai reiktų su
daryti perspektyvas įvairiausios 
paramos.

Pirmoji sąlyga esanti ta, kad 
šaltajame kare iniciatyva ne
būtų palikta sovietų rankose. 
Siūlydamas ateities planus, Ma
dariaga laiko reikalinga, kad 
laisvosios tautos — ir tik šios 
— susiburtų į vieną vienetą, ku 
ris 
pagrindus ir jų laikytus savo rinėjami, 
politikoje. Toje naujo tipo Tau į kraštus, kurie valdomi 
tų Sąjungoje galėtų būti tik to režimo. Esą, savaime 
------ ------------------------------------rašo laikraštis, kad tie, 

dalyvavo masiniuose žudymuo
se, turi būti teisiami ir nubaus 
ti. Tačiau, kada bus teisiami 

į ir baudžiami tie, kurie sovieti
nio režimo metu atliko nesu
skaitomus smurto veiksmus Pa 
balti jyje? Kada atsakingieji 
už tuos smurto veiksmus bus 
nubausti ar bent vardais iš
vardinti ? Kol tai neįvyko, ne
galima kalbėti apie jokį teisin
gumą. (E.)

binės ekonomikos vystymą
si. Bet stoti į karo kelią — 
reiškia pasmerkti pražūčiai 
kapitalistinę santvarką”. 
Toliau jau Chruščevas beri

biai pasigyrė sovietiniais gink
lais, kurie, girdi, esą tiek ga
lingi, kad gali “agresorius nu-, 
šluoti nuo žemės paviršiaus” 
(Tartum antroji pusė negalėtų 
“nušluoti nuo žemės paviršiaus” 
sovietinės imperijos). Išdidžiai 
Chruščevas pareiškė: “Mes ti
kime, kad nebetoli tas laikas, 
kai mūsų socialistinė šalis nu
galės kapitalizmą”.

Šiaip jau Chruščevas savo 
kelionėse nepagailėjo aštrių 

kritikos žodžių tiems, kuriuos 
jis laiko mažos gamybos kalti
ninkais. Kad vyriausias kaltinin 
kas yra netikusi sovietinė sant
varka — to joks Chruščevas 
nenori pripažinti.

• Rytų Vokietijos komunis
tinė vyriausyjiė kovo 19 dieną 
pranešė, jog ji panaikins visą 
aviacijos pramonę dėl “sunkių 
ekonominių problemų” krašte. 
Trūksta žaliavų ir darbo jėgos. 
Komunistinė propaganda gyrė
si, jog rytų Vokietija pralenks 
vakarų Vokietiją 1961 metais. 
Propaganda vienas 
realybė — ką kita

dalykas, o 
rodo.

kad atsisakė

Pranešimas apie Afriką — Sugrįžęs iš s.avo kelionės Afrikoje, 
valstybės sekretorius G. Mennen Williams pranešė Baltuose Rū
muose prezidentui Kennedy, jog JAV turėtų duoti daugiau eko
nominės pagalbos Afrikai. Williams padarė 24,000 mylių kelionę, 
aplankydamas 16 Afrikos kraštų. (UPI)
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Brazilijos diplomatas Pabaltijo 
valstybių

Brazilijos diplomatas Huiss mano, kad Pabaltijo 
pasiuntinybių klausimas negreit bus išspręstas 

NEW YORKAS. — Iš politinių sluoksnių New Yorke “El- 
Informacijos” patiria, kad Brazilijos valstybininkų sluoks

niuose Pabaltijo pasiuntinybių klausimas nelaikomas problema, 
kurią būtų galima tuoj pat dabar išspręsti.

Tuose sluoksniuose cituojama 
Brazilijos delegacijos Jungtinė
se Tautose politinio patarėjo 
dr. Huiss nuomonė, kad diplo
matinių santykių užmezgimo su 
satelitais Bulgarija, Rumunija 
ir Vengrija yra jau įvy
kęs faktas. Bet diplomatiniai 
santykiai su Sovietų Sąjunga 
esą kiek kitokioje plotmėje. Jis 
— dr. Huiss — manąs, kad 
Pabaltijo pasiuntinybių likimo 
klausimas pasidarysiąs aktua
liu tada, kai bus tikrai eita prie 
santykių atnaujinimo su Sovie
tų Sąjunga. Tai, jo nuomone, 
galėtų įvykti vieno antro mė
nesio laikotarpyje.

Į klausimą, ar santykių už
mezgimas su Sovietų Sąjunga 
automatiškai reikštų ir sovie
tinės aneksijos Pabaltijyje pri
pažinimą, dr. Huiss nedavė tiks 
lauš atsakymo. Bet jį toks klau 
simo pastatymas dominąs, nes' 
jis žinąs, kad ir Jungtinės A- 
merikos Valstybės, nors turi 
diplomatinius santykius su So
vietų Sąjunga, vistiek nėra pri- 

, pažinusios Pabaltijo valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą. Dr. 

į Huiss nuomone, jei jau tikrai j 
1 būtų eita prie Pabaltijo dip- į 

' i

tos

lomatų kredencialų panaikini
mo, Brazilijos vyriausybė taip 
pat galėtų kartu pareikšti, kad 
ji Pabaltijo įkorporavimo j So
vietų Sąjungą nepripažįsta.

%

laimėjo stipendijas
CHICAGO. — Net 2,870 mok Longwood; Art. Labanauskas, 

sleivių, šį pavasarį baigiančių 
aukštesniąsias mokyklas, gaus 
mokslapinigius iki $600 me
tams. Tarp tų laimingųjų yra 
ir šie čikagiškiai: J. Banas, 
10529 Bentely; Viktorija Bin
kytė, 5220 So. Campbell; Vin
cas Dagys, 4017 S. Campbell: 
Juozas Gazda, 1628 N. Sawyer; 
Glorija Gustaitė, 4342 S. Saw- 
yer; Robertas Gužauskas, 11258

-

Kovo 23
Galigantas,

Kovo 24
7 skausmų

KALENDORIUS
f

d.: šv. Viktorinas; 
Visomantė.
d.: Švč. P. Marijos 
šventė; Tolivardis.
ORAS

Anglijos rūpesčiai Rodezijoje
RODEZIJA. — Riaušių pa- torium Sir Evelyn Kone, kuris 

vojus gresia Rodezijos ir Nyos- gali remti Macmillano politiką 
saland’o federacijai. Todėl fe- negrų atžvilgiu ir tam tikslui 
deracijos premjeras Sir Roy We keisti konstituciją, 
lensky mobilizavo policijos pa
jėgas ir kariuomenės rezervą ( 
— iš viso 5,000 vyrų.

Riaušių pavojus kilo, nes We 
lenskio vyriausybė nesutinka 
leisti balsuoti parlamento rin
kimuose 7 milijonams negrų. 
Rodezijoje gyvena 300,000 bal
tųjų, ir jie daugumoje yra už 
Welenskio politiką: jie sutin
ka su tuo, kad negrai turi būti 
palengva parengti balsavimams.

Tuo tarpu britų vyriausybė, 
Macmillano vadovaujama, rim
tai žiūri į Welenskio politiką 

. negrų atžvilgiu ir laukia Afri
koje antros “Boston tea par- 
ty”, nes Rodezijos premjeras 
Welensky labai abejoja dėl bri
tų vyriausybės teisės į Šiauri
nės Rodezijos konstitucijos kei- 

. timą tam tikslui, kad daugiau vjmo Pareigūnai vakar pareiš- 
negru galėtų dalyvauti politi- kė> jGg prezidentas nenoriai nu- 
niuose rinkimuose.

Šiaurinės Rodezijos getnčių 
vadai pasisakė už Macmillano 
politiką, priešingą Welenskio 
politikai.

Londonas bijo, kad Rodezija 
nevirstų antruoju Kongu, nes 
sentvni milijonai negrų gali j bįams 
sukilti prieš 300,000 baltųjų, bedarbiams būsią pradėtos teik 
—- suvienytos federalinės 1 ti balandžio pradžioje.

Ekstra pagalba bus teikiama 
keturiais vienminčiais išėjo tiems asmenims, kurių nedarbo 
Šiaurinės Rodezijos kabinę- kompensacijos išsibaigė, 
posėdžio; šis žygis paralyža-!
Welenskio vyriausybę.

Spėjama, kad dabar Macmil- 
lanas nebesiskaitys su Welens- 
kiu, o su to krašto guberna-

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

— Britų teismas Londone va
kar nuteisė tris vyrus ir dvi 
moteris, įskaitant amerikiečių 
porą už pavogimą Britanijos 
laivyno paslapčių Sovietų Sąjun 
gai nuo 15 iki 25 metų kalėti.

Nuteisti šie rusų šnipai: Gor- 
don A. Lonsdale, Peter ir He
len Krogeriai, Harry Hough- 
ton ir Ethel Gee.

— Prezidentas Kennedy įsa
kė padidinti Jungtinių Ameri
kos Valstybių karinę pagalbą 
Laosui ir galbūt prašys aštuo- 
nių Petryčių Azijos Sutarties 
Organizacijos (Seato) valstybių 
įsikišti, kad būtų kraštas išgel
bėtas nuo komunistų viešpata-

tarė padidinti karinę pagalbą 
, La>>sui. Prezidentas dar tikisi, 
jog jam pasiseks įtikinti rusus 
nebegabenti į Laosą ginklų.

; — Atstovų rūmai vakar pri-
i ėmė įstatymo projektą teikti 

ekstra kompensacijas bedar- 
Ekstra kompensacijos

Be to.
partijos lvderis John Roberts t 
su 

j iš 
į to
vo

Prieš pabaltiečių 
egzilus .nepateikia 

jokių įrodymų
STOCKHOLMAS. — “Stock- 

holms Tidningen” rašo, kad 
Talino bylos metu sovietams 
nepavyko pateikti jokio įrody
mo, kad dėl žiaurumų, kurie 
buvo byloje liečiami, būtų kaip 
nors kalti egzilai. Laikraštis 
rašo, kad šita įrodyti buvęs 
vienas svarbiausių Talino (ir 
Vilniaus) bylų tikslų. Užsimo
jimas nepavykęs. (E.)

NAUJI MUITŲ 
TARIFAI

LENKIJOJ

— Brazilija kovo 21 dieną 
formaliai užmezgė diplomati
nius santykius su komunisti
ne Vengrija, Rumunija ir Bul
garija.

Pakistano sūkurinė audra
užmušė 180 asmenų

6522 S. Talman; N. Paulionis, • 
4407 S. Artesian; Juozas Puš- 
koris, 12452 Elizabeth; Ginta
rą Reklaitytė, 4235 S. Sacra- 
mento; Juozas Svaras, 4527 S. 
Sacramento; Leonardas Šimu
tis, Jr., 3551 W. 48 st.; taipgi 
laimėjo stipendiją Cicero mies
te, 1904 S. 50th Avė., gyvenan
ti Adriana Juciūtė.

Į Maskvą
JAKARTA, Indonezija. — 

Indonezijos Atominės Energi 
jos institutas pasiuntė 
mokslininkus į Maskvą 
linti žinių.

šešis 
pagi-

“Ameryka - Echo” rašo,
• Lenkijos užsienio prekybos mi- 
nisteris išleido potvarkį mui
tininkams Nr. 11. šiuo potvar
kiu leidžiama muitininkams tai
kyti privilegijuotus tarifus už 
vartotus drabužius ir avalynę 
be atodairos į tai, kad tokių i 
siuntinių gavėjai nėra nei pen
sininkai nei visuomenės išlai
komi asmenys.

Tarifų privilegijuotumas pa
reina nuo to, kad gaunamas 
iš užsienio siuntinys nesverta 
daugiau kaip 10 klg. ir kad to
kiame siuntinyje neturi būti 
daugiau avalynės, kaip 5 poros 
ir aprangos, patalynės ir kon- 
fekcijos daiktai kaip ir avaly-1 
nė turi būti vartoti. Jokiam 

; nevartotam objektui neteikiama 
privilegijuotų muito tarifų, o 
privilegijuoti tarifai yra to
kie^ zl. už kilogramą vartotų 

i drabužių, konfekci jos ir pata- 
' lynės dalykų ir 5 zlotai muito 
kiekvienai vartotų batų porai.

kad

}

DACCA, Rytų Pakistanas. — 
Sūkurinė audra (tornadas), 
smogdama į keturių rytinio . Pa 
kistano apylinkes, praėjusį šeš
tadienį užmušė 180 asmenų. 
Tai užvakar pranešė pareigū
nai.

Trisdešimt vienas žuvo baž
nyčioje Golla miestelyje, kur 
daugiau kaip 100 asmenų pa
siliko po mišių, kaip slėptuvėje 
nuo audros.

Miestelis yra 20 mylių nuo 
Daceos, Bengali sostinės ryti
niame Pakistane, bet apie baž
nyčios nelaimę nesužinota iki 
antradienio.

Sūkurinė audra nuplėšė baž
nyčios stogą ir sugriovė sie
nas. Stogas rastas už dviejų l 
mylių, kaip “virvių ryšulys”. Į

Pareigūnai pranešė, jog sū
kurinė audra paliko nuostolin
gą 180 mylių taką.

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— daugiausia apsiniaukę, apie 
40 laipsnių; rytoj — dalinai 
apsiniaukę.

Saulė teka 5:50, leidžias 6:05.'

• Harriman Pakistane, 
ambasadorius ypatingiems rei
kalams W. Averell Harriman 
šiom dienom viešėjo Pakistane. 
Jis tarėsi su Pakistano preziden 
tu Khan.

JAV
Nu palieka parlamentą

RANGCNAS, Burma. — 
Premjeras Nu paskelbė spaudos 
konferencijoje, jog jis nebesta- 
tys savo kandidatūros į parla
mentą sekančiuose visuotiniuo
se rinkimuose 1964 ihetais.

Užsieniui pagalbos 
planas pasiųstas 

j kongresą
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Kennedy vakar pasiun
tė į kongresą kruopščiai per
žiūrėtą užsieniui pagalbos pro
gramą, prašant pradžiai apie 
4 h’lijonus dalerių per metus.

Prezidento penkerių metų 
programa bus tvarkoma nau
jos įstaigos ir apibūdinta kaip 
užsienio valstybių pagalba sau 

L pačioms.
Kennedy programa nenori pa 

didinti išlaidas pirmaisiais me
tais, pasak informuotojų. 4 bi
lijonai dolerių yra tokia pat 
suma, kaip prašė paskutinis 
Eisenhowerio biudžetas.

Premjeras

Debre perspėjo apie 
padalinimą, jei 

alžiriečiai nutrauks 
visus santykius

PARYŽIUS.
Michel Debre kovo 19 dieną už
siminė, kad Prancūzija galbūt 

' įtaigosianti padalinti Alžiriją į 
prancūziškas ir nepriklausomas 
apylinkes, jei teritorijos gyven
tojai nubalsuos nutraukti visus 
santykius su Prancūzija.

Tai Debre pareiškė gaulistų 
suvažiavime Strasburge. Gaul- 
listai posėdžiavo tris dienas.

• Maroke politinė situacija 
esanti pavojinga. Kai kurie dip 
lomatai ragina Jungtines A- 
merikos Valstybes daryti vis
ką pašalinti pavojams, kas ga
lima, net pakviesti karalių Has- 
sarą vizituoti Washingtoną.

— Prezidento Kennedy spau 
dos konferencija vakar turėjo 
būti, bet ji atkelta į šią dieną.

— laikinoji kubiečių vyriau
sybė, kurios tikslas 1961 me
tais nuversti diktatoriaus Fi- 
del Castro režimą, bus paskelb 
ta 24 valandų laikotarpyje. Lai 
kinosios vyriausybės preziden
tas numatytas dr. Jose Miro 
Cardona.
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Red. JONAS KARPAVIČIUS, 6538 S. VVestern Avė. 
Chicago 29, Illinois. PR 8 - 3684

MALONIEMS ŠIO SKYRIAUS DR. VYGANTAS GAVĖNIOS 
BENDRADARBIAMS I

Prieš mėnesį pradėjęs reda
guoti šį skyrių, pasigendu ži
nių iš ateitininkų gyvenimo iš 
tolimesnių vietų. Kai iš Chica
gos ateitininkų jaučiamas re- 
gulartis ir gyvas bendradar
biavimas, iš kitų vietų — be 
poros korespondencijų — visiš
ka tyla. Manau, kad ateitinin
kų veikla yra gyva ne tik Chi- 
ęagoje, bet ir New Yorke, Det
roite, Clevelande, Toronte, Ha
miltone ir kitose vietose, tad 
kodėl nepasidalinti savo, darbo 
vaisiais, laimėjimais, džiaugs
mais ir vargais su visa ateiti- 

' ‘ftinkų šeima ir ta visuomenės 
- tbiliTYii, kuri seka mūsų gyve- 
ifimą.

Turime “Drauge” savo sky- 
tai išnaudokime progą ir 

x padarykime jį pilnesnį, įdomes
nį, ir įvairesnį, kuriame atsis
pindėtų mūsų plačios organiza
cijos gyvenimas. Jau čia malo
nią pareigą prašyti visų ben
dradarbių neužmiršti šio sky
riaus nuolat prisiunčiant žinių 
iš savo apylinkės at-kų gyve
nimo. žinias prašau siųsti ma
no adresu. Už bendradarbiavi
mą iš anksto tariu nuoširdų 
ačiū ’ Redaktorius

Paskutiniąją Chicagos stu
dentų ateitininkų draugovės 
ruoštojo Gavėnios seminaro pa
skaitų ciklo paskaitą praėjusį 
šeštadienį skaitė iš New Yor
ko atvykęs dr. V. Vygantas. 
Jo tema: “Ateitininko pažiūra 
T žmogų”.

* « ; ♦f ....

Pasak paskaitininko, svar
biausioji vertybė empiriškajam 
pasaulyje ateitininkui yra žmo- 
911 S. nAS liogus, nes jis gamtoje yra arti
miausias Dievui. Čia iškyla ir 
ateitininkų pažiūra į toleran
ciją, ne kaip vertybių sulygi
nimą, bet kaip pagarbą žmo
gui. Ateitininkas žmogui jau
čia atsakomybę — čia ir sup
rantama vieno Pax Romana 
suvažiavimo metu mesti žodžiai 
Pietų Amerikos atstovams: 
“Jūs turite sukelti socialinę 
revoliuciją”. Ateitininkas mato, 
kad žmogus turi tikslą, kuris 
didesnis, negu vienas išsilaiky
mas. Tačiau iš tikslo pajutimo 
gimsta pavojus ghetto menta
litetui, kuriuo tikslas uždaro
mas, susiaurinimas. Tokio su
siaurėjimo pavyzdžiuose pami
nėta mūsų stoka reakcijos eku
meniniam suvažiavimui, užsi
darymas lietuviškuoju klausi
mu bei pasireiškiantis intelek
tualinis siaurinimas — a prio
ri klausimo sprendimai.

Žvelgdamas į ateitininką vil
ties plotmėje, prelegentas ran
da, kad ateitininką reiktų api
būdinti kaip ieškantį žmogų, 
kuris tačiau ieško, kad atras-

Plėskim lietuviškas — katali
kiškas tradicijas

Visuomeninis veikimas yra 
prasmingas ir duoda gyvumo, 
kai savo forma atsiremia į idė
jinį turinį. Norint ateitininkų 
veikimą Amerikoje įprasminti, ___ ______
būtinai reikia dėmesį sutelkti tų — ieškojimas dėl ieškojimo
į giliąsias lietuviškas — kata
likiškas tradicijas, jas stiprin
ti ir plėsti. Šventės ir didesnie
ji subuvimai darysis juo toliau, į 
juo labiau beprasmiški, jei jos 
bus be turinio ir ruošiamos tuo 
metu, kada turinys net ir neį
manoma sudaryti.

MAS Centro Valdyba, norė
dama į tai atkreipti dėmesį, 
pusmečio programoje specia
liai pabrėžė minėjimų dienas, 
kaip, pav.: šv. Kazimiero, Mo
tinos dieną, Sekmines ir t. t., 
Šitomis dienomis ir tų dienų . 
prasme daromi minėjimai ir 
šventės bus visada prasmingos 

■ H":'stiprins organizaciją, įpras- 
ityjhs veikimą. Šiemet, pav., 

Kazimiero šventė praėjo 
negirdomis, o gi jis yra mūsų 
tautos šventasis.

Yra ir kitų gražių lietuviš
kų tradicijų, kurios remiasi ka
talikų Bažnyčios tradicijomis, 
kaip, pav., užgavėnes su Laši
niniu ir Kanapiniu. Chicagoje 
jau tampąs įprastiniu vaikų 
kaukių balius apima tą tradi
ciją, tik reiktų, kad jis ir savo 
turiniu nuo to nenukryptų, nes 
be to turinio (vien tik rungty
nės dėl premijos) gali pasida
ryti beprasmis. Lygiai tenka 
džiaugtis pradėta tradicija — 
margučių ritinėjimu. Tai gra
ži,, būdinga lietuviams, Velykų 
šventę praplečianti tradicija.

Savo veikimą Amerikoje įp
rasminsime, pasukdami jį Ka
talikų Bažnyčios ir lietuviškų 
tradicijų linkme.

P. Narutis

SOPHIE B A R CII S
RADIJO VALANDA

Visos programos iš WOPA

AM. 14(6 Kiloclclee FM 102 7 P.M. 
Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10-11 vai. ryte. Šeštadieni 
ir eekmadP-nj 8:30 iki 9:(0 vai. ryte.

Vakaruškos plrmadlen) 7 vai. vak. 
Raštini: 7159 So. Maplevood Are.. 
Chicago 29, III. Telef. HE 4-2418.

Paskaitų ciklui pasibaigus 
reiktų sveikinti Chicagos stu
dentus ateitininkus už parody
tą iniciatyvą šias paskaitas 
ruošiant bei palinkėti, kad ir 
sekančiųjų metų seminaras 
rastų atgarsį lietuviškoje vi
suomenėje.

LIPNICNO KUOPOS 
SUSIRINKIMAS8

Rytas nei šiltas, nei saulė
tas, o tačiau į Jaunimo Centrą 
prisirinko visas būrys Lipniū- 
no kuopos susirinkimui. Svar
biausioji susirinkimo dalis: 
įdomi kun. J. Raibužio, SJ pa
skaita apie šventumą. Paskai
tininkas gyvoj paskaitoj iškė
lė, kad nors šventumo esmė ir 
nesikeičia, tačiau ji kiekvienu 
amžium apsivelka kitu rūbu. 
Prieita išvados, kad šių laikų 

artimošventieji yra didelės 
meilės šventieji.

Meninę susirinkimo'dalį išpil 
dė Vaidevutis • Valaitis, Anta
nas Rauchas ir Ramūnas Un- 
derys, gyvai perskaitydami 
Nelės Mazalaitės novelę “Pie
muo”. Susirinkimą tvarkė Rl- 
činskaitė. Praėjusiu susirinki
mo protokolą skaitė Irena Jak- 
mantas Šarka ir Laima Ba- 
sevičiūtė.

Po susirinkimo įvykusioj iš
kiloj aplankytas Chicagos uni
versitetas ir Mokslo ir Pramo
nės muzėjus. Buvęs

jo nepatenkina. Ateitininkas 
yra optimistas — jis jaučia, 
kad gyventi yra privilegija.

Artimo meilės įstatymas im
plikuoja laisvę. Laisvė daryti 
gera suteikia teisę mylėti kitą. 
Aukai suteikiama prasmė 
(pav., jei gyveni dėl gyvenimo, 
pati didžiausioji — gyvybės — 
auka yra beprasmė). Iš meilės, 
iškyla idealas.

Paskaitininko pažertos min
tys buvo nagrinėtos iki vėlu
mos užsitęsusiose diskusijose. 
Seminaro sezoną uždarė stud. 
Jonas Meškauskas, studentų 
ateitininkų draugovės vardu 
dėkodamas dalyviams ir kvies
damas dalyvauti sekančiųjų 
metų Gavėnios Seminare.

i 
t
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CHICAGOS MOKSLEIVIŲ 
SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį, kovo 26 d., 
Jaunimo Centre įvyks visų 
Chicagos moksleivių ateitinin
kų susirinkimas. Programoje 
apvalaus stalo diskusijos “As
menybės ugdymas”. Diskusijų 
dalyviai — atstovai iš įvairių 
kuopų kalbės apie asmens cha
rakterio pažinimą (Aldona 
Zailskienė ir Teresė Pautieny- 
tė), mokslą kaip priemonę pil
ną asmenybę išugdyti (Vacys 
Šaulys), mandagumą, kaip el
gesio saiką (Remigijus Bičiū
nas), žmonių pažinimą ir įver
tinimą (Jūratė Juozevičiūtė), 
jautrumą žmonių santykiuose 
(Silvija Šimaitytė).

Susirinkimas įvyksta H. 26. 
Jaunimo Centro 203 kambary
je tuoj po 10 vai. šv. mišių. 
Kviečiami dalyvauti visi vyres
nieji moksleiviai ateitininkai.

rz

“Rožės žiedai”, 
klausimai

Po to 
ir dis-

X

globėjas
dešimties metų

Pranas

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVBIAS

MAS Centro Valdyba šaukia 
MAS-os suvažiavimą š. m. lie
pos 28, 29, 29 dienomis Daina
vus stovyklavietėje. Suvažiavi
mas apsvarstys organizacinius 
klausimus ir išrinks naują MAS 
Centro Valdybą.

— MAS Centro Valdybai rei
kalinga rašomoji mašinėlė lie
tuviškomis raidėmis. Jei kas 
turėtų vartotą pardavimui arba 
sutiktų būti mecenatu, Centro 
Valdyba būtų labai dėkinga. 
Prašome
WA 5 - 9436 arba pranešti ad-1 
resu: P. Narutis, 6441 So. Wash 
tenaw Avė., Chicago 29.

įlinkų ramovėje įvyko pasitari
mas, kuriame dalyvavo kuopų 
globėjai.

(Nukelta į 4 psl.)

I

<• KAhiy^KVS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St, FR 6-1998
TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai. Sek. uždaryta
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I 
skambinti telefonu: ’

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 7 lst Street: 
Telefonas HEmloek 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ.

— r;;------------ — i
ofiso PR 8-7773. rez. PR. 8-4^38

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd St
Vai.: pirmad. ir k^etvirtad. 1-4 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

Tel.

«DETROITO MOKSLEIVIAI 
ATEITININKAI

Lietuvos Karaliaus .Mindau
go Moksleivių ateitininkų kuo
pos susirinkimas įvyko • kovo 
19 d. 11 vai. Švento Antano 
mokyklos patalpose. Į susirln-

L. Sa-kėnas kimą atvyko bemaž visi moks- 
j leiviai. Susirinkimui pirminin
kavo Kazys Jankauskas ir se
kretoriavo Vitalija Vaškelytė. 
Eugenija Kašelytė paskaitė 
Brazdžionio eilėraštį “Jaunys
tė”, ir Kazys Bankauskas pa
skaitė
buvo įvairūs 
kusi jos.

L ganietis 
Zaranka, po
vadovavimo mūsų kuopai, su 
mumis atsisveikino ir kuopai 
vadovauti perdavė Gražuliui. 
Zaranka, vadovaudamas mūsų 
kuopai parodė, didelį nuoširdu
mą ir pasiaukojimą ateitinin- 
kijos jaunimui. Per P. Zaran- 
kos vadovavimo laiką, 'kuopa 
išaugo į gražų būrelį. Pasi
traukiant mūsų ilgamečiu! glo
bėjui mūsų kuopa jam linki 
daug laimės ir Dievo palaimos 
ir taip pat prašo, nors retkar
čiais, aplankyti mus.

N. Bironaitė

DR. ELENA DECKYS
NERVU IR PROTO LIGOS
E. VVashington St Kamb. 3400

PAGAL SUSITARIMĄ
CE 6-4781. Namų tel. PR 8-6960
Skambinti kasdien nuo 9 iki 4 vai. 

šeštad. nuo 9 iki- 12 vai.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. ▼. 
šeštad.: 9 v. _r. — iki 2 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

CHICAGOS MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKŲ ŠVENTE

ARTĖJA “ATEITIES” 
KONCERTAS

Jau nei mėnesio neliko iki 
“Ateities” žurnalo šventės Chi 
cagoje: dailiojo žodžio koncer
to ir iškilmingo pobūvio. Pak
vietimus į koncertą bei pobūvį 
galima gauti pas p. E. Jukne
vičienę, 8741 So. Albany Avė., 
tel.: GA 4-9442, arba “Atei
ties” administracijoje, 5254 So. 
Trumbull Avė., tel.: RE 7-7735. 
Koncerto bilietai taip pat gau
nami pas Karvelį, Terroje 
Marginiuose. -

I ir

BRIGHTON PARKO 
JAUNUČIAMS

Brighton Parko Jaunučių At- 
kų susirinkimas įvyksta šį šeš
tadienį, kovo m. 25 d., 3 vai. 
po pietų šiuo adresu: 2715 
West 43 Street.

Visų narių dalyvavimas bū
tinas, Globėja

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

-jįJBUH NEW BAKERY-
NAUJOJE VIETOJE!

2022 W«st 5lst St., Chicago 9, III.
Kepa pagarsėjusią rupių miltų ruginę duoną ir dar 
3-jų rūšių juodą ruginę, baltą duoną, pyragaičius, 
tortus ir kitus kepinius. Velykų šventėms užsaky
mus duokite tuojau pat. Vėliausia data kovo 30 d.
Tel. — PRospect 8-9264 Sav. Kazys Matutis

TAUPYKITE LIETUVIŲ SOSTINES CENTRE

CHICAGO SAVINGS B-VE JE
Pasidėkite santaupas į apdraustą, tvirtą finansinę įstaigą, visais atžvil
giais išbandytą per pastaruosius 36 metus. Negalėsit rasti patogesnės 
ir pelningesnės vietos. Puikiausi įrengimai, aukšti dividendai. Atdara 
tris vakarus savaitėje. Du dideli kiemai automobiliams pasistatyti.

Nemokamai teikiame daug pelningų patarnavimų.

KVIEČIAME I

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 South Western Avė. Chicago 36, lllinois
GRovehilI 6-7575

ATDARA: Pirmadienj nuo 12 ild 8, antradieni nuo 9 ild 4, ketvirtadieni Ir 
penktadieni nno 9 iki 8. Trečiadieni uždaryta visa diena, o šeštadienį 
Mo 9 Qd 12:90 vai. po piety.

%

Chicagos moksleivių ateiti
ninkų kuopų metinė švente 
įvyks balandžio mėnesio 23-čią 
dieną Jaunimo Centre. Šventė 
prasidės su šv. mišiom ir iškil
mingu narių pasižadėjimu t. 
Jėzuitų koplyčioje, gi didžiojo
je Jaunimo Centro salėje įvyks 
pusryčiai ir meninė programa.

Šventę ruošia Chicagos Mo
ksleivių Ateitininkų kuopų ko
ordinacinis komitetas, kurį su
daro visų Chicagos ir apylinkių 
kuopų atstovai Šventės reika
lu praėjusį šeštadienį ateiti-

♦ •

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms

(Arch Supports) ir tt
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

! 2850 W. 63rd St, Chicago 29, DI. 
Į , TeL PRospect 6-5084

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Akušerija ir moterų ligos 
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 ▼. 
vak. šeštadienias nuo 2-4 v. popiet. 

Trečiadieniais pagal sutarti.
Ofiso tel. Virginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Rez. GI 8-0873 Rez. HE 6-1670
Dr. Eisin Dr. Balukas

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
DR. K. G. BALOKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą _
Jei neatsiliepia skambinti MI 3-0001 I 1-4 v.

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-68«’ Tel. ofiso VI 2-1484. Rez. RE 7-18818

DR. B. GAIŽIŪNAS I DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų Ilgos 
2454 VVest 71st Street

.(71-os Ir Campbell Avė. kampa■)
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. , 
Šeštadieniais 1-4 p. p. Trečiadieniais 
uždaryta " i

I
I

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5480 So. “
PAGAL

Tel.
Skambint 2 iki
ną.

Kedzie Avė.
SUSITARIMĄ 
HE 4-1562
9 vai. popiet kasdle- 

išskyrus trečiadieni.

DR. J. IR K. AGLINSKUI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal bustarimą. 4:30 

D61 valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1562 nuo 2 iki 9 ▼. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad. Ir šeštad.

OR. A. GARUMAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st St

Vai. kasdien huo 6-8 vai. vakaro 
šeštad nuo 12:30 — 2:30 vai. p. p. 

Treč. ir kitu laiku tik susitarus. 
Tel. ofiso ir rez. WA 5.2017 

Ligonius priima pagal susitarimą.

OfLso tel. HE 4-7007. 
N’amų-rez. tel. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKSA) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63 Street 
Pirmad. ir ketv. nuo 2:30 iki 
antr. ir penkt. nuo 5 iki 8; 

nuo 1 iki 4. Kitu laiku tik

Vai

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGfi 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, DL 

Telef. offiso: PUUman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946

Į Pri8m. vai.: kasdien 6- 9 ▼. ▼., šešt
~ -- p. p., trečiadieni — uždaryta.

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
3259 Sonth Halsted Street

Vai. kasdien: 3-7 p. p.; šeštad. 2-4 
1 vai. Treč. uždaryta.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2526

DR. AL RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. 4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spec. ORTHOPEDINS8 LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 

VAL.: Pirma., antr., ketv., penktad. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefoftU.

Telef. REpublie 7-2290

0

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

6322 South VVestern Avenue
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 

i vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
| dien. uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas PR 8-8229
Rez telef WAlbrook 5-5078

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Ofiso telef. LAfayette 3-6048 
WAlbrook 5-3048

1

v.

Avė. 
vak.

Rez.

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. PRospect 6-17*6
2800 W. 51st St.. Chicago, DL 

Oakley Medical Arta Bldg.
arba

484 Algona Avė., Elgin, lllinois
Tel. OW<U8 5-0538

Valandos pagal susitarimą

šešt. 
susitarus.

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

DR, A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1 — 4 p. p. ir 6
Iki 8 vai. Trečiad Ir šešt. uždaryta

Telefonas; GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 W. Marąuette Itead

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

DR. AMT. RUDOKAS. Opt-
Tikrina akis ir pritaiko akiniu* 

keičia stiklus ir rčmus 
4455 S. California Avė. YA 7-7881 
Vai.; 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta. Šeštad. 10 v. r. iki''2 p. p.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

Kasdien 10-12 Ir 4-7. Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

DR. L J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. «3rd St. 
Ofiso tel. REliance 5-4410 
REz. tel. GRovehilI 6-0617

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso telef. Cl.iffside 4-2896 
Rezid. telef. \VAlbroook 5-3099 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Bendra praktika tr specialiai 

chirurgija ) 
(Kamp. 47th ir S. Hermitage)

| Vai.; nuo 2 iki 4 vai. ir 6 Iki 8 ▼. ▼.

0
Tel.: REliance 6-1811

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324 ! Vai.:

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarti. 
Sekm. uždaryta.

Tel. ofiao HE 4-5758; Bes. HI 5-8325

DR. S, ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
(Bendra praktika Ir Alergija.) 

2709 West 51st Street 
Valandos; pirm., antr, ketvirt., penk. 
2-9 vai. vak.; šeštad. 10-’2 vai 
Ligoniua priima pagal guaitarimą.

DR. J. G. BYU-BYLAIYIS
Nervų-Smegenų Ligos. Chlrurg.

OAKLET MEDICAL BLDG 
2300 Weat 51st Street 

Valandos šeštad. susitarus.
GRovehilI 6-3409.

N'eatstliepuH skambinti 
PRospect 6-1795.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. vidaus ligos 
Tel. ofiso — REpublie 7-4900 

narni, — GROvehill 6-8161
Persikels j naują ofisą

2858 West 63rd Street. 
FRANCISCO MEDICAL CENTER 
Priima tik pagal apointmentą.

t
I

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street
Pirmad., i

penktad. nuo 1—4 p. p., 6.30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Tel. ofiso TO 8-0959 
Res. tel. GA 3-6046 

j DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginSs ligos 
5002 VVest 16th Street, Cicero, ILL 

Vai.: kasdien 5-8 p. m„ šeštadien.
antrad., ketvirtad. Ir i'*JL ®* K!tU 1&lku tr trečdiad su-
i__ a « ~ c e n o.o a BitaruB.

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė,
Val.i Kasdien popiet nuo 13—8 
vale, pirm, antr., ketvir. 6—9 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGC 

KFDIKIU IR VAIKU UGU 
SPECIAI.ISTe 

7156 Sonth Weetern Avenos 
MEDICAL BUILDING 

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

vai. ryto Iki > vai. p. p.
Office tel. RE 7-1168 

Res. tel. VVAlbrook 5-3765
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Entered » Seeond^Matt^ Marųjį. intnol.

Member of the Catholic Pre« Aaa*n 
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Nea«naudotų straipsnių

DR. VYT, TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika ir moterų ligoa) 
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 

Tel. PRospect 8-1223 ar TR 8-5577 
Ofiao vai.: Pirm 7-9 v. v. , Antrad., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vaL vak., šeštad. 
3-4 vai. popiet tr sulig susitarimu. 
--------------" ' ITI ' " 
Tel. ofiao HE 4-2123, res. GI 8-6196

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest lįst Strėet
> . (71rt Ir So. Caiapbeti Avė,) 
Vai.; pirm, antr., ketv. ir penkt 
nuo 2 iki 4 ir nuo « iki t. Troli. Ir 
šešt. ntdaryta.

Telefonas — GRovehHl 6-8898
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

SpecalyM: AKUŠERIJA tr MOTERŲ
LIGOS

Valandos: nuo 1-4 ir «-• vai. vak. 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

6248 South Kedrie Avė.
Ofiso vai. kasdien; 2-4; <-6 

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir m*™ 
tik skubiais atvejais ir zusitarua.

Tel. ofiso PR 6-6446, rea HR 4-81M

DR. F. C. WINSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marquette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. tr T iki I ▼. p.

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutari}.

per year
1 min

11.75 
•1.60
11.75
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DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Jungtinės Tautos, Stevensonas ir

SOVIETŲ KOLONIALIZMAS
Kolonializmo klausimas te

bėra gyvas. Jis tebėra gyvas 
Jungtinėse Tautose ir visur 
kitur. Afro - Azijos priimtąja 
rezoliucija Jungtinėse Tautose 
jis galutinai nebuvo išspręs
tas. Rezoliucija lietė tik tas 
vadinamas kolonialines valsty 
bes, kurios beveik jau nebėra 
tokiomis. Ji nelietė pačios di
džiausios ir žiauriausios kolo- 
nialinės valstybės — Sovietų 
Rusijos.

Jungtinių Tautų Saugumo 
taryboje ir pačioje asamblė
joje, nepaisant pernai priim
tosios rezoliucijos, ir dabar 
neapsieinama be iškėlimo tų 
pačių aktualiųjų kolonializmo 
klausimų.

Visai eilei Afrikos ir Azijos 
tautų yra suteikta laisvė ir 
nepriklausomybė. Daugelis tų 
tautų visai dar nėra pribren
dusios prie nepriklausomo ir 
tuo labiau demokratinio gy
venimo. Jų būklę blogina ne 
kas' kitas, bet ta pati Sovietų 
Rusija, kuri iš vienos pusės 
yra pasinešusi smerkti vaka
rinių valstybių kolonializmą, 
o iš kitos — daro viską, kad 
tas valstybes pasigrobtų sa
vo kontrolėn ir su laiku jas 
pertvarkytų savo kolonijomis. 
Užtat ir šiomis dienomis Jung 
tinių Tautų Saugumo tarybo
je ir asamblėjoje aštriai te
besiginčijama.

Praėjusį antradienį prade
dant svarstyti Konge tebesiau 
tėjančią krizę, Sovietų užsie
nio reikalų komisaras Gromy- 
ko žiauriai užpuolė Jungtines 
Valstybes, jas kaltindamas 
naudojant “blogiausias” ir 
“destruktyviškiausias” kovos 
priemones šaltajame kare. Jis 
piktai užpuolė ir pačias Jung
tines Tautas ir jų generalinį 
sekretorių Dag Hammarskjol- 
dą. Įdomu, kad Gromykai už
siminus apie Tautų Sąjungos 
nepajėgumą sulaikyti fašisti
nės Italijos agresiją Etijopi- 
jon, Italijos ambasadorius iš 
vietos šūktelėjo — “O kaip 
buvo su Suomija?” Tačiau 
svarbiausia, kad Jungtinių A- 
merikos Valstybių ambasado
rius Adlai Stevensonas davė 
Gromykai griežtą ir teisingą 
atsakymą.

Ambasadorius Stevensonas 
pažymėjo, kad rusų užsienio 
reikalų ministeris kalba lyg 
Jungtinės Tautos nebūtų tarp 
tautinio bendradarbiavimo prie

monė, bet paprastas tarptau
tinių nesutikimų skleidimo į- 
rankis. “Mes giliai apgailes
taujame, kad ši tribūna tapo 
tokių laukinių ir neatsakomin- 
gų, ir absurdiškų atakų plat
forma” — kalbėjo Stevenso
nas.

Gromyko pareikalavo, kad 
būtų ištrauktos Jungtinių Tau 
tų karo jėgos iš Kongo ir, kad 
Dag Hammarskjoldą pašalin
tų iš JT generalinio sekreto
riaus vietos. Stevensonas Jung 
tinių Valstybių vyriausybės 
vardu pareiškė, kad nebus pa
tenkintas nė vienas, nė antras 
Sovietų reikalavimas.

Sovietų Rusija reikalauja iš
traukti Jungtinių Tautų kari
nes jėgas iš Kongo dėl' to, 
kad jos vis tik trukdo 'Sovie
tams smaugti to krašto žmo
nių užsimojimus atstatyti tvar 
ką, sukurti ne tik laisvą, ne
priklausomą, bet ir demokra
tinį gyvenimą. Jie Konge, kaip 
ir visur kitur, nori palaikyti 
ir politinį ir ekonominį bei 
socialinį chaosą, kuris jiems 
kiekvienu atveju padeda pa
imti į savo rankas valdžią ir 
įsteigti komunistinę diktatū
rą.

Šiuo metu ir seniau veda
ma Sovietų akcija tiek Jung
tinėse Tautose, tiek visur ki
tur, kaip tik ir veda Afro - A- 
ziją į naują — sovietinį kolo
nializmą. Tos tautos nusikra- 
to vienos globos — kolonia
lizmo, bet, jei neapsižiūrės, 
jos pateks į naują vergiją, ku
ri nepalyginti bus žiauresnė. 
Jungtinės Tautos turi žiūrėti, 
kad jas apsaugotų nuo tokių 
nelaimių, į kokias yra pate
kusios Pabaltijo ir kitos vals
tybės už geležinės uždangos. 
Todėl ir ambasadoriaus Steven 
šono užvakar pasakytąją kal
bą reikia teigiamai vertinti.

Matydami, kad kolonializmo 
klausimas naujai keliamas 
Jungtinėse Tautose, ieškokime 
galimybių iškelti ir Lietuvos 
bei kitų Pabaltijo valstybių 
klausimą toje organizacijoje, 
nes tos valstybės jau per dau 
gelį metų kenčia rusiškojo bol 
ševikiškojo kolonializmo ver
gija. Vakarai, kovodami prieš 
Kremliaus ir jo satelitų agre
siją į Aziją ir Afriką, neturė
tų priešintis, kad Jungtinės 
Tautos pasvarstytų ir pasmerk 
tų Pabaltijo valstybių užgro
bimą.

Spaudoj ir gyvenime

LENKIŠKĄJĄ SPAUDĄ PERŽVELGIANT

Savaitraštis T‘.‘Gwiaidą Polar- abu studijavo Vilniaus universite- 
na” tūri nuolatinę lenkiškos spau i te, kuris buvo Lietuvos kunigaikš 
dos apžvalgą, kurioje talpina bū- T" ’ " ‘
dingėsnius lenkų spaudos balsus. 
Bevartant eilę .to leidinio nume
rių, lajpai nesunkiai galima ras
ti visą eilę dalykų, liečiančių Lie
tuvą ir lietuvius.. Ir kad nors 
viena tokia žinutė būtų perduo
ta bešališkai, be tendencingų ko
mentarų... ,.Kur ten- Viskas su
jaukta, lenkišku mišiniu atskies- Į kit tik, kad kalba eina apie vilnie- 
ta ir jau tik tada 
savajam skaitytojui.

štai straipsnelyje 
kąsias brangenybes, 
bec’o valdžia atidavė gomulkinei 
Lenkijai, turėjo atsirasti bent ei
lutė apie Lvovą ir Vilnių, pade-

tijoje. Bet ir tai, lenkų galvosena, 
viskas buvo lenkiška. Panašiai jie 
elgiasi ir su newyorkiečiu Kuršiu- 
ml, kuris lenkiškose galvelėse juk 
negali būti net ir prileidžiamas, 
kad buvo “litvinu”.

Vienas skaitytojas klausia re
dakcijos, kaip atrodė Vilniaus 
krašto tautiniai rūbai. Nepagalvo- 

I kit tik, kad kalba eina apie vilnie- 
perduodama tiškus lietuviškus rūbus. O ne. 

Atsakytojai sako, gailėdaaniesi, 
kad redakcijoje turimas iliustruo
tas leidinys su visų lenkiškų ra
jonų tautinių rūbų nuotraukomis, 
bet vilnietiškų nėra, nes knyga 
esanti išleista po karo, girdi, be

apie lenkiš- 
kurias Que-

juojant, kad irgi didelės vertės I nuo Lenkijos atimtų žemių. Girdi, 
istorines brangenybės dar II-jo j gal tam skaitytojui pasiseks kur
karo metu išsivežė sovietai, gir
di, tai vis lenkiškieji turtai. Ži
noma, gražu prisiminti rusų sau
valiavimas, bet kuo tas brutalu
mas skiriasi nuo lenkiškojo, ku
ris irgi okupacijos metais tempė 
viską iš Vilniaus, skriaudė žmo
nes, niekino lietuviškąsias žemes 
ir nesiskaitė su gyventojų valia. 
Ar lenkai buvo bent kiek geresni 
už sovietus? Kas uždarinėjo lietu
viškas mokyklas, organizacijas, 
kas pūdė lietuvius patriotus kalė
jimuose ?

Da*7 inenas “perlas”. Pasirodo, 
ir Chilės vienas didžiausių švietė
jų, nujsų tautietis Domeika, pada
rytas tįkriausiu lenku — Domey- 
ko. Nors neneigia, kad jis buvo 
artimas su Ad. Mickevičiumi, kad

rasti prieškarinių leidinių, kuriuo
se bus ir vilnietiškų taut. rūbų 
pavyzdžiai.

Straippsnyje “Lvovas, Lenkijos 
bastionas” liečiama to ukrainiečių 
miesto praeitis, aišku, per lenkiš
kąjį veidrodį ir arčiau pabaigos 
visvien nenutylimas .ir Vilniaus 
vardas. Piktinamasi, kad dabarti
nėje Lenkijoje nėra kaip kelti tų 
dviejų miestų lenkiškumas ir, esą. 
ten dabar net stengiamasi, kad 
“atplėštų Lenkijos rytinių sričių” 
klausimas išvis užsimirštų lenkų 
mintyse. Girdi, tokia akcija jau 
pradedama jausti jau ir išeivių 
tarpe, kuri čia ateina iš krašto.

Kitoje vietoje įdėta nuotrauka 
iš naujo Aleksandro Fordo filmo 
“Kryžiuočiai”. Netrumpas para-

Principai ir lankstumas politikoje
Keno naudai Laoso ar Kongo neutralumas?

Apie principus ir lankstumą 
užsienių politikoje įbuvo nema
ža prikalbėta ir prirašyta praė
jusį rudenį rinkimų kampanijos 
metu. Iš tų kalbų ir raštų pali
ko įspūdis, kad Eisenhowerio 
administracijai buvo prikiša
mas per didelis sukietėjimas 
principuose ir dėlto permažas 
lankstumas. Ryšium su tuo iš 
naujos administracijos yra lau
kiami drąsesni posūkiai užsie
nių politikoje, kurie galėtų pa
stūmėti net užsigulėjusių nusi
ginklavimo problemų sprendi
mą.

Tačiau, kai senosios adminis
tracijos kritikams teko patiems 
parodyti jų reikalaujamą di
desnį užsienio politikos lanks
tumą, jie patyrė, kad tas 
lankstumas vienu ar kitu keliu 
yra aprėžtas nusistovėjusiais 
šio krašto užsienio politikosf
principais ir kad be tų princi- Sąjungos

PRAN AS DAILIDE

pų pažeidimo ar apėjimo bet 
kuris stambesnis polėkis tame 
lankstume nėra įmanomas. Iš
vadoje, bent ligi šiol, naujos ad
ministracijos užsienio politika • kis ir pasibaigs.

i

Kalbant apie prekybininkus 
tenka pripažinti tai, kad lietu
viai daug kuo galėtų pasimo
kyti iš amerikeičių prekyi^nin- 
kų, kurių sukurtos b-vės išsi
laikė dešimtmečius 
iki bilijoninės vertės, 
tarpu lietuviai, kiek 
kartu ir padarę gerą 
pradeda nebesutarti, 
tikėti vienas kitu ir

Tačiau vienu klausimu Kenne
dy administracija išsiskyrė nuo 

buvusios

Tai Laoso ir Kongo neutra
lumo reikalu. Čia pasireiškė 
“medaus mėnesio” lankstumas, 
kurį laisvojo pasaulio interesų 
požiūriu gana sunku pateisinti. 
Juk jau Trumano administraci
ja buvo iškėlusi šūkį — nei 
vienos pėdos laisvojo pasaulio 
žemės bolševikams! Tuomet 
turėta galvoje to pasaulio gy
nimą nuo atviro bolševikų už
puolimo, kaip kad įvyko Korė
joje. Tačiau dabar raudonieji 
pavergia laisvojo pasaulio kraš
tus infiltracijos ir subversijos 
keliu. O neutralumas tą ke’lą 
bolševikams žymiai palengvina. 
Tuo tikslu bolševikai ir rūpina- 

laisvojo pasaulio kraštų pasi- ’ ^acbs kelius ir kilti 
skelbtų neutraliais. Dėlto Wa- į bmgas aukštumas. K. 
shingtono duotas sutikimas, kad Į 
Laose ir Kongo būtų sudary
tos koalicijos su raudonaisiais 
ir kad tie kraštai būtų paskelb
ti neutraliais, galėtų išeiti tik 
raudonųjų naudai. Tačiau tik- 

čia nebūtų galimi ir nebūtų da- rumoje įvykiai tuose kraštuose

pradėta kalbėti apie “medaus 
mėnesį” santykiuose tarp Wa- 
shingtono ir Maskvos. Tačiau i 
atrodo, kad tuo mėnesio posū- 

Nes naujos 
mažai kuo skiriasi nuo buvu- j administracijos politika, siekian 
sios. Lankstumas reiškiasi ne ti užbaigti ar bent sušvelninti 
bent akcentavimu kai kurių jau ■ šaltąjį karą susiduria su pra
buvusios administracijos užsi-1 cipinio pobūdžio kliūtis, 
brėžtų tikslų. Tos kliūtys yra Sovietų rei

kalavime pripažinti jų sudary
tą Europoje status quo. ir dar 

Tokio 
v„ .7, .. . . “ reikalavimo nepriėmė buvusios

ruscevas tuose san- įra^0 administracijos, ne-
tykiuose Roosevelt laikų grąžu j u nei datortinė o

i neišsprendus Sovietų karo gro
bio klausimo, šaltojo karo prie
žastys lieka nepašalintos. Bet 
kuris pastovesnis santykių iš
lyginimas neturi pagrindo.

Pradeda grįžti į senas vėžes Ir
santyki su Sonetų Sąjunga. ’

Is Kennedy admunstracijoa. iVlllavimn i

nimo. Jo tikėjimas buvo, ma
tyt, nemenkas, nes niekur ne
praleido progos savo viltis pa
reikšti ir su santykių išlygini
mu pasipirštų Ir kai Kennedy 
savo inauguracinėje " kalboje 
taip pat nepagailėjo gražių žo
džių apie Amerikos ir Sovietų 

bendradarbiavimą, romi iš Amerikos pusės
1

Tai, žinoma, nereiškia, kad

žygiai

ti

f' 
i: 5®

šen
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Nuotraukoj matyti raketa Saturn C-l, Marshall Space Fright Center, Huntsville, Ala. ši raketa 
gali išmesti 19,000 svarų satelitą į 300 mylių aukštį. (UPI)

ir išąugo 
kai tuo 
padirbėję 

pradžią, 
nebepast- 
rezultate

. bendrovė tampa suskaldyta ir 
vėliau visai likviduota, pana
šių pavyzdžių esama nemažai.. 
Kuriuo keliu pasuks Atiaųiis, 
parodys ateitis. Atlantis b-vės 
10-ties metų sukakties proga 
linkėtina dėl takelio nepames
ti kelio, eiti amerikiečių preky
bininkų pėdomis, o 
prezidentui K. Matušiui

Atlantis 
pasekti 

* kad taip galima daugiau

Bružas

Vis dar daro samogoną
Savo prakalboje kompartijos 

centro komitete N. Chrušičevas 
paskebė “negailestingą kovą” 
samagono darymui Sovietų Są
jungoje. Chruščevas pasakė: 
“Kovojama prieš samagoną ne 
vykusiai, negabiai, o reikia 
griežtai kovoti prieš tą biaurų 
reiškinį”. Savo prakalbą Chriiš 
eevas pailiustravo iš kaimo 

Vieno laiško 
i autorius rašo: “Kai Amerika

yra nuėję paskutiniu laiku ki
tu keliu. Vargiai ar prieis ten 
prie sudarymo bendrų su rau
donaisiais vyriausybių. Jei Lao
se paims viršų raudonieji, jei 
vieni ir sudarys vyriausybę. O gautais laiškais, 
jeigu Kongo konfederacija su- 1 autorius rašo: 
sidoros su Gizenga, vargiai jo rim^ai ginkluojasi, pas mus dau 
va’domoje Kongo dalyje bus 
palikti valdžioje raudonieji. 
Taigi praktiškai šiuo metų La
ose ir Kongo neutralumo klau
simas yra beveik nustojęs reikš
mės. Tačiau Jungtiniu Tautų i 
įsikišimas į Kongo reikalus ga
li sudaryti sąlygas, kuriomis 
neutralumo klausimas vėl gali i 
iškilti. O tuomet šis kraštas jau Į darbo/ mĮtu 
bus pasižadėjęs Kongo neutra
lumą pripažinti.

gelis daro samagoną ir tiekia 
jį vyrams, dėl to daug vyrų ne 
ateina į darbą, nes samagono 
gėrėjai neina dirbti, o girti slan 
kioja gatvėmis”. Perskaitęs šį 
laišką Chruščevas nuo savęs 
pridūrė: “Tie žmonės gyvena 
kaip kapitalistai”. Kiek mums 
žinoma, joks kapitalistas girtas 
nesivalkioja gatvėmis, ypač

Katalikai kunigai negrai
Paskutinėmis žiniomis Ame

rikoje yra 106 negrai kunigai. 
75 kunigai gyvena įvairiuose 
vienuolynuose, o 31 kunigai pri 
klauso vyskupijoms. Šiais me
tais kunigų seminarijose yra 
65 negrai klierikai, iš kurių 15 
klierikų netrukus gaus kunigo 
šventimus. Pirmasis katalikas 
negras kunigas buvo pašventin
tas 1920 metais. Iki 1966 metų 
Amerikoje gali ibūti apie 160 
negrų kunigų.

Pradėjo su centais
Ryžtas, drąsa ir kartu rizika 

nesigailinti savų pastangų, dau 
ged nemigų naktų didelius dar
bus atlieka, ką keliomis eilu
tėmis ne-engva ir nusakyti. Tai 
rašydamas turiu galvoj Kazi
mierą Motušį, kuris yra buvęs 
Švėkšnos ir Tauragės gimnazi
jų mokytojas, kiek vėliau pre
kybininkas Kaune. Atsidūręs 
tremtyje su tuščiomis -ranko
mis jų nenuleido. Atvykęs į 
Kanadą, iš kart metėsi į radijo 
ir televizijos prekybą, įkurda
mos Atlantis Export -/Import 
Ltd. bendrovę Toronte. Šian
dien po 10 metų Atlantis b-vė 
jau turi 30 skyrių, iš kurių 10 
skyrių randasi JAV, metinė 
apyvarta sukasi apie ketvirtis 
milijono dol., kuo galime pasi- 

• džiaugti.
Lietuva sumanių sūnų turė

jo ir turi nemažai, kurie pradė
dami su centu iškilo iki milijo
nierių, ar Motušiui pavyks iki 
milijono dasikasti, nesiimu pra 

j byla, jeigu ne šioje sesijoje, tai našauti, tik norisi pasakyti, 
I rudenį galės iškilti J. T. kad pažanga padaryta didelė.

Ir tokia tendencinga medžiaga įtempimui sumažinti. Tačiau

i

šas, (minimas Jogaila (aišku, Ja-
giello), bet nei vienu žodžiu apie kasdien, kiekvieną dieną, savaitę,, vįp,na« iš pagrindinių šio kraš- 
mūšiui vadovavusį Vytautą, lietu- mėnesį ar metus maitinamas len- , ... .....
viškuosius pulkus. Filmo rodymu kas skaitytojas. Akcija apgalvota, 1125161110 politikos principų 
Jungtinėse Valstybėse rūpinasi A- j rūpestingai atliekama, planingai yra ne kartą pabrėžtas atsisa- 
merpol Enterprises, Ine. bendrovė, vedama. Ir be reikalo lietuviai ir, kymas daryti sandėrius trečių

jų kraštų sąskaitom O pripaži
nimas Sovietams jų karo gro
bio tikslu užbaigti šaltąjį karą 
ir išlyginti tuo keliu tarpusa- 

į vius santykius kaip tik būtų 
[ tokio pobūdžio sandėris.

Kad Kennedy administracija 
į tokius sandėrius su bolševi
kais neis, rodo be ko kita ir 
atsisakymas nuo Sovietų pasiū
lyto “handelio” Jungtinių Tau
tų pilnaties darbotvarkei su
trumpinti, išmetant iš jos Veng
rijos ir Tibeto klausimus už 
Sovietų atsisakymą nuo lėktu- 

' vo U-2 bylos kėlimo. Tai duoda 
daugiau vilčių, kad ir Lietuvos

Iš pradžių tas spalvotas filmas i kiti lenkų kaimynai vis dažniau 
bus rodomas lenkų kalba su ang- > 
liškais parašais, kiek vėliau ža
dama išleisti jau su anglišku įkal
bėjimu, vardu “Teutanic Knights”.

Anksčiau minėtoji tendencija 
reiškiama visur ir visada. Net to
kioje rimtoje žinutėje, kaip apie 
vysk. J. Steponavičiaus areštą, vi
su lenkišku įžulumu 
nutylėta, kad 
arkivyskupijos 
Prisimintas tik

Prisiminkime
Tėvo paskirtuosius tris kardinolus 
“slaptoje”. Ir jei oasaulio laikraš
čiai spėliojo, kad paskirtųjų tarpe; 

i galįs būti ir lietuvis, neteko nei i 
j mažiausios žinutės užtikti apie tai 
Į lenkų spaudoje. Taip, spėliojo ir 
i jie, bet jų tas spėliojimas, prie

laida, buvo labai trumpas ir aiš
kus: jei jau naujas kardinolas iš 
anapus geležinės uždangos, tai, 
negali būti jokios abejones, kad P*U> tikrai dar nesimato.
jis tegali būti tik lenkas. Al. Gimantas

sąmoningai 
tai būta Vilniaus 
administratoriaus. 

Panevėžys.
tik neseniai šv.

ALOYZAS BARONAS

X

stebisi, kad taip sunku susikalbėti 
su lenkais net ir ten, kur gyvybi
niai tų tautų interesai tiesiog rei- 
kalaute reikalauja bendros veik
los, vieningo rusų kontroliuojamų 

! tautų fronto. Jų ambicijos yra 
svaresnės ųž sveiką protą ir mirš
tantį pasaulyje kolonializmą. Var
giai ar kada lenkai sulauks vėl 
naujo jų imperializmo pasireiški- 

i mo. Istorija jiems davė tikrai sun
kią pamoką — juk ir šiandien 
jie tėra tik Maskvos didžponių va
salai su labai, labai mažom laisvo 
gyvenimo apraiškom. Nejučiomis 
tad ir kyla klausimas, ar tokia 
tauta išties yra pasiruošusi tikrai 
savarankiškam gyvenimui? Ar jos 
nepriklausomybė vėl turės būti ly
dima savo mažesnių ir taikių kai
mynų skriaudimu ? Kad būtų kokių 
pasikeitimų lenkų galvosenoje, jei 
apie ją galima būtų spręsti iš len
kų emigraritinės spaudos pusią-,

Didžiausia bažnyčia
Nazareto mieste statoma Ap 

reiškimo bažnyčia, kuri galės 
sutalpinti 6,000 tikinčiųjų. Tai 
(bus didžiausioji važnyčią visoj 
Šv. Žemėj. Kasant bažnyčios 
fundamentus, atrasti kitų trijų 
bažnyčią fundamentai, išlikę iš 
pirmųjų krikščionių amžių, iš 
Kryžiaus Karų ir iš Bizantijos 
imperijos laikų. Pagal padavi
mą toje vietoje, kur statoma 
naujoji bažnyčia, angelas ap
sireiškęs Marijai ir paskęs jai, 
kad ji išrinkta tapti Dievo Sū
naus motina.

r

LIEPTAI IR BEDUGNES
PREMIJUOTAS ROMANAS

*40 —
— Ko jūs norite iš komendanto? — supratęs tą 

žodį, klausia bepirštis Time.
— Kalbėtis, — atsako Prancūzijoj studijavęs uk

mergiškis Mackevičius.
Šitaip pasiutusiai dirbti ir dar būti plūstami ne

begalime, — ramiai kalba vokiškai Orlovas, vadinamas 
Šusteriu.

— Tau tik rinkoj silkes pardavinėti su tokia 

 

gerkle ir galva, — šaukia Barškuti* lenkiškai.
— Tu esi paskutinis prūsišk kiaulė. Karui pa

sibaigus, aš tave rasiu pasaulio gal d ir, už kojų paėmęs, 
tavo purvina nosim vagosiu da aš tau gyslas po 
truputį ištraukysiu, — girdėti piktį lietuviški balsai.

Neapykanta varva kaip degut^. Net ir abu Auk
siniai Broliukai keikia. Bepirštis jiučia, kad čia pilna 
parako, kad spraga kažkas, kad gali prasiveržti ugnis. 
Nesupranta, bet jaučia. Jis mina Savo plonom kojom 
ir nežino — mušti ar ką kita daryti. Žodis komendan
tas gana magiškas vardas, galįs per pusvalandį jį iš
spirti į apkasus, kur turės mušti ne beginklį, bet gink
luotą. Time akis primerkia, įtempia karvelio didumo i

smegenis ir klauso, o mes keikiam vokiškai, rusiškai, paklydęs sviedinys galėtų palaidoti kaip žiogą. Žiūrė- 
lenkiškai, lietuviškai ir visų tų kalbų mišiniu.

Namo žygiuojam ramiai, net pro daržą eidami ne
munam griežčių. Pagal visus kvailus paragrafus esam 
tvarkingi, kad ko mažiau Bepirštis turėtų argumentų. 
Ta mūsų tvarka jį gąsdina, ir todėl klausia:

— Ką norit komendantui sakyti?
— Prašysim pakeisti sargybinį.
— Prakeikti kvailiai, — pasako ir tyli.
Niekas neskundžia Time. Kitą dieną kasam tylė

dami. Time vaikšto, lyg kas nors jam būtų padaręs 
gerklės operaciją ar įkišęs smilgą į uodegą kaip spar
vai. Grįžtant namo, jis paleidžia anksčiau, netrukdo 
pasikasti bulvių ir iš viso pasidarė žmoniškesnis. Ko
mendanto malonės jis neturėjo, tai nutarė patylėti. 
Puikūs vokiečiai, gerbtini jie dėl vergiško bailumo ir 
nuolankumo viršininkui. Kelias dienas ramu, o ir viena 
diena yra turtas, nes kitos gali nebeturėti.

Aplankiau mėsininką. Rankoj ir nugaroj skaus- 
mai. Jaučiu turįs temperatūros. Drėgnuma ir sunkus 
darbas įvarė reumatizmą. O kai dirbdavom naktį, sku
bėdavau iškasti savo normą ir tada aukštielninkas at
sigulęs žiūrėdavau į žvaigždes, mąstydamas, kas už tų 
begalinių mirgėjimų. Užmiršdamas visa, kas yra ša
lia to apkaso, išjungdamas klausą, kad negirdėčiau 
spragsėjimų, kurie daugiau monotoniški nei staigūs, 
stebėdavau gilų žvaigždžių lauką. O rugsėjis gražus ir 
ryškiažvaigždis. Mąstydavau, kad tai visa liudija dau
giau negu žmogų, niekingai besimušantį mažoje že
mės planetoje ir gulintį aukštielninką, kurį vienas

davau tada į dangų ir kaip piemenystės dienomis mąs- 
tydavąu, į ką panašūs mažyčiai mėnulio apšviesti de
besėliai. Bet tai buvo kvaila romantika, ir todėl dabar 
kūnas pilnas drėgmės ir reumatizmas sukioja rau
menis.

Mėsininkas mane atleidžia nuo kasimo, ir einu 
bulvių skusti. Mielos, purvinos bulvės, aukso kamuolė
liai. Sėdžiu kieme ir vilkiu kailiniais. Maždaug kaip 
grafas. Jie kaip tik, sėdint ant dėžės drėgnam ore. 
Vieną bulvę metu į katilą, kitą į kailinių kišenę. Karo 
metu pilvo pilnumas tiesiog proporcingas laimei, tai
kos metu atvirkščiai proporcingas galvos pilnumui.

Pačemu kolona išėjo nakčiai, smulkiam lietui krap- 
nojant. Rūknojo jau nuo pietų. Auksinėj daržinėj su
sėdę valgom bulves ir kalbamės, kad ir pragare yra 
žmonių, kuriems daugiau ir kuriems mažiau sekasi. 
Mes naktį ilsimės, o jie tampys siaurais apkasais rąs
tus, rytą grįš molėti, parsiveš sužeistų ir turės už
muštų.

Bronius pasakoja, kad jų grupė eina dirbti į ne
evakuotą zoną, kad ateinančios moterys ir atnešančios 
maisto, kad sargybiniai nebiaurūs ir iš viso nėra bloga 
ir yra progos bėgti.

— Tai ir bėkit, — gundau.
— Bet toks vokiečių manimi pasitikėjimas, — 

abejoja Bronius. Lietuvis sąžiningas — jis negali iš
duoti net ir juo pasitikėjusio priešo. — Be to, kur dė
sies pabėgęs: frontas nejuda — pagaus.

Rus dausriAi*
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Waterbury, Conn.

Vietos gyvenimo įvairumai
Los Angeles, Calif.

Kronika

Lietuvių Bendruomenė pas
kutiniame savo susirinkime tu
rėjo įdomių momentų. Paskai
tą laikė advokatas Toreze apie 
Waterburio miesto augimą. Pre 
legentas pažymėjo, kad Water- 
bury yra virš 300 fabrikų. Per 
dešimtmetį priaugo šimtas. Čia 
stato American Brass Co. sa
vo laboratorijas, pasirinkusi iš 
Kanados ir JAV tik Waterbu- 
ry vietovę. Po paskaitos atsaki
nėjo į paklausimus.

Einamuose reikaluose kilo 
aštrokų pasisakymų dėl vietos 
Alto parengtos Vasario 16 šven 
tės. Padaryta griežtos Altui kri 
tikos. Alto pirm. Trečiokas į 
tai atsakydamas, pabrėžė, kad 
perdaug norima iš pailsusių vei 
kėjų reikalauti. < Esą, mes dir
bome anais laikais, mes dar 
ir dabar dirbame. Jūs, vyrai, 
tik stokit ir dirbkite kaip mes 
vežame. Dar pasisakė keli Al
tą atstovaujantieji. Kritiką kė
lė Alte nesilankantieji, kai Al
tas laukia visų atsilankant.

Šios diskusijos kilo dėl to, 
kad Altas dirba ir kad padaro. 
Pav. pinigų surinkta virš 1,000 
dol. Kadangi minėjimas buvo 
prieš 16 dieną, tai kiti žmonės 
ir nežinojo. Pav. Staskevičius, 
savininkas Brooklyn Baking 
Co. 50 dol. kaip kasmet, ir šie
met atidavė, bet jau po minė
jimo. Pati šventė turėjo for
malinių netikslumų, bet jau ne 
iš Alto vadovų kaltės, o sąly
gose ne viską galima padaryti 
mes lietuviai pasišaujame su 
kritikoms, kur jau darbas ei
na ne tik neblogai, bet ir ge
rai. Ir jokių kritikų nėra, kaip 
nieko neveikiama. Tada būna 
geriausia. Bet tik pajudėk, 
daryk ką, tai daktarų iki 
lios! Taip nepadaryta, taip 
gerai padaryta ir t. t. Bet 
rai ir šitoks pasireiškimas,
reiškia, kad gyvenimas eina, 
ir kad žmonės gyvai reaguo
ja į gyvenimą. Altas per bir
želinių minėjimą parinks ir vėl 
pinigo. Tik labai prašomi žmo
nės atsilankyti į Alto susirin
kimus, kur šitie reikalai yra 
svarstomi ir nutariami.

pa- 
va- 
ne- 
ge- 
tai

Į Waterbury šiemet atvyko 
žmonių iš Argentinos, Australi
jos ir net dvi moterys iš Lietu
vos. Tai Dvariškienė ir Berno
tienė nuo Bartninkų. Atvykę 
iš kitų kraštų, Amerika nesu- 
sižavėjo. Gal pripras toliau.

— Rašyt. Juozas Tininis skai 
tė paskaitą Kultūros Klubo su
sirinkime kovo 11 d. Tema: Lie 
tuvių kalbos kilmė ir jos santy
kis su kitomis indoeuropiečių 
kalbomis. Susirinkimas buvo la
bai gausus. Džiugu, kad nemaža 
jaunimo (daugiausiai skautų) 
atsilankė pasiklausyti apie savo 
gimtosios kalbos kilmę. Antroje 
susirinkimo daly buvo paminė
tas lietuvių genialusis meninin
kas Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis. Trumpą žodį' apie 
didžiojo menininko prasmę me
no pasauliui ir lietuvių tautai 
pasakė Klubo pirmininkas ra
šytojas Jurgis Gliaudą. Buvo 
pagerbti Čiurlionio giminės: vie 
šinti Los .Angeles klevelandietė 
Stefanija Čiurlionytė-Douvan ir 
čia gyveną dipl. inž. Balys Čiur
lionis, jo žmona Birutė ir sū
nus Raimundas. Meninę dailinin 
ko ir muziko Čiurlionio minėji
mo dalį išpildė: aktoriai Ona 
ir Andrius Mironai, paskaityda
mi kelis didžiojo menininko laišj 
kus, Miss Shirley Gedfhinas, pa 
skambindama pianinu kelias I 
Konstantino Čiurlionio kompo- į 
zicijas ir solistė L. Zaikienė, pa
dainuodama keletą Šuberto dai
nų. Kun. L. Andriekaus poezi
jos knygą leistą į loteriją, kad 
galima būtų padengti kavutės 
ir patalpų išlaidas, laimėjo po
nai Grikinai. Susirinkimas ir tu
rinio atžvilgiu ir atsilankiusių
jų nuotaikomis ir forma reikia 
laikyti labai vykusiu. Dalyvavo 
100 žmonių.

— Leonardo Valiuko pastan
gomis žymus Los Angeles žur
nalistas George Todt parašė Va 
sario 16-tos proga palankų ir 
išsamų straipsnį apie šen. Ku- 
chel rezoliuciją Pabaltijo lais
vinimo kalusimu. Straipsnis bu
vo atspausdintas 1961 m. kovo 
9 d. “Los Angeles Herald & 
Express”, minėto žurnalisto ve- I 
dairiame politiniame skyriuje.

— Danutės Vebeliūnaitės 
dovaujamas tautinių šokių 
rys. vardu “Žilvitis”, 1961 
balandžio 15 d. dalyvaus su 
tuvių šokiais University of Sou- 
them California, tautų festiva
lyje.

— Broniaus Budriūno diriguo 
jamas ir klebono kun. J. Kučin
gio globodamas šv. Kazimiero 
parapijos choras yra užsiregist
ravęs ir dalyvaus Chicagoje šie
met ruošiamoje Dainų Šventėje. 
Choras daug dirba prie naujo

vo 10% kitataučių. Parodoj nu 
pirko 13 paveikslų. Dailininkas 
Pautienius pasižadėjo nupiešti 
vieną paveikslą ir padovanoti 
jį Rochesterio LB skyriui. Tiki
masi, kad jis savo žodį išpildys.

Misijos
rašytojai: prozai- Kovo mėn. 24 d. Rocheste- 
Eglitis ir poetas rl° lietuvių, švento Jurgio pa- 

į rapijos bažnyčioje, prasidės 
Karinus, gyvenąs misijos, kurias ves tėvas jė- 

Misi-
jos tęsis visą savaitę. Klebo
nas kviečia visus savo parapie- 
čius gausiai dalyvauti

repertuaro. Choro pirmininku lankė 600 asmenų, iš kurių bu- 
yra Algirdas Raulinaitis.

— Bernardo Brazdžionio re
daguojamos ir Antano Skiriaus 

i leidžiamos “Lietuvių Dienos” ba 
landžio 9 d. ruošia parapijos 
salėje gražų meno vakarą, į ku
rį paKviesti dalyvauti latvių ir 
estų menininkai, tarpe jų ir ži-, 
nomi latvių 
kas Enšlavs 
O. Stumbris.

— Kazys
1311 McCallum St., Los Ange- zuitas kun. Tamošaitis, 
les 26, Calif., ištiktas sunkios 
ligos, guli ligoninėje ir reikalin
gas ilgesnio gydymo.

— Ona Razutienė, žinoma vei 
kėja ir mokytoja, susilaužė abi 
rankas. Kol ji pasveiks, dauge
lis organizacijų ir ypatingai šv. 
Kazimiero parapijos bei šešta
dieninė mokyklos jos labai pa
siges.

— Jaunučiai ateitininkai ko
vo 12 d. Kojelių namuose turėjo 
gražų susirinkimą. Dalyvavo a- 
pie 20 vaikų. Buvo ideologinis 
- patriotinis pasikalbėjimas, žai 
dimai ir dainos, o po vaišių — 
meninis kiekvieno dalyvio pasi
rodymas. Tokie susirinkimai į- 
vyksta reguliariai maždaug kas 
mėnesį.

M.

J

1909 1961

Stipriausioje

Rochester,
Graži

N. Y.
veikla
lietuvių

Taupyk
CHICAGOS TAUPYMO BENDROVĖJE!

1

Brockton, Mass.
Motery Sąjungos 15

Kovo 18 d.
klubo valdyba svarstė savo vei
kimo planą ir nustatė tolimes
nei veiklai gaires. Be to, smul
kiai aptarė balandžio 22 d. ruo
šiamo koncerto programą, ku
rią išpildys Clevelando vyrų 
oktetas. Tikimasi, kad į kon
certą atvyks daug svečių ir iš 
kaimyninių lietukų kolonijų. 
Oktetas gražiai yra Chicagoj 
užsirekomendavęs, todėl ir Ro- 
chestery jo pasisekimas nea
bejotinas.

Toliau valdyba su radijo pra 
nešėjais, kurių yra 10 asme
nų, svarstė radijo programų 
reikalą. Valdybos pirmininkas 

| Puidokas perleido pirmininka
vimą R. Žeimeliui, pirmajam ra
dijo valandėlės steigėjui. Žei
melis apibudinęs lietuvių radijo _T _ . _ Jlli _ — *4 v • •

radijo

Waterbury, Conn.
Pobūvis seselių reikalu

Kovo 26 d., sekmadienį, nuo 
3 vai. p. p., lietuvių parapijos 
senosios mokyklos šv. Vardo 
patalpose įvyks turiningas po
būvis Nekalto Marijos Prasidė
jimo Seserų vienuolyno reika
lais.

Kongregacijos viršininkė mo
tinėlė Augusta iš Putnamo pa
darys pranešimą apie kongre
gacijos reikalus, ypač apie pro
jektuojamus seneliams ir ligo
ninis namus ir apie naują sto
vyklavietę mergaitėms.

Seselės atsakinės į klausimus 
ir suintaresuotiems smulkiau 
paaiškins apie kongregacijos už 
simojimus plačiau tarnauti lie
tuviams.

Bus taip pat rodomi spalvoti 
filmai iš praeitų metų mergai
čių stovyklos.

Į to vienuolyno rėmėjų cent
ro valdybą iš Waterburio įei
na M. Karinauskienė, Vikt. Vait 
kus, A. Žemaitaitienė.

Šiame pobūvyje bus aptarti1 
ir vietinio' rėmėjų skyriaus rei
kalai.

Waterburio bei apylinkių lie
tuviai maloniai kviečiami pobū
vyje dalyvauti. Kr.

j

E ATEITININKŲ 
GYVENIMO

JAUNUČIŲ AT-KŲ 
SUSIRINKIMAS

Marąuette Parko 
at-kų susirinkimas 
šeštadienį, kovo 25 
p. p., abiejų grupių 
rapijos salėje.

Visus narius ir svečius pra
šome dalyvauti. Globėjos

Jaunučių 
įvyks šį 

d., 2 vai. 
kartu pa-

Stasys Rudys ir Vida Deveiky
tė. MAS-os suvažiavimas šau
kiamas Dainavos stovyklavie
tėje liepos 28-29 d.

— Studentų At-kų Sąjunga 
ėmėsi ruošti MAS kuopų glo
bėjų ir vadovų kursus šiemet 
po Katalikų Mokslo Akademi
jos suvažiavimo. Kursai bus 
pravesti aukštu intelektualiniu 
mastu ir modernišku metodu. 
MAS-os C. Valdyba džiaugiasi 
šita studentų iniciatyva.

— Posėdis. Balandžio 7 d. 7 
vai. V. Manelio bute šaukiamas 
visų At-kų Federacijos Centro

Ateitininkams sendraugiams 
SAS Chicagos skyriaus narių 
susirinkimas įvyks sekmadienį, Valdybų posėdis: MAS, SAS ir 
kovo 26 d., 6 vak vak. Jauni
mo Centro patalpose. Bus svar 
stomi aktualūs ateitininkų gy
venimo klausimai ir rodoma 
prel. M. Krupavičiaus pagerbi
mo filmą. Valdyba

ASS Centro Valdybos šiemet 
yra Chicagoje.

i

Lietuvos okupacija ir ūkis
I

“International Peasant Union”, 
Tarptautinio Žaliojo Interna
cionalo organas, ir paskutinia
me (šių metų 1-me) numeryje 
deda medžiagos, liečiančios Lie 
tuvą bei kitas Pabaltijo valsty
bes — daugiausia iš ūkinio po
žiūrio. (E.)

kuopa
savo metiniame susirinkime va
sario 12 d. parapijos salėje iš
sirinko naują valdybą: pirm. 
Sofija Stašaitienė, sekretorė ir 
ižd. Bronė Meižienė, vicepirm. 
Marija Čiužienė, narė Marijona 
Bartkevičienė. Revizijos komisi- - 
jon Sofija Mantautienė, Petro
nėlė Peldžienė ir Antanina Su- 
žiedėlienė. Vėliavininkės Pranė 
Grybauskienė, Juozefa Savickie 
nė ir Bronė Stundžienė.

Iš valdybos pranešimų paaiš 
kėjo, kad pereitais metais kuo
pa per savo rankas perleido 
per 1,000 dol., surinkdama lie
tuviškiems vienuolynams ir pa
rapijai. Buvusi pirmininkė Mor
ta Lankutienė kovo 3 d. šven
čia savo 70 m. gimtadienį, o bu
vusi valdvbos narė Kazimiera 
Kuzborskienė vasario 16 d. at
šventė 81 metų sukaktį. Abiem 
sugiedota Ilgiausių metų.

Paminint Lietuvos Nepriklau 
somybės sukaktį, Bronė Liudo- 
nienė. Apylinkės Bendruomenės 
pirmininkė ir šeštadieninės mo
kyklos mokytoja, skaitė paskai 
tą: “Lietuvos prisiminimai”. 
Paskaita kruopščiai paruošta ir 

i įdomiai perduota, perpinant mū 
sų poetų eilėmis. Prisiminta žu
vusieji už laisvę ir sukalbėta 
malda. Sugiedota tautos him
nas. Buvo ir viešnių: činčienė 

i su dukrelėmis Irute ir Gražina, 
Birutė Tamulienė, Albina Baš- 
kauskienė, kurios pažadėjo įsto 
ti į mūsų kuopą. Elena Plonie- 
nė — Nekalto Prasidėjimo Se
serų rėmėjų branduolio vadovė 
taip pat savo dukreles Genutę 
ir Ramutę nepaliko namie, o 
pratina iš mažens prie visuome 
ninio bendravimo.

Pasivaišinusios suneštinėmis 
vaišėmis, ir aplankytos dvasios 
vado prel. P. V. Strakausko, 
kur ragino aukoti parapijos sti
pendijų fondui (suaukojo są- 
jungietės čia pat 11 dol.), grį
žome pilnos naujo ryžto geriems 
darbams. K. Keblinskienė

MAS-OS C. VALDYBOS 
< ŽINIOS

— MAS C. Valdyba sudarė 
atskirą rinkiminę komisiją nau
jai C. Valdybai išrinkti. Komi
siją sudaro Jonas Žadeikis,

LEO S TEXACO SERVICE
PILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI 

Prityrusių tepimas ir aliejaus pakeitimas

4951 S. California Avė. (kamp. 50 St.) Chicago 32, III.
Leonas Franckus, sav. Tel. GR 6-9555San Francisco, Calif.

Gražiai paminėjo
San Francisko, Calif., Vasa

rio 16 minėjimas įvyko 18 va
sario St. John’s auditorijoje. 
Mųjėjime kalbą pasakė kun. 
dr. Pavalkis, po to sekė Los 
Angeles dramos mėgėjų būre
lio vaidinimas “Baisusis birže
lis”, kuris ne vienam lietuviui 
išspaudė ašarą. Po vaidinimo 
įvyko liet, vaišės, paruoštos 
Zaborskienės.

Į minėjimą atvyko ne tik San 
Francisko, bet ir iš tolimesnių 
apylinkių kaip: San Jose, San
ta Clara, San Rafael, Oakland 
ir Sacramento. Vietos lietuviai 
giilai yra dėkingi kun. dr. V. Pa 
vaikiui už suruošimą šio minė
jimo, o taip pat didelė padėka 
Kaributui ir kitiems aktoriams 
iš Los Angeles.

Jei kas norėtų iš naujai at
vykusių lietuvių įsirašyti į vie
tinę Lietuvių Bendruomenę, bei 
susisiekti su kitais čia gyvenau 
čiais lietuviais, prašau kreiptis 
pas Zaborskį, 130 Bradford st., 
San Francisko.

S
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MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS ANT VISŲ 
TAUPYMO SĄSKAITŲ!

• INDELIAI APDRAUSTI IKI $10,000.00 
Paskolos ant namų nuo vieno iki dvidešimties metų — 

lengvais mėnesiniais atmokėjimais

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė. CHARLES ZEKUS, Sect’y LA 3-8248
VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4:30; Ketvirtadieniais 9 iki 8 v. vak.

Trečiadieniais uždaryta
------------------------------------------------ -------------------

TV, RADIJAI, STEREOFONINIAI HI-FI, VOKIŠKI APARATAI. 
TAISYMAS IR PARDAVIMAS

F R A N KS TELEVISION 
AND RADI O, INC.

3240 Seuth Halsted Street Tel. CA 5-7252

JŪSŲ DŽIAUGSMAS BUS PILNESNIS
xxxxxxxxxxxxxxx>cxxx> kai įsigysite ką nors nauja iš baldų. 

Tik už $149.95 galite įsigyti 3 dalių 
miegamojo setą, spyruokles, čiužinį, 
2 pagalves, 2 lempas, kilimėlį ir pa
veikslą. Už $189.95: 2 dalių parlor setą, 
2 pakopų stalą, cocktais stalą, 2 stalo 
lempas, kilimėlį. 5 gabalų DINETTE 
setas $39.95 ir aukščiau. Didelis pasi
rinkimas iš Vokietijos importuotų 
Stereo, HI FI, Fonografų ir radio apa
ratų, su kuriais galite girdėti Europos 
radio stotis ir kitokių baldų ir namams 
reikmenų.
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE CO. 
2310 W. Roosevelt Rd. Tel. SEeley 3-4711 

Sekmadieniais atdara nuo 11 iki 5 vai. po pietų

va-
bū- valandėlės reikšmę ir jos pas

kirtį pasiūlė dalyviams svars- 
i tyti Lietuvos istorijos, lietuvių 
i literatūros ir kultūros reikalo 
suaktualinimą radijo progra-1 
mose. Pranešėjai ir valdybos 
nariai šiuos klausimus gyvai 
diskutavo ir reiškė įvairių pa- 

• siūlymų. Nors ir nebuvo priei
ta vienos nuomonės, bet beveik 
visi pasisakė dėl šio teigiamai 
ir ateity, kiek sąlygos leis, steng 
sis tą palaipsniui įgyvendinti. 

Malonu pažymėti, kad klubo 
valdyba ir pranešėjai yra labai 
pasišventę tam kilniam lietu
viškam kultūriniam darbui, dir
ba entuziastiškai su dideliu pa
siryžimu ir pasišventimu. Todėl 
lietuviškos radijo valandėlės 
kiekvieną sekmadienį būna tu
riningos, įdomios ir patrauk
lios.

Pagerbė mirusius
Kovo 19 d. per radijo valan

dėlę istorikas Jančys tarė gilų 
j žodį apie staiga mirusius dr. 

Šapoką ir dr. Dirmeikį. Jis 
trumpai apibūdino jų kilnias 
asmenybes, nuveiktus darbus 
ir didelius nuopelnus mūsų tau
tai. Skaudu, kad jiedu pačiame 
darbingumo pajėgume išsisky
rė iš gyvųjų tarpo, kurių Lie
tuvos istorija niekad negalės 
užmiršti.

žodžiai realizuojami
Jau buvo rašyta, kad Ro

chesterio LB skyrius įsijungė 
į Geležinio fondo milijono dole
rių eilėje. Kad tie žodžiai taptų 
kūnu, šiomis dienomis LB val
dyba išsiuntė geležiniam fon
dui 400 dolerių, likusius 600 
dolerių įneš 
metu

Kitataučiai 
Dailininko 

chestery surengtą parodą ap-

m. 
lie-

$80,000,000.00

Atsargos Fondas . .. $7,500,000.00

Dividendas
mokamas visoms

santaupoms
Justi n Macidewich, Chairman of the Board

Justi n Mackiewich, J r., President

FREE PARKING

i STANDAKI) FEDERAL SAVINGS

IK r ILk

AND LOAN ASSOClėtlON
-ip - O? Chicago 
4tWMKHNMK»tHkCAGO 3 2

PHONE: Vlrginio 7-1141

v ALANUOS. Kasdien įskaitant sešt. nuo M vai. ryto Uci 4 
''ai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro 
Trečiadieniais visai neatidaroma

.Z

j

i

per sekančius du

Perskaitę dien. Draugų’, jį kitiems
domėjosi paroda 

Pautieniaus Ro-

lAjoainaca

VESTUVIŲ NIOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIAtiYRft.

PRECIN PROTO STUDIO
(T ncor porafod ) 

EDVARDAS UTIS, sav.
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

u
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PERKRAUSTYMAI—MOVING

Pigus, sąžiningas darbas- Visi apdraudimai. Dėl artimu ir 
tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
"C" . L 3415 SO. LITUANICA AVENUE

Chicago, I1L TeL FRontier 6-1882
....... ......................... ..........===

COMPLETE
AUTOMOBILIŲ

kurtoje Jūsų automobilis 
hu.x pilnai užhaictas. prade
dant motoro sureguliavimu. 
karoM*riJok . ištaisymu, ratų 
subalansavimu tiesaus va
žia, Imu nustatymu, dažymu 
ir kitais darbais. Naujai pa
didintose dirbtuvėse naudo
jamos moderniškiausios ma
šinos automobilio karoseri. 
jai išlyginti. Dirbtuvėse vie
nu laiku gali būti taisoma 
virš tuzino automobiliu.

Sav. STASYS DAPKUS

AUTO SERVICE
TAISYMO DIRBTUVE

%

4542-44 So. Western Avė., Chicago 9, III.
Telef. CLliffside 4-2241

% 4*

DARBO VALANDOS
pirm. 9 iki 8 v. v. 
antr. 9 iki 5 v. v. 
trečiad. — uždaryta 
ketv. 9 iki 5 v. v. 
penkt. 9 iki 5 v. v. 
fteSt, 9 iki 1 v. p.p.

mokame už 
Ilgalaikes 
taupmenas!

KAS DU MENESIAI 
DUODAMOS VIS 
NAUJOS DOVANOS

BALANDŽIO MĖN. DUODAME 
ŠIA DOVANĄ

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, vedėjai

AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 4 S tkCOURT, CICERO 50, ILL./ll 2-1397,TO 3-1131
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DRAUGAS, Ketvirtadienis, 1361 ra. kovo 23 S
I ir šios palyginamai geros pro- jone turėti savus namus per 
gos nereiktų praleisti. Kovo labai trumpą laiką taps realy- 
12 d. namai buvo atidaryti ir be. * E. Kodatienė
kiekvienas besiinteresuojąs ga
lėjo juos apžiūrėti. Klubo p-kas RAMOVĖNAI KVIEČIA

■ J. Atkočaitis maloniai visiems Kur. _ gav. įr ramovėnai, tal- 
aprudė didžiulį pastatą su pa- žinant vietinėms birutininkėms, 
rengimu, sporto, valgyklos sa- šauliams ir Dariaus bei Girėno 
le ii kt. salelėmis, patalpomis.; nariams, gegužės
Dauguma mačiusių prie jo išva-120 j rengia vakarą su meni

ne ir linksmąja dalimi. Veiks 
su skaniais birutininkių paga-

; mintais valgiais ir šaltais įvai
riais gėrimais, bufetas. Šokiams 
gros jaunimo orkestras.

Vakaras bus čekų namuose 
3009 Tillman (Tarp 23 ir 24 
gatvių nuo Michigan į šiaurę) 
gatvės, kuriuos namus Dariaus 

i ir Girėno klubas rengiasi nu
pirkti Detroito lietuviams.

Kūr. - sav. ir ramovėnai pra
šo visus lietuvius kuoskaitlin- 
giausiai į vakarą atsilankyti, 
nes visas vakaro pelnas skiria
mas pastatyto Chicagoje pa
minklo žuvusiems už Lietuvos 

j laisvę skolai padengti.
Ta pačia proga, atsilankiusie 

ji galės pamatyti perkamo na
mo Detroito lietuviams visas 
sales, barą, skaityklą, sporto 
salę, dušus ir kitus namo už
kampius.

Kas namo salių dar nematė, 
gali pamanyti, kad jos tokios, 
kaip Fordo auditorijoje, kurio
je 1960 m. sausio mėn. 30 d. 
buvo LB Detroito apylinkės su
ruoštas vakaras. J. M.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI Andrius Bliūdžius 3 dol. ir Ri
mas Krikščiukaitis 2 dol.Balandžio 16 d. 4 vai. p. p. 

Detroito Lietuvių Kultūros klu
bas, tarptautiniame Institute, 
ruošia pobūvį Vasario 16 gimna 
gijos naudai. Programoje bus 
linksma komedija, kurią režisuo 
ja Z. Arlauskaitė Mikšienė. Bus 
ir koncertinė dalis. Veiks bu
fetas.
Po programos įvyks šokiai. Bus 

dovanų. Pereitais metais tokio 
pobūdžįo parengimas gimnazijai 
davė 450 dol. pelno. Tikimasi 
ir šiais metais visuomenės pa
ramos. .

Lansingo lietuviai taip pat 
remia Vasario 16 gimnaziją. Ne 
seniai per Petrą Vedeiką gim
nazijai pasiųsta 39 dol. Aukojo 
Sofija ir Alfonsas Petravičiai 
10 dol., Danutė ir Juozas No
reikai, Jonas Sarapinas, V. V. 
Vaitai ir Juozas Andriekus po 
5 dol., Frank J. Stafan 4 dol.,

STUDIJŲ DIENOS
Per atvelykį, bal. 8-9, Liet. 

Stud. S-gos Detroito skyr. ruo
šia Studijų dienas. Programa 
ne vien rimta, bet ir įdomi. 
Prelegentai ne eilinio kalibro. 
Tikimės sulaukti svečių iš Chi
cagos, Clevelando, Kanados. Ti 
kimės taip pat šimtaprocentinio 
Detroito skyriaus narių daly
vavimo.

Studijų dienos įvyks Westem 
salėj. Pilną programą prista
tysime vėliau.

Skyriaus Valdyba
(Nukelta į 6 psl.)

ką, o tuo metu fotografai pa
darė nuotrauką. Mergaitė bu
vo laiminga... Sekančią dieną

♦

su tėvais lankydama Baltuosius 
rūmus Marie net pagalvojo, kad 
kai sekantį kartą ji čia ateis, 
jai jau bus reikalinga asmeni
nė apsauga ir ji turės “pir- 
rnesios lady” titulą... Prie Ne
žinomojo Kareivio paminklo ka 
reiviai stovi kaip sustingę. Gali 

f, 
šypsotis ar net juoktis sargybi
nis visai nereaguoja. Taip ge
rai jie treniruoti — stebėjosi 
Marie. Apsilankė Georgetown 
Kennedy namuose ir užėjo į 
Holy Trinity bažnyčią, kur da
bartinis prezidentas eina mels
tis. Paprastai jis tai daro 11 
va!., bet kartais norėdamas su
klaidinti reporterius pasirenka 
ankstyvesnes pamaldas. Jis ne
norįs tiek daug pozuoti, kaip 
kad daręs jo pirmtakas Eisen- 
howeris. Labai įdomus yra 
Pranciškonų vienuolynas, o Ne
kalto Prasidėjimo katedroje y- 
ra katakombos, gi iš Washirig- 
tono paminklo viršūnės, 550 pė 
dų aukščio, ‘matosi visa sosti
nė. Po to Miseliai dar apžiū
rėjo Fordo teatrą, kur buvo 
nužudytas Abraomas Linkol- 
nas. Viduje kėdės ir. scena iš
plėštos, bet lankytojams norint 
matyti originalų teatro vaizdą, 
žadama vėl viską atstatyti. 
Skersai gatvę nuo teatro yra 
Patersono namai, kur po aten
tato buvo nuneštas A. Linkol- 
nas Po stiklu laikoma, jau pa
rudavusi, 
jis mirė.

Vienoje
Kubos ir

Į rusų ir kubiečių ambasa- 
nė nemanyk įeiti, apstaty- 
sargybom, tačiau į Lietu- 
pasiuntinybės rūmus jie

mėn.
LIETUVAITĖ 

BALTUOSE RŪMUOSE

Detroite gyvena pasiturinti 
James ir Albinos Miselių šei
ma. Jie laiko patrauklią užkan
dinę ir keletą saldainių krau
tuvių. Biznis sekasi gerai, to
dėl ir žiemos atostogas pralei
džia Floridoje. Šiais metais grį 
žę iš atostogų rado pakvietimą 
dalyvauti prez. Kennedy inau- L - • • 4. - • , •.. , . . tu jiems iš arti spiginti į akis,guracijos iškilmėse. Pakvietimą 
parūpino Charles Zavorskas, jų 
šeimos geras prietelius, kuris 
palaiko artimus santykius su 
įtakingais demokratų asmeni
mis. Miselių dukrelė Marie 14 
metų amžiaus lankanti Šv. Al
fonso aukštesnę mokyklą pre
zidento rinkiminės akcijos me
tu buvo Kennedy šalininkė ir 
net susirašinėjo su Kennedy šei 
ma. Ji vienintelė iš 1,500 moki
nių gavo pakvietimą į inaugu
racijos iškilmes.

Kai Miselių šeima nuvyko į 
Washingtoną inauguracijos iš
kilmėms ir apsistojo Windsor 
Park viešbutyje, jų dukrelė Ma
rie susipažino su Arlene Fran
ces, žinoma žurnaliste ir kon- 
gresmanu Sikes iš Floridos. 14 
metų lietuvaitės domėjimasis 
politika atkreipė Associated 
Press atstovų ir fotografų dė
mesį. Čia ji susipažino su S. 
Carolina ir N. Caroline guber
natoriais. Su jais kalbėjosi ir 
buvo fotografuojama. Po inau 
guracijos iškilmių besiruošiant 
į balių į Armory ir Mayflower 
Marie pasisakė Massachusetts 
gubernatoriui, kad ji labai no
rėtų patekti su tėvais į 
Hotel vykstantį balių, 
natorius sudarė sąlygas 
sėlių šeima nuvyko į 
Hotel. Čia Marie susipažino su 
dainininke Machalia Jackson. Ša 
limais buvo kino žvaigždės: Kim 
Novak, Jim Kelly, Joe Bishof, 
Peter Lawfford ir kt. Kai į ba
lių atvyko prezidentas Kennedy 
lydimas viceprez. Johnson, jis 
sveikinosi su arčiau esančiais. 
Vienas iš prezidento palydovų 
atkreipė dėmesį į Marie ir tvar 
kos dabotojui padarius taką 
prisiartino prez. Kennedy ir pas 
paudė jaunutei lietuvaitei ran-

dos, kad norint palaikyti gyvą 
lietuvišką veiklą, o ypač labiau 
suburti ir išlaikyti mūsų jau
nimą, namai be jokių dvejonių 
pirktini nežiūrint nei rajono, 
nei reikalingo jiems remonto. 
Rajonas apie Šv. Antano baž
nyčią dar ilgai bus lietuviškas. 
Ir salę patogiausia turėti ar
čiau bažnyčios ir lietuviškos 
mokyklos. Vaikydamiesi gerų 
rajonų ir moderniškų pastatų 
mes niekad jų neįsigysime ir 
kaip ligi šiol ilgai dar liksime 
kitų kampininkais. Juk visvien 
dauguma parengimų, posėdžių, 
sueigų, repeticijų vyksta šiame 
rajone.

Mūsų jaunimui skubiai reika
linga vieta burtis, veikti, dirbti,

M O V I N G
A. BANIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus bei pervežimus iš 
tolimų ir artimų atstumų.

Tel. RE 7-7U83

pagalvė, ant kurios

Statler 
Guber- 
ir Mi-
Statler

i
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gatvėje yra Sovietų, 
Lietuvos pasiuntiny-

bės. 
das 
tos 
vos
kaip lietuviai užėjo. Juos nuo
širdžiai pasitiko atstovas Juo
zas Rajeckas ir ponia, Čia jie 
buvo pavaišinti prancūzišku vy
nu ir pajuto lietuviško svetin
gumo nuotaiką. Marie padarė 
įspūdį prez. Eisenhowerio, vals
tybės sekretoriaus Herterio ir 
kitų aukštų valstybės vyrų mū 
sų atstovui atsiųstos Kalėdų 
sveikinimo atvirutės.

patikslinimas 
DĖL MINĖJIMO

“Dirvai” atsisakius atspaus
dinti šį patikslinimą, prašome 
Draugo redakciją jį paskelbti.

D.L.O.C. apsvarsčiusi Kosto 
Jurgučio rašinį (išspausdintą 
“Dirvoj” 1960 m. Nr. 188) “Dvi 
gubas minėjimas Detroite”, ra
do reikalinga padaryti šį patiks 
linimą:

1. P. Kostas Jurgutis apra
šydamas Detroite įvykusį Stei
giamojo Seimo 40 metų sukak-

i ties minėjimą, apsilenkė su ko
respondentinių rašinių reikala
vimais. Iš jo korespondencijos 
gavosi minėjimo komentarai ir 
prelegento prel. M. Krupavi
čiaus charakterio tendencingi 
analizavimai, kuriems korespon 
dentas naudoja atskirus prele
gento išsireiškimus iš ištisinio 
kalbos teksto, kur ji turėjo vi
sai kitą prasmę.

2. Korespondento teigimas, 
kad prelegentas mažai tekalbė
jęs apie patį Steigiamąjį Seimą 
bei jo darbus, o greitai perėjęs 
prie pamokslų apie tėvynės mei
lę, neatitinka tiesai, nes, patik-1 jei nenorime, kad nenubyrėtų 
rinus mechaniškai užrašytą pre ar išsilakstytų. Ne kokių pre
lato M. Krupavičiaus kalbą juo 
stelėje, rasta, kad prelegentas 
paskyrė didesnę savo kalbos 
dalį šiam reikalui ir tik baig
damas tepalietė tėvynės meilės 
ir lietuvybės išlaikymo proble
mas, kurios čia tiko taip pat, 
kaip pastatytam namui vaini
kas.

3. p. K. Jurgučio tendencija 
protestuoti prieš prelegento min 
tį, kad Steigiamojo Seimo Me
tu egzistavusi T. Sąjunga, yra 
veržimasis į atviras duris, nes, 
patikrinus prelegento kalbą, nie 
kur nerasta, kad jis kur nors 
būtų teigęs, jog tokia sąjunga 
tada būtų egzistavusi.

D.L.O.C. Valdyba mano, kad 
i objektyvi korespondencija pa
grista tikrais faktais yra daug 

i reikšmingesnė ir reikalingesnė 
miisų visuomenei negu tų pa
čių įvykių komentarai, kurie 
daugumoje yra paremti subjek
tyvia nuomone.
Detroito Lietuvių Organizacijų

Centro Valdyba
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DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KUŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detroit 27, .Michigan

GEl^BAL ČOATRAi
s statyboj

Tėi. we 44»is.->
—.— a---------- iCTOr

Atlieka "įvairius statybos pataisy
mo ir pertfjsymo darbus — stalinin- 
kystės. cemento, mūrijimo, elektros. 
piumbinKo, dažymo ir dekoravimo. 
Atskiru kambarių bei butų įrengimą 
pastogėse ir skiepuose;

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

kiekvieną šeštadieni 5:00—5:30 
p. p. iš Detroito stoties WJLB — 
1400 kilo.

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoadvray 3-2224

DR. B. GRUZDIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

Naujas adresas:
15200 Schoolcraft, tel. VE 7-2119

(Namų ir ofiso tas pats)

Marie turėjo laimės matytis 
ir kalbėtis su buv. prezidentų 
našlėmis E. Roosevelt ir W. 
V/ilson. Su prez. Kennedy tėvu 
jiems teko ilgiau pasikalbėti 
ir nusifotografuoti. Marie vėl 
lanko Šv. Alfonso mokyklą ir 
galvoja kada vėl bus pakvies
ta į Baltuosius Rūmus...

S. G-kas

STUDENTUOS DĖMESIUI!
Liet. Stud. S-gos Detroito 

skyriaus valdyba iš anksto pra 
neša studentijai ir visam Det
roito jaunimui, kad Velykų sek 
madienj (bal. 2 d.), pagal se
ną skyriaus įprotį, yra ruo
šiami šaunūs šokiai. Nuošir
džiai kviečiame filisterius, a- 
lumnus, studentus (ir jų žmo
nas — esamas arba būsimas), 
abiturientus — vienu žodžiu — 
visą Detroito jaunimą atsilan
kyti. Alumnai turės progos “ge 
ras senas dienas” prisiminti, 
gi jaunesnis jaunimas turės pro 
gos kalbėti apie jaunatvę.

Šokiai įvyks Dannebo salėj, 
1753 W. Hancock. Pradžia 8 v. 
P.M. Skyr. Valdyba

KAZIUKO MUGĖ
Kovo 26 d., sekmadienį, kvie

čiami visi Detroito ir apylin
kių lietuviai apsilankyti skaučių 
- skautų ruošiamoje Kaziuko 
mugėje, kuri įvyks prie šv. 
Antano parapijos bažnyčios bu 
vusios lietuvių svetainės patal
pose. Mugės atidarymas 10 vai. 
ryto ir tol vyks kol viskas bus 
išpirkta ir išvalgyta, nes mugė 
yra vienintelis pajamų šaltinis 
Gabijos tunto skaučių ir Balti
jos tunto skautų veiklai palai
kyti ir labiau ją išvystyti.

Nuo pačios jauniausios skau 
tės-skauto iki vyriausiųjų visi 
užimti darbais, darbeliais visi 
atsidėję ruošiasi mugei. Mugė
je pamatysite jų kūrybą ir ga
lėsite įsigyti smulkesnių ir di
desnių darbelių įvairių progų 
dovanoms. Veiks ir labai turtin 
ga loterija, o taip pat įvairūs 
žaidimai ir kt. pramogos vai
kams. Tėveliai kaip kasmet vai 
šins atsilankiusius skaniausiais 
lietuviškais valgiais.

Mielos šeimininkės neruoški- 
te šią dieną pietų. Vaišinkimės 
visi skautiškoje šeimoje.

Rūgsta gira, šypsos širdys, 
jus čia vaišins ir pagirdys...

Visiems iki mielo pasimaty
mo mugėje! K. K.

šmatnumų, o savos visus jun
giančios lietuviškos pastogės 
reikia, kur sportuoti, dainuoti, 
šokti, žaisti galėtų.

Svarbu dar ir tas, kad pasta
tas palyginamai nebrangiai par 
duodamas ir su visu inventuo- 
rium ir iš pirmos dienos jau 
galima viskuo naudotis ir įvai
riausius užsiėmimus, parengi
mus ruošti.

Namo jaukumas, išvaizda pri 
klausys nuo mūsų pačių. Daug 
šiuo metu yra nedirbančių, juk 
kiekvienas gali vieną kitą die
ną paaukoti namų remontui, 
padekoravimui, juk sau dirbsi
me. Jei Bostono lietuviai iš si
nagogos pasidarė gražiausius 
namus, kodėl mes negalime at- 
siremontuoti, susitvarkyti taip, 
kad visiems jauku ir miela juo
se būtų.

Tenka tik džiaugtis Dariaus 
ir Girėno Klubo iniciatyva ir 
visiems kuo kas gali prisidėti. 
Reikia rasti pasišventėlių, ku
rie iš namo į namą eitų ir rink 
tu namų pirkimui pinigus. Tik
rai nieks durų neuždarys ir 
duodančių šiam tikslui daug 
atsiras. Neteko būti namų įsi
gijimo svarstymo susirinkime, 
bet manyčiau šėrai turėtų bū
ti nedideli, po kokius 25 dol., 
kad ir silpniau ekonominiai sto
vintieji lietuviai galėtų prisidė
ti ir visi jaustųsi namų šeimi
ninkais. Pasiturį ir kuriems lie
tuviškumas rūpi, reikia tikėtis, 
kuo duosniausiai šį reikalą pa
rems. Jei būsime vieningi, sva-

BISUUIT THREE ŠTAR COGNAC Fifth $4.98

I

TURĖSIME LIETUVIŲ 
NAMUS

A. L. BALSO RADIJO KLUBO pusvalandis “LITHUANIAN VOiCE” 
yra transliuojamas iš WCHB radijo stoties, banga 1440 kiekvieną sek
madienį popiet sekančiu laiku: sausis 5:00—5:30: vasaris 5:30—8:00: 
kovas 6:15—6:45; balandis 6:45—7:15; gegužis 7:15—7:45, birželis 7:45 
—6:15; liepos 7:45—8:15; rugpiūtis 7:00—8:30; rugsėjis 6:15—6:45; 
spalis 5:15^—5:45; lapkritis 4:45—5:15; Ir gruodis 4:30—5.00.

_ _ Programos vedėjas J. KRIŠČIŪNAS,
803 N. Crawford. Detroit 9, Mich. .

Tel. VI 1-5724

Dariaus ir Girėno Klubo gra 
žus užsimojimas pirkti lietu
viams namus turėtų rastHnūsų 
visų nuoširdų pr^arimą, kad 
bent kartą susilauktume savos 
pastogės visai lietuviškai veik
lai z

Tokie namai buvusieji iki šiol 
čekoslovakų netoli Michigan ir 
23-ges 3009 Tillman yra rasti

I

SIUNTINIŲ TARNYBA — A L F A
(V. AKELAITIS)

Angliškos medžiagos ir kitos prekės angliškomis karnomis. 
Garantuotas sąžiningas patarnavimas. Reikalaukite mūsų kaino
raščių ir pavyzdžių.

Darbo valandos vakarais:
Pirmadieniais — Penktadieniais ........... 6—10 vai. p. p.
šeštadieniais ............................................. 2—6 vai p p

A L F A, 634 East 124th Street
Cleveland 8, Ohio. Telefonas — UL 1-0934

I

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 
U. S. P.

POPULAR BRAND OF 6 YEAR OLD 90 Proof
CANADIAN WHISKEY. Fifth $3.98

RICCA DONNA LMPORTED VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $1.19

Fifth $4.89

NAPOLEON BRAND OF LMPORTED FRENCH
BRANDY Fifth $3-19

PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN

CIZID’C S E L F 
OIVI1 w SERVICE

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

MARCH — KOVO 23, 24, 25 D. D.

ARROW MARTINI or
MANHATTAN COCKTAIL Full Quart $2.89

TVARSCKI VODKA 80 PROOF Fifth $2.59

IMPORTED POLISH VVINE BLACKBERRY,
STRAWBERRY, CHERRY, APPLE Fifth $ -| .69

LMPORTED FRENCH CHAMPAGNE
(Close out) Fifth $-|.98

IMPORTED SCOTCH WHISKEY
86 PROOF Fifth $3.89

Planingas taupymas visada moka gerus

DIVIDENDUS!!
Nuo 1905 metų, tai yra, nuo pirmos 

įsikūrimo dienos,
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

nuolat išmokėjo aukštus nuošimčius savo taupytojams

Metinis dividendas 
už santaupas 

visose sąskaitose!

fl

« ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės. religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE 7-1941

v---------------------------------------------
HEmlock 6-1251

VICTOR’S
HAIR STYLING
2442 West 63rd Street

Chicago 29, Illinois
Vėliausio stiliaus plaukų šukuosena, 
pusmetinis bei įvairus plaukų dažy
mas.

Pirmadienį uždaryta. Kitomis die
nomis nuo 9 iki 6 vai. vak. Ketvirta
dienį ir penktadienį nuo 9 iki 9 vai. 
vak. Savininkai:

Nijolė ir Vytautas KaveckaL

2202 West Cermak Road, Chicago 8, Illinois
Phone: Virginia 7-7747 JOHN J. KAZANAUSKAS, Prea

/
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Popiežius sukūre nauję Detroit, Mich, 
afrikiečių vyskupijų
ROMA. — Popiežius Jonas 

XXIII pasveikino naują suda
rytą Fort Portal vyskupiją U- 
ganoje, Afrikoje, ir naujos die
cezijos vyskupu paskyrė Vin
cente McCauley iš Šv. Kryžiaus 
kongregacijos.

Vyskupas McCauley seniau 
tarnavo Washingtone, ir dirbo 
Virina misijoje Ugandoje.

(Atkelta iš 5 psl. i
MARQUETTE PARKO CENTRE

Reto grožio liuksus nauja reziden
cija. 7 erdvūs kamb., 2 auto, gara
žas. Platus sklypas. Pobūviams puoš
nus 
site — namas pats kalbės. $46,500.

Akis traukia, kaip stiklas švarus
5 butų niūras ant kampo už $55,000. 
5 kamb. butas savininkui ir $4,500 
nuomos.

Nekasdien pasitaiko 2-jų butų, 
aukšto beveik naujas mūr. už 
$28,500. Naujų namų rajonas prie 
Archer. Yra garažas, geležinė tvora, 
gazu šildymas. "recreation base- 
ment”.

Savininkas išvažiuoja ir parduoda 
pernai statytą 3-jų miegamųjų mūr. 
su visais baldais už $21.000.

Ir vėl proga — 3 butai ir biznis 
prie pat Marąuette Parko. Didelis 
gražus 2-jų aukštų mūras. $32,700.

6 kambarių mūras 
daug priedų ir patogu.

Ant 50 pėdų sklypo 
mas, 6 kamb. apačioj 
viršuj $19,300

Naujas 6 kamb. mūras, modernūs 
įrengimai ir didelis namas. $23,000.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
kamb. mūras. Gražus.

Medinis g kamb. namas. Alyva 
aluminium langai $14,850.

5

Arti mokyklos. $18,800.p r_a*_2
l šildomas.

Arti
mūras. 
$21,400.

Didelis _____________ _ ______
butų mūras ir garažas $33,500.

Pasakų nereikia Naujas moder
nus 2 butų mūras prieš parką, ga
ražas ir kiti priedai.

Pusantro aukšto mūras, garažas, 
I 2 vonios. $60.00 pajamų ir erdvus 
•butas savininkui, $25,500.

Trijų butų mūras, aluminium lan
gai, 50 pėdų lotas. 3 auto, mūro 
garažas, Gelež. tvora $42,000.

Didelių 4 butų niūras, naujas aly
va šildymas, garažas $45,000.

Rooming House 4 kamb. butas 
savininkui ir 3 kamb., vonia ir vir
tuvė su baldais išnuomota už $120.00. 
Kaina $16,500.

I . šešių butu 2 aukštų mūras, visi 
gražūs geri butai $66,000. - \ .

Biznio namas $5,000.00 nuomos, 1 
alyva šildymas, geras mūras $26,400.

PILDOME INCOME TAXAS

REAL ESTATE REAL ESTATE— Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federa. skyriaus su
ruošta lietuvių šventa valan
da pereitą sekmadienį gražiai 
pasisekė. Dievo Apvaizdos lie
tuvių bažnyčia buvo pilnutėlė 
dalyvių, šv. Antano ir Dievo 
Apv. parapijų chorai, vadovau
jami muz. A. Mateikos ir Ge- 
rard Graham puikiai atliko mu 
zikinę dalį. Šv. Antano parapi
jos choras pasireiškė gan di
desniu repertuaru ypatingai su 
dėtingomis gražiomis lietuviš- 

> komis giesmėmis. Galingai su- 
: skambėjo balsai Maldoje už tė- 
į tėvynę ir užbaigiant šv. valan
dą visiems giedant Marija, Ma
rija. Su vėliavomis dalyvavo 
ateitininkai, skautai ir vyčiai. 
Maldas pravedė kun. V. Stane
vičius, kun. M. Kundratas ir 
kun. V. Kriščiunevičius, kuris 
taipgi pasakė gražų pamokslą.

— Prof. dr. Justinas Piku- 
nas, Detroito Universiteto psi
chologijos dėstytojas, pasikal
bėjime Lithuanian Melodies ra- 
dio programoje pereitą šešta
dienį supažindino radio klausy
tojus apie mokinių tyrimus, 
naudojant braižybą.

I
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Korėjos studentai 
susirėmė su policija
SEDULAS, Korėja. — Poli

cija vakar susikirto su apie 
1,500 demonstrantais, nešini de 
galus, žygiavo per Seoulo vi- 
durmiestį, skatindami nuversti 
premjero John M. Chang vy
riausybę. Dar nepranešta apie 
susirėmimo pasekmes.

Demonstrantai, daugumas 
studentų ir naujosios kairiųjų 
atskilusios partijos narių, su
sirėmė su policija netoli parla
mento. Demonstrantai mėtė ak
menis į policininkus.

Kubos alaus atsargos
• v
1SS

l

HAVANA, Kuba. — Alus Ha 
vanoję kovo 20 dieną sustojo. 
Nė butelio negalima buvo gua-

. . . — . - -

alaus pritruko, nes kubiečiai 
tiek daug uždirba pinigų vai- į- - - ----
dant premjerui Castro, jog jie i įes ^gramoje šį š’e’šta-

i (stotis WJLB, 
1400, 5:00 p. p.).

Vyriausybė pareiškė, kad ziuko mugės>

— Detroito lietuviai skautai, 
išvakarėse jų ruošiamos Ka- 

, kuri įvyksta šį 
sekmadienį buv. lietuvių salė- 

. je, dalyvauja Lithuanian Melo-

išgėrė trijų suvalstybintų alaus <->1^ 
varyklų Havanoje vienerių mei 
tų atsargas. Daugiau abejingi 
asmenys sako, jog Kuba neįs
tengia nupirkti medžiagos alaus 
gamybai.

banga

— Juozui Galinskui 
gimtadienį ir vardadienį, 
timieji susirinko dukros ir žen
to advokato Casey ir Reenie

minint 
jo ar-

PLĖŠIKAI ATĖMĖ NOR£. .! u
BEGYVENTI [Ambrose namuose, jį specialiai

Savo brangenybių apdirbimo Pagerbti.
ir prekybos įstaigoje 5 N. Wa- j _ A. a. Mykolas Platch 
bash Avė., Chicagoje, atrastas (Pleckaitis) mirė kovo 17 d ? 
negyvas savininkas Jack Gold- j „ . .
stein, 66 m. amžiaus, miręs I ’
nuo cianido nuodų. Manoma, kaipgi mirė kovo 17 d. Abu 
kad jisai sau gyvastį atėmė pa-! palaidoti iš Dievo .Apvaizdos 
veiktas žiauraus apiplėšimo, bažnyčios iš Stepanaucko, Char 
kada iš jo įstaigos buvo išneš
ta brangenybių už $125,000.

les & Son koplyčios.
I

TELEVIZIJOS
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAI^ NUPIGINTOS
PAS BUDRI KĄ

4

beismentas. Karpetai. Pamaty
parko puošnus 
Augšta pastogė,

modernizuotas

kamb. 
garažas

švarus 2

ir garažas, 
$19,600.
Gražus na- 

ir 2 kamb.

K. VALDIS REAL ESTATE

Prie 80-oe ir Morgau, puikus 2 po 
6 kamb. mūr. namas. 2-jų maš. ga
ražas. Alyva apšild. Skubiai par
duodamas dėl mirties. Pilna kaina 
$26,000. Dėl smulkesnių informaci
jų. kreiptis Grigas Keal Estate

Dėmesio! Vienas blokas nuo mū
sų raštinės naujas 1 Vį aukšto mū
rinis namas. Dėl tolimesnių infor
macijų prašome kreiptis asmeniškai 
mūsų raštinėje. Kaina $32,500.

Marąuette Parko centre 5 kamb 
moderniškai įrengtas bungaiow. Me
tiniai taksai $200 60. Pilna kaina 
$18,900.00

Prie 71 ir Sacramento gat. 7 me
tų 114 aukšto mūr. namas. Namas 
liuksus įrengtas. Apsauga nuo pot
vynio. Gazo šiluma. 2 auto garažas. 
Skiepas pilnai įrengtas, baras, vir
tuvė, išvietė ir daug kitų patogumų. 
Pilna kaina $25,750.00.

Gražiai įrengtas 7 kambarių mū- 
rin. bungalow. Gazo šiluma. Žiemi
niai langai. 2 išvietės. 2 auto gara 
žas. Daug 
$18,900.00.

Marąuette 
ant plataus 
namas. 1 po 
Namas yra

A. KATILIUS
REAL ESTATE

2456 W. 69th Street 
Tel. RE 7-8399

Patarnauja perkant, parduodant 
nuosavybes. Parūpina mortgage. 
Business Bookkeeping. Notary Public.

INOOME TAX SERVICE

BULLDING & REMODELING

VACYS 
CONSTRUCTION C0.

kitų priedų. x. Kaina

centre 8 metų
3 butų liuksus

JEI TIK GERO NAMO REIK,
TU PAS ŠIMKŲ TIK UŽEIK.
JEI UŽEITI PER TOLI, TAI PASKAMBINTI GALI;
JIS PAS TAVE ATVAŽIUOS, NEMOKAMAI APSKAIČIUOS.
JEI REIK, PLANĄ PADARYS — GERAI, PIGIAI PASTATYS.

SIMKUS
2618 W. 71 s* Street. Tel. PR 8-4268 Ir TE 9-5531

i
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D E M E S I O I SHUKIS REALTY
6433 S. Pulaski St.

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristaty

mą teikiame nemokamai
Raštinė atidara kasdtes nuo 8 vai 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niai* iki $ vai. p. p.

'.f
K

..#
-.

Visi Pfttaburgho lietnvfaU 
KLAUSO IR REMIA

I

I

Apsimoka .skelbtis “DRAUGE”, 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis. Gi skelbimų kainos 
visiems prieinamos.
_ -  .      _______________

IŠNUOM. KAMBARYS PRIE 
VIENO ŽMOGAUS.

į Galimybė naudotis visais buto -pato- 
| gurnais. 4428 S. Westem Avė. Tel.
; Vlrginia 7-5194, po 4:30 po piet.

f

I

Ptttsburgh’e Lietuviu 
Katalikę Račije Programs

Hi-Fi,

vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JT TRANSLIUOJAMA
18 STIPRIOS IR GALINGOS

$99.50 
$89.00

ŠILDYMAS
A. Stančiaaskas instuliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius <*ur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

Tel. Lūdlow 5-5900

Parduoti, pirkti ar Išmainyti na
mus galite Čikagoje ar jos priemies
čiuose.

Turime nuosavybių visur, taip pat 
turime Ir klientų, kurie nori pirkti.

Kreipkitės į mūsų raštinę, kur 
gausite geriausią pataroMfanfe

„VIKDO" Hsating Co,
Įrengia naujus ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnace*), gas ir 
alyvos “converslon burnfcrs”, 
vandens “boller*”, vandens nu
tekėjimo rlnas (gutters) ir at
lieka visus darbu* susijusius su 
namų apšildymu.
4444 8. WESTERN AVĖ., Chi
cago, III. VI 7-8447 — D. Žu
kauskas. Cicero tel. OL 2-2017 
— V. Stuopya.

Brlghton, Gage ir Marą. Park.
Mūr. 2x5 kb. c. š. dvig. lot—$27.900 
Mūr. 6 ir 5 kb. e. šilą. gar. pigiai.. 
Med. 2x5 kb. lux Įren. dvi 1.—$19.900

Pasirinkimas gerų ir pigių namų, 
todėl pirkdami namus būtinai pa
tikrinkite mus.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

I 
I

NAMŲ SAVININKAI
TA RPININKAU J AME 
BUTŲ IŠNUMAVIMUI 

PATARNAVIMAS VELTUI 
TURIME LAUKIANČIŲJŲ SĄRAŠĄ

BELL-VARPAS Real Estate 
5455 8. Kedzie — Prospect 8-2233

Pirkite JAV Apsaugos 
s n u o g

Parko 
sklypo 
6, 1 po 4. 1 po 3 kamb. 

originalios statybos.
Gražiai Įrengtas skiepas. 3 atskiri 
gazo pečiai. 2 auto garažas U gat
vės įvažiavimas.

Gage Parke 9 metų mūrinė rezi
dencija su 2 auto garaži. Moder
niškai įrengta, gazu apšildoma, arti 
bažnyčios ir mokyklų, puikus susi
siekimas. Savininkas nupirko biznį 
ir turi skubiai parduoti su dideliu 
nuostoliu. Pilna kaina tik $16,750.

Brigton Parke 2 aukštų mūrinis 
namas su 2 auto mūr garažu. Nau
jas alyvos pečius. 
$300.00. Laukiame

Turime keletą 
Parko rajone .

A. J. GRIGAS
REAL ESTATE — IN8KRANCE — 

NOTARY PUBLIC 
2601 We*t *8th SU Chicago, DL 

Visi telefonai HEmlock <-2800

Taksai žemiau 
rimto pasiūlymo. 
Jotu Marąuette

Saulėtas 6 kamb. mūr. bungalow. 
Arti Marą Parko liet, mokyklų ir 
bažn. Viskas moderniška. Kaip nau
jas gazo . karštu vandeniu šildy
mas. Nebrangus, tad užtektų nedi
delio įmokėjimo.

Puikus 8 butų apartmentinis Mar
ąuette Parke. Virš $10,000 m. paja
mų. Palankios finansavimo sąlygos. 
Nebrangus, pelningas. Saugiausias in
vestavimas šiandien!

Tvarkingas, švarus, 1 % aukšto 
mūr. Gage Parke. 6 ir 3 kamb. bu
tai. 2 maž. garažai. $20,800.

Šviesus 2-jų aukštų mūr. (5 ir 6 
kamb.), 2 maš. mūr. garažas. Gage 
Parke. $23,800.

Netoli Marąuette Parko, vos ke
lių metų, 5% kamb. gerai pastaty
tas ir skoningai įrengtas mūr. bun- 
galow. Vertas rimto dėmesio.

Tvirtas, naujai apkaltas, ant pla
taus sklypo 2-jų butų (4 ir 6 k.) 
namas skubiam pardavimui už 
$13,900.

J. STONKUS, R. E. 
2617 W. 71 (t St.

HE 6-1517 arba PR 8-1595

♦

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B O S 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ W 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

RE PUBUC 7-8949
8350 S. ALBANY AVĖ. CHICAGO

Geras mūr. 2 a. Pirmam bizniui 
patalpos, antram — 2 butai po 4 k. 
Tik $12,000.00.

9 m. 1*4 a. mur. 6 ir 4 kamb. 
Viskas luxus įrengta. Platus skl. 
Dvi šild. sist. Apsauga nuo potvynio.
2 maš. gar. Prie mokyklų ir susieik. 
Kaina — nuderėta.

Brighton Parke, 2 a. mūr. 2x4 ir
3 beis. Platus sklypas. Garažas. 
$24,500.00.

150 m. į rytus, 26 ak_. žemės su 
Į gerais trobesiais. Prie upės ir mies- 
Įtelio. $7,000.00

PILDOME INCOME TAX

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

REAL ESTATE-INSURANCE
NORKUS 4 A3SOCIATE8 

2405 W. 51st Street 
WAlbrook S-&O8#

V ak PR f *67»
PILDOME INCOME TAKSUS

Dėmesio, nuosavybių 
savininkai

ir žemę pirkti, parduoti ir 
galite per mus. 
didelį pasirinkimą naujų

Namus 
išmainyti

Turime __ _ ,----------------«------ -
ir senų natrių* * ’

Perkame žeipės sklypus. Nėra jo
kių išlaidų pardavėjui.

COLUMBUS REALTY C0.
LAPKUS BUILDERS, INC. 

LU 1-0400 
6440 So. Pulaski Rd.

MARQUETTE park
Prie 69-os ir Lavvndale mūr. 6 

kamb. rezidencija. 15 m. senumo. 
Gazo šiluma. Ant plataus sklypo. 
Pirksite įmok. $3.500. Kaina $18,500.

Mūrinis 5 kamb., 15 m. senumo. 
Pirksit su mažu įmokėjimu. $15,500.

Mūrinis 6 kamb. Centr. šildymas. 
Garažas. $18,300.

VAINA REALTY
6540 So. Westem Avenue 

REpublic 7-9515 arba REp. 7-4639

Perkant ar parduodant nekil- 
nuojamą turtą-Real Estate — pir
ma pasitarkite su mumis dėl grei
to ir sąžiningo patarnavimo.

TALMAN REALTY CORP.
2625 W. 7lst Street 
Chicago 29, Illinois 

Tel. REpublic 7-9400

SU 4 MIEGAMAIS
7 metų mūr. namas Marąuette Pk. 

1 % vonios. Alum, langai. 2 auto ga
ražas. $21,750.

2 MODERNIŠKI BUTAI
Po tris miegamus. Mūr. namas 

geroje Marąuette Pk. vietoje. 2 šil
dymo sistemos. Rūsyje patogumai 
Platesnis lotas.

MARQUETTE PK. CENTRE
2x4 1—4 ir 3 kamb. rūsyje. $170 

mšn. pajamų ir butas savininkui. 
$31,000.

GRAŽUS NAMAS
3 metų 5 kamb. bi-level mūr. Ga- 

zo šilima. 2 mašinų garažas. $19,500.
NEPRALEISKITE PROGOS!

Prie Marąuette Pk. 3 metų liuk
susinis 2 butų mūr. namas ant la
bai plataus sklypo 4 mašinų garažas. 
Tik $45.000.

ĮSIGYVENĘS BIZNIS
Bridgeporte. Galima pirkti su na

mu, arba be namo. Biznio apimtis: 
4—5 asmenų šeimai gražus pragy
venimo šaltinis. Teiraukitės mūsų 
įstaigoje.

PILDOME INCOME TAKSAS

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

PRospect 8-2013.
7403 S. WESTERN AVĖ.

•STATYBA • PLANAI ’ F
• PASKOLOS: ’■ |

• Gyvenami namai. Biznio, in- * 
K Austrijos bei ofisų pastatai. J 
K Taip pat įvairūs pastatų re- A 
fmontai. • ; .

J

12 apartmentų, Marąuette Parke, 
mūrinis. Kreiptis tik pirkėjai.

PRospect 6-2191

HELP WANTED — VYRAI

Reikalingas vienas lietuvis
NAMŲ PARDAVĖJAS

Pilną laiką dirbantis. Pasiteirau
kite mūsų sąlygas. Kreiptis pas 
J. Bacevičių

BELL-VARPAS
6455 S. Kedzie Avė. PR 8-2233

Pirkite Apsaugos Bonus.

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7 Ist Street
Tel W.AIbrook 5-6015

Statybos Kontraktorius 
#043 SO. SAWVFJR AVENUE 

CHICAGO 29, ILL.
Namų Tel. PR 8-8378

■v

i

ir sav. 
Fairfield

3 kamb.

• 4 butų mūr. 5 ir 4 kamb. karš
tu vand. šildymas. Aukštos paja
mos. Žemi taksai. Arti 79-os ir 
Ada St. Tik $38,900.

4 butų mūr. Alyva šild. Gara
žas. $310 men. pajamų 
butas. Arti 61-os ir 
Avė. $41,500.

1% aukšto med. 4 ir
86 p. sklypas. Gazu šildymas. Mo
derni vonia ir kabinetinė virtuvė. 
Arti 40 ir Francisco. $11,000.

3-jų butų med. 6—6—2 kamb. 
Gazu šildymas. Naujai atremon
tuotas. Arti 44-os ir Washtenaw. 
$19,000.

2-jų aukštų mūrinis, 6 ir 6 kmb. 
Nauja alyvos šiluma. Kilimai. Ga
ražas. Arti 62-os ir Washtenaw. 
$29,500-

INCOME TAX SERVICE
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insnrance. Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. PRoepect &-223S

7 butai. Medinis. Tik hž $5,000. 
$167 pajamų ir savininkui butas. 
20-os ir Peoria Avė. apylinkėje. Pi
gesnio niekur negausite.

J ieškote šviesos, erdvės, sodelio, 
gėlių? Turime puikią vietą Gage Par
ke. 2 butai: 5 kamb. ir 5 kamb. an- 
glišk. skiepe. Kaina žema—$20^)00. 
Paskubėkite!

Kodėl neturėti darbo namie? Med. 
namas ir geležies prekių (hardware) 
krautuvė. Pirksite geriausiomis są
lygomis ir nebijosite atleidimo Iš 
darbo.

Mūrinis, įyį aukšto, 2 po 5 kamb. 
53-čia ir Paulina St. apylinkėje. Ge
ras ir nebrangus namas.

Mūrinis —- 2 butai. 1—butas 6
kamb. moder. įreng. Tik $14,500.

Medinis. 2 po 5 kamb. su skiepu. 
Centr. šild. Ekstra lotas šalia.

SIMAITIS 
R E * LT Y

INCOME TAN SERVICE 
INSURANCE

2737 W. 43 St.
CL 4-2390

Naujy namu pasirinkimas
Marąuette Parko apylinkėje 

MODEL HOME 
77tb & WHIPPLE ST. 

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
1 iki 5 vaL vak.

F. PETRAUSKAS CO. Builders 
2523 West 69th Street 

PRospect 8-3792

nno

JUOZAS ŽEMA ITIS
IR VTC. SKADE, ST 8-8272
HEATING CONTRACTORS 

Kas turite sutvarkyti apšildy
mo sistemas ar pakeisti nau
jomis, darykite dabar — su
taupysite. Gazo permitą gau
site tuojau.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431 South Kedzie Arenus 
Chicago 23, HUtnois 

Tel. 277-1442, Bea. OL 6-0412

| KAZYS ČESNAUSKAS |
CHICAGO 29, ILL. | 

6928 S. Maplewood Avė. w 
HE 6-2812 ir GI 8-4938 u

į

t

i

• Generalinis kontraktorius 
naujų namų statybai, Įvai
riems remontams ir, namų per
tvarkymams • Turime didelį 
patyrimą, namų statyboje.' • 
Patys atliekame cemento Ir 
medžio darbus • Apskaičiavi
mai nemokamai.

. i 1

A, ABALL RO0FING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dum.vjrULvcrs, jL7ownspoiiis, Dum.
traukiai Pataisomi, Išsmalįnami ar
ba dedame naujus. Dažymas iš lau
ko. "Tuckpointing”. Pamatai atre- 

i montuojami. Pilnai apsldraudę. Ne
mokamai apskaičiuojame! žemiausios 
kainos. Darbas garantuotas. Atdara 

. dieną ir naktį bei sekmadieniais.
LA 1-6074 if-RO 2-8778

i ~~ "

Marąuette Parke 6 kamb. mūrl- 
. nis bungalow. 3 mifg. Norint išnuo

moti vienas mieg. turi atskirą įėji
mą. Rusi remontuotinas 3 kamb. 
Garažas. $19,200.

Ramioje vietoje 6 kamb. mūras. 
Iškelti vamzdžiai, 2 auto. gar. Daug 

, kitų priedų. Duokite pasiūlymą.
Į vakartis nuo Marąuette Pk. 4 

mieg., gar. Erdvus sklypas. $23,500.
Marąuette Pr. 2 po 6 kamb. Ga

ražas. Naujas stogas ir tuckpointing. 
$31,000.

S. J. MATAS
REAL ESTATE

10043 South Western Avė.
Ofiso BE 3-8252, rez. PR 6-6298

Didelis pasirinkimas namų Bever- 
ly Hills, Marąuette Pk., Evergreen 
Pk. ir kit. apylinkėse.

Įvairūs namų remontai. Taisome 
plokščius ir stačius stogus.

-■u—r

Modemus 3 mieg. namas prie 71 
ir Washternaw, įmokėti tik $2.000.

Mūrinis naujas 3 mieg. Marąuette 
p. rajone. $18,000.

■ Naujas mūrinis. 3 dideli mieg., Į 
1 lot. 30 p., arti mūsų įstaigos. $23,800. '

Naujas mūrinis 2 po 6 kamb., at-’ 
skiras šild. gazu. angliškas rūsys, 40 I 
pėdų lotas. $42.500.

Mūras — Octagon — 5 kamb. Ta* 
pats savininkas per 30 metų, puikiai 
išlaikytas ir prižiūrėta* 66 ir Fair
field. $21,500.

Ix»ta.s 30x125
— paskubėkite.

Lotas 62x125
R 3. $12.800.

Skambinkit, ateikit, pamatykit!

A. KAIRYS
REAL ESTATE

2517 West 69th Street
PR 6-0956

Taipgi nupiginti Patefonai, 
Stereo, Radios

21 colio T.V. kaip ant 
paveikslo .........................

17 colio T.V. portable ..
RCA Victor, spalvota

$895.00, už .................... $495.00
Didelis pasirinkimas visų modelių; 

Philco, RCA, Zenith ir kitų
Radio su laikrodžiais .... $19.00
________________ j ................$34.00 
Hi Fi Stereo Patefonas,

4 greičių ......................... $49.00

WLOA
RADUO STOTIES BRADDOCKE ,_ , .__ „ , 1 AM ir FM radiosKiekvieną setanadlenj nno

1:M Iki 2:00 v*L n. D.
Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
recu: LHhnanlan Csthollc Hout. 
Radijo Station WL0A. Braddock 

Pennaylvania.

Turime gautų iš Vokietijos 
Hohner akordeonų ir Elek. 

vargonėlių

PATARNAVIMU

*iiif'mmmimimiiiiimiinmiiiinitiiiiifa
Vestuvėms-sukaktuvėms 
gražiausius pakvietimus 

spaudžia Draugo 
spausfuvi

OrsugM turi didžiausį pasirinki
mą popierio ir lietuviškų ar ang
liškų raidžių tokiems iškilmingiems 
gyvenimo įvykiams. Greitai pa
tarnauja.

Kreipkttč* j DRAUGĄ
1545 W. 6Srd St.. Chicago 29, IR.

Skambinate: LĖdlo^ 54W*
UNHIIIIHHIIIIMIIIIIIIUIIIIIHIIHIIItliniUI

Dėl sutaisymo televizijos 
skambinkite CAlumet 5-7237

BUDRIK
FURNITURE

3241 So. Halsted St.
Atdara pirmadienį ir ketvirta

dienį vakarais iki 9 vai. Sekmad. 
11—5.

Budriko radio programa sekma
dieniais iš stoties WHFC, 1450 kil. 
nuo 2 iki 3 vai. p. p.

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

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

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

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
kitus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. -Atvykite bent pasiteirauti kainų 
ir sužinoti, kokius patarnavimus mūsų spaustuvė gali Jums 
suteikti.

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

i

i prie Jaunimo Namų 
$4.250.

Marąuette p., zoning

AR TĮSTI C 
STONE

BUILDERS
Higieniškų, nedegamų, ne- 

senstamų ir kitokių kon
strukcijų projektų sudary
mas ir jų vykdymas.

P

MARQUETTE PARK
Didelis, puikus 7 kmb. (4 mieg.) 

“octagon” bungalow nupigintas 
iki $21,500. Namo dydis 24x65 
pėdos. Mūr. garažas. Sklypas 33 x 
125 p. Alyva karštu vand. šild. 
Keramikos plytelių vonia, didelė 
virtuvė, dideli mieg. Retas pirki
nys. 66th ir Albany apylinkėje. | 
Skambinkite dabar —

PR 6-6644

NORTH OF DETROIT, MICH.
160 aere farm in Au Grės Townshlp, 
Arenac County, section 14-23. 80
rods along U. S. highway23. Houso 
ln good condition. Baro also on 

| property. Asking $10,500 cash 
’oompele. Write Mrs. H. Frank. Sr„

' 3 butai po 5 kamb. 2 auto, ga- Au Gr^; Ml<* • ™ Ca" "*» *-224<t 
ražas. 1*4 sklypo. Gazo pečiai PergfeaĮfę '‘Draugą", duoki* 
apšildymui. Tel. LA 3-.>180 arba x .. . . J « .«
vi 7-6730. te ji kitiem* MsiikaitytL

600 West 80th Street
Chicago, Illinois

Tel. —ST 3-2150

PROGOS-OPPORTUMTIES

Parduodama taverna ir užkan
dinė, 
niais 
džia

Fabrikų rajone; sekmadie- 
uždaryta. Savininkas aplei- 

miestą. Pigiai.
FRontier 6-5376

Split by PDF Splitter



KULTŪROS
“DAINAVA” - LIETUVIŠKOS 

ŠVITURYS
J. ŽILEVIČIUS, Elizabeth, N. J.

i” nariai žengia vie- 
Skaitome ningai pirmyn su savo vadu,

Šia proga širdingai sveikinu

Drauge sveikinu ansamblio da
lyvius ir jų vadovybę, taip iš 
tvermingai dirbančius. Atsime
nu New Yorke, kai po ilgos ke
lionės teko tiesiai stoti Carne- 
gie Hali scenon laike Pas. Liet. 
Kongreso. Jūsų darbas ir pa
sišventimas lietuviškos dainos 
puoselėjime niekada nebus už
mirštas. Nes Jūs savo darbu 
šviečiate lietuvijoje, kaip švytu 
rys šviečia jūroje laivams, kad 
jie neišklystų iš kelio. Taip. Il
giausių metų maestro Sodeikai 
ir “Dainavai”!

1M
Ji

Gyvenantieji Rytuose pavy
dime Chicagai, dabartinei išei
vijoje sostinei, kur yra susi- 
spietusios pačios žymiosios ir ir mato jo sugebėjimus. Tat kai 
veikliosios pajėgos visuose mū- “Dainavos' 
sų kultūros baruose.
pranešimus apie įvairius paren sekdami jo menkiausius mostus, 
gimus, kurių apstu per ištisus jo veide judesius ir nuotaikas, 
metus. Chicagoje net operos savaimi aišku, jog “Dainava”, 
statomos, čia yra daugybė cho- atsiekia to, kuo šiandien di- 
rų, kurie sugeba pasirodyti su džiuojasi.
sudėtingomis programomis, pa
veikslų parodų, paskaitų, inst- ’ mielą maestro Stepą Sodeiką 
rumentalinių koncertų, muzi-. su nenuilstančiu per tiek metų 
kos studijų, kurios rodo didelio pasišventusiai dirbančiu darbu, 
veržlumo ir t. t. Tame visame 
muzikaliniame judėjime karts 
“Dainava’’ prasiveržia lyg vul
kanas chorinių koncertų tarpe. 
Visada jos parengimai sudėtin
gi, kupini , sudėtingų muzikos 
kūrinių. “Dainava” nuo pat įsi
kūrimo Vokietijoje savo kon
certais laurus skynė. Atvykusi 
į šį kraštą dar plačiau išbujojo- 
Per 15 metų savo veiklos šia
me krašte nebeįsitenka Chica
gos mieste lietuvių sostinėje, 
bet prasiveržia į kitas koloni
jas. Ji apsčiai yra jau jų aplan
kiusi ir visur yra širdingiausiai 
laukiama. Šis faktas parodo, 
jog “Dainava” sugeba prakal
bėti į klausytojus ir į jų lietu
viškuosius jausmus. Lengva sė 
dėti kėdėje koncerto laike ir 
gėrėtis “Dainavos” sugebėjimu, 
bet retai kas pagalvoja apie 
tai, kiek triūso, pasišventimo, 
jaunuolių pasiaukojimo reikėjo 
tam pašvęsti. Daug naktelių ne 
damiegota, daug valandų ra
miausiai pratimuose išsėdėta. 
Sunku tai visą aprėpti ir suba
lansuoti į vieną vaizdą, kuria
me visas jaunimo pasišventi
mas būtų aiškiai matomas. 
Klausytojai temato tik patį 
balansą to viso vargo, gražiau
sioje formoje parodytą. Tai vie
na pusė.'

Kitoje pusėje “Dainavos” ko 
mandieriaus pareigos stovi ma
estro Stepas Sodeika. Tai stam
bi muzikinė asmenybė, pasislė
pusi gražiai nuaugusio vyro kuk 
lume. Senai ir gerai man teko 
asmeniniai pažinti Sodeiką dar 
iš Klaipėdos laikų, kai dar bu
vo jaunutis vos 20 metų vyru
kas. Tuosyk jau jis pasižymėjo 
savo nepaprasto grožio balsu, 
kuris viršijo savo-kitus du bro
lius operos dainininkus: Anta
ną ir Stasį. Tai retas trijų bro
lių gražiaubalsių solistų treje
tukas. šalę to, jis jau tada bu
vo užsispyręs choro dirigentas. 
Vargiai jis pats šiandien besu- 
skaitytų, kiek jis chorų yra mo 
kinęs ir jiems vadovavęs. Taip 
pat vėliau jis pasižymėjo kai
po balso mokytojas, išleidęs 
nemažai gerų solistų, kurie di
džiuojasi buvusiu savo profeso
rių. Sodeika dainavo kurį laiką 
valstybinėje operoje Kaune. 
Matyti sūvaržytas, kitų prime
tamos — režisūros-,-1 dainavimas 
jam sunkiai buvo suvirškina
mas. Jis> troško savystovaus, 
laisvo darbo, kuriame jautėsi 
nei nuo ko nepriklausomas. To
dėl, perėjęs įvairius muzikinio 
gyvenimo labirintus, subrendo, 
išaugo į stambią muzikinę pa
jėgą, nes konservatorija jam 
davė stiprų, neližantį ramstį. 
Šalę to kitas nemažesnis padė
jėjas jo darbuotėje — yra jo 
būdo savybės: kantrybė, taktas, 
ramumas, santūrumas, gilus su 
pratimas ansamblio—savo ben
dradarbių. Jis supranta vadovo 
psichologiją. Kai toks asmuo — baigia savo žodį dr. Steinc- 
stoja vadovauti didžiuliam jau- rohn.

nimo būriui, iš karto dalyviai. vikarių aaliklJ SvieUm0 dr. 
pajunta saduvo prakilnumą, gi
lų savo užduoties nusivokimą

GYDYTOJAS APIE TIKĖJI
MĄ

Medicinos daktaras Peter J. 
Steincrohn dienrašty “Chicago 
Daily News” kovo 21 d. išspau 
sdino tokį jo gautą laišką: 
“Prieš penkerius metus aš 
ėmiau nembutalį ir phenobar- 
bitalį, kad sumažinčiau savo ne 
lauktą įbaimės ir kaltės pajauti
mą. Tuo metu aš paskaičiau jū
sų straipsnį dienrašty ‘The Chi
cago News’, kur jūs rašėte apie 
grupę asmenų, kurie rado vi
daus ramybę tikėjime į Dievą. 
Visa savo esybe panorėjau tu
rėti tokį tikėjimą. Mano vyras 
buvo sanatorijoje. Aš turėjau 
globoti jo motiną, kuri buvo be 
mirštanti. Mano pačios motina 
turėjo vėžį, o aš pati kentėjau 
dėl spazmų viduriuose. Ir tada 
aš padariau žingsnį arčiau Die
vo, o Jisai pats priartėjo prie 
manęs.

“Tą dieną, kai save visiškai 
pavedžiau Dievui, aš pasijutau 
kaip naujai atgimusi. Dievą lai 
kydama savo teisėju, aš radau 
ramybę Jame. Dabar neberei
kia jokių raminančių vaistų, 
ir nebejaučiu skausmų. Mano 
svoris žymiai priaugo. Mano 
draugai man sako, kad dabar 
aš atrodau sveika ir laiminga. 
Mano sūnus, kuris pats yra me 
dicinos daktaras, patarė man 
neprarasti to, ką suradau. Esu 
Jums' dėkinga už davimą man 
vilties, kad yra oazė gyvenimo 
tyrlaukiuose”.

Pacitavęs tą laiką, dr. Stein
crohn pasakoja, kaip jisai lan
kydamas ligonis, kartais pas
tebi, kai jie po pagalve pasle
pia skaitomą knygą. “Žinoda
mas, kad tai yra koksai dvasi
nio sustiprinimo veikalas, aš

Jiems pasakau, jog jie nepri
valo gėdintis ieškoti pagalbos 

[kur nors ir šalia medicinos. 
Mes, gydytojai, nesisaviname 
sau visų nuopelnų žmogaus iš
gijime. Jei galite atgaivinti sa
vo tikėjimą kitoje srityje, tas 
viskas laibai gerai. Tikėjimas 

• net sveikatos srity kartais ge
riau veikia kaip patys vaistai”,

Į

i

susimetę padugnių ele-

NAUJI MEDICINOS 
PASTATAI

r

A. f A.
ZYGMANTAS KLIKŪNAS

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad šių 
metų kovo 5 dieną, Panevėžyje, Lietuvoje mirė mūsų mylimas 
tėvelis.

Velionis yra palaidotas Panevėžio Katedros kapuose.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti jį savo 

maldose.
Nuliūdę: žmona Emilija Klikūnas, duktė Emilija Žitkus ir 

jos vyras, sūnus Juozapas KJ i kūnas

PRIEŠ PRIVATINIŲ MO
KYKLŲ DISKRIMINACIJĄ 

i
Chicagos katalikų mokyklų 

superintendentas prel. W. E. 
McManus, kalbėdamas vidur-

DRAUGAS, Ketvirtadienis, 1961 m. kovo 23 m

Karaliūnu ir šerelių šeimos

EDVARDAS SAUNORIS GALININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 

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

L 3942 W. Ulth St., PR 9-1355 ir 9-1356

Kai/ie — Lietuvoje mirė

Giliai nuliūdę palieka Lietuvoje: žmona Kazimiera,

duktė Valerija ir sūnus Stasys su šeimomis, o U.S.A. du
sūnūs su šeimomis: Petras R. Šileikis, 2850 VVest 63rd

Street, Chicago 29, Illinois, ir Kazys Šileikis, 6334 South
Richmond Street, Chicago 29, Illinois.

PETRAS M. ŠILEIKIS
Sulaukęs 78 metu amžiaus

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad

šių metų Kovo mėn. 20 dieną, po ilgos ir sunkios ligos,

jos suvažiavime Morrison vieš
buty, skatino ryžtingiau siekti, 
kad nebūtų diskriminuojamos 
katalikų mokyklos planuojant 
valstybės pagalbą švietimui. 
Jis priminė faktą, kad Chica
gos katalikų mokyklos jau yra 
užtraukusios paskolų apie $40,- 
000,000 ir kamet išmoka palū
kanų apie $2,000,000. Valsty
bės paskolos statyboms žymiai 
palengvintų reikalą. Prel. Mc
Manus atkreipė dėmesį į tai, 
kad daug tėvų norėtų leisti 
vaikus į katalikų mokyklas, ibet 
dėl lėšų stokos negali tai pada
ryti.

PIEŠIA, TEPTUKĄ PRITVIR
TINĘS PRIE SMAKRO '

Automobilio nelaimėje nete
kęs rankų ir kojų, Petras Pa- 
ganis, dabar esąs Hines ligoni
nėje, netoli Chicagos, yra pa
mėgęs tapybą. Kadangi jo ran
kos nupiautos, tai jisai buvo be 
bandęs piešti teptuką laikyda
mas dantyse ir judindamas jį 
liežuviu. Tačiau gydytojai pa
tarė mesti tokį būdą. Dabar ■ 
jam pritvirtinamas prie smak- 

I ro įtaisas, kuris laiko teptuką, 
i ir kuriuo tas invalidas nutapo 
neblogus paveikslus.

ČESLOVAS SPIRIDAVIČIUS
Gyv. 11 Barcklay St., Worcester, Mass.

Po trijų dienų ligos mirė kovo mėn. 16 d- 10 vai. vakaro 
Worcesterio miesto ligoninėj.

Velionis gimęs 1895 m. sausio 1 d. Plungėje, nepriklauso
moje Lietuvoje įvairiose vietose ėjo girininko pareigas. 1950. 
V. 15, atvyko į JAV ir apsistojo Worcesteryje:

Buvo pašarvotas Dirsos laidojimo koplyčioje, kovo 20 d. 
9 vai. iš koplyčios palydėtas į šv. Kazimiero bažnyčią ir už jo 
vėlę atlaikytos gedulingos pamaldos. Palaidotas Šv. Jono kapinėse.

Liko nuliūdusi duktė Eugenija ir brolis Bronislovas Lietu
voje.

BANDITAS UŽPUOLĖ 
SESELĘ

i * 'J . - .,
Iš Indijos atvykusi seselė 

Gilbertą, 22 m. amžiaus, dirbau 
ti Šv. Bernardo ligoniėje, Chi
cagoje, (buvo užpulta bendito, 
kuris įslinko į jos kambarį gai
lestingųjų seserų namuose 6344 
S. Harvard. Banditas jai liepė 
nieko netarti. Kai ji atsistojo 
ir ėjo artyn, banditas, revolve
riu ją sumušė ir pabėgo, nieko 
nepagrobdamas. Policija tiria 
užpuolimo motyvus ir aplinky
bes.

Nuliūdusi DUKTĖ

15 vai. 
: įvyks 
i nuly-

A. "|" A. Ltn. Povilas KASPARAVIČIUS
Mirė kovo 16 d., 1961, sulaukęs pusės amžiaus. Gimė Lie

tuvoje: kilo iš Panevėžio apsk., Naujamiesčių parap., Berčiūnų 
kaimo. Amerikoje išgyveno 10 m.

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, kovo 23 d. 5 vai. p. p. 
Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. California Avė.

Laidotuvės įvyks pentad., kovo 24 d., iš koplyčios 8:: 
ryto bus atlydėtas į St. Agnės parap. bažnyčią, kurioje 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus 
vauti šiose laidotuvėse. Pasilieka nuliūdę draugai.

Laidotuvių direkt. Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572

UŽDRAUDE PARDUOTI
1,000 SVARŲ MĖSOS

Chicagos Miesto Sveikatos 
departamento pareigūnai už
draudė parduoti 1,000 svarų 
mėsos, kuri rasta nehigieniška. 
Twin Food Products bendrovės 
mėsinėje, 3250 Wentworth 
Avė. Pareigūnai griežčiau tą 
bendrovę prižiūri, paaiškėjus, 
kad čia 
mentai.

daly-

j
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GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELIHYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

Ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-6838 PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Associacijos Neriai

CLEMENCE ZAUGRIS
Gyveno 2222 West 24th Street, Chicago 8, Illinois.
Mirė kovo mėn. 21 d., 1961 m., 7:00 valandą ryto, sulaukęs 

45 metų amžiaus.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Bernice McFatridge su šei

ma, gyv. St. Louis, Mo., dėde Leo Geniotas, teta Anastazija 
Raulusonis su šeima, gyv. Merrill, Wisconsin, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2314 W. 23rd PI. 
Laidotuvės įvyks penktad., kovo 24 d., iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdus lieka: Sesuo.
Laidotuvių direktorius St. Lackawicz, Telef. Virginia 7-6672.TRYS

Illinois sostinėje Springfielde 
planuojama iš $150,000,000 pa
skolos paskirti lėšų, kad Chi
cagos medicinos centre ibūtųpa 
statyti treji medicinos rūmai. 
Didžioji dalis lėšų — $18,782,- 
883 — būtų paskirta statybai 
Tinley parko ligoninės.

OPERA “ELEKTRA” PER
RADIJĄ

R. Strauso opera “Elektra”, j 
sukurta pagal Sofoklio “Elekt
rą”, kovo 25 d. 1 vaL p. p. bus 
perduota per WGN radiją Chi
cagoje. Operą stato New Yor- 
ko Metropolitan Operų bendro-i 
vė.

RŪTA KILMONYTE
CHICAGOJE

Chicagą atskrido aktorė 
Rūta Kiknonytė-Lee ir Čia šian
dien dalyvaus premjeroje fil
mo “Operation Eichmann”, kur 
ji vaidina. Filmas statomas 
Woods teatre (Randolph prie 
Dearborn).

i

JOHN W. PACHANKIS MONUMENTS 
C. VITKAUSKAS-VITKUS

6819-21 S®. Wesfem Avė. — All Phones GR 6-3745 
GRASIAUSIŲ
PAMINKLŲ 

PASIRINKIMAS
— o —

Lietuviai 
savininkai

Atdara kasdien ir 
sekmad. nuo 9 v. ryto 

iki 5 vai. popiet

TELEVIZIJAS
fM.Atnlnfra.1 tr nebrangiai taisau. 

Ut patarnavimu vietoje D.00. už 
dirbtuves darbą. — $10.00 Ir dalys 

Pirios pavelkslinSs lempos.
J. MIGLINAS

2549 W. Uth St. n a. PR 0-10A8

23RBK 3MK 3MK »

Skelbkitės “Drauge”.

ii;

DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA PAMINKLŲ 
DIRBTUVE CHICAGOJE 

Pirkite tiesiog iš gamintojo ir sutaupysite!
John Savickas
Monuments |

11849 So. Kedzie |
Chicago 43, III. , |
Jfl«u pasirinkimui 41-^-A__

džiausią® rinkiny.
tavų pavyzdžių. ™

Dėl susitarimo (appointment/ galite pašaukti kiekvienu laiku 
Telefonai: BE 8-3632 arba BE 3-4718

Atidarą kasdien ir sekmadieniais nuo 8 vai. ryto^ūdS y.

i

Mielą Kazį Šileikį, žmoną Eleną ir dukrą 
Ritą, jo brangiam tėvui

A -|- fl
PETRUI M. LILEIKIUI

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. MELSON’

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienai blokas nuo kapinių

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7lsf St. Telef. GRovehili 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATY TI

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 WEST 18th STR?ET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J, RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArdl 7-1M1

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

" ' ■   ..........................................................................................—■   — -------------------- -------------------------------- zj VASAITIS — BUTKUS
C 1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL * Tel. OLympic 2-1003

> STEPONAS C. LACKAMhCZ
> 2424 W. 69th STREET Tel. REpablic 7-1213
C 2314 W. 23rd PLACE TeL Virginia 7-6672

C 1424
VARGE FDNERAL HOME

1424 S. 50th AVĖ. OLyniHc 2-5245 ir TOvnhalI 3-9887
Ū ■ . ig ***** <-I w > a
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X Liurdo šventovės spalvo
tą garsinę filmą praeitą sekma 
dienį Roselando apyl. gyvento
jams parodė inž. A. Rudis, LR
KSA direktorius. Filmas yra į- 
spūdingas ir įdomus verta vi
siems pamatyti. Priedui A. Ru
dis parodė filmą iš Šiluvos šven 
tės Marąuette Parke, kuriame 
matosi daug pažįstamų veidų, 
tik gaila, kad šis filmas rodo 
čikagiškius per daug skuban
čius. *

Prieš pradedant rodyti filmą 
įvados žodį rengėjų vardu tarė 
LRKSA 33-čios kp. pirm. S. 
Juška, iškeldamas ir keletą 
klausimų A. Rudžiui, kuris taik 
liai atsakė ir padarė trumpą 
pranešimą apie Liet. R. K. Su- 

Po filmo 
Rubinienė,

sivienijimo reikšmę, 
demonstravimo M.
K. Žebrauskienė, O. Kapteinis 
ir Susivienijimo sekretorius K. 
Rubinas dalyvius pavaišino ka
vute ir užkandžiais. Atsisveiki
nant A. Rudis pareiškė, kad se 
kantį Verbų sekmadienį 3:30 
vai. tą patį filmą jisai rodys Ci 
cero lietuvių parapijos salėje.

X Prel. Ant. Martinkus, 
Šv. Jurgio par. klebonas, kvie
čia visus parapiečius ir šios 
parapijos artimuosius dalyvau
ti parapijos choro rengiamame 
religiniame koncerte, kur bus 
išpildyta kantata “Paskutiniai 
Kristaus žodžiai”. Tai įvyks 
Verbų sekmadienį, kovo 26 d. 
3 vai. p. p. Šv. Jurgio par. baž
nyčioje, 33 gatvė ir Lituanica. 
Išpildys solistai ir muz. R. Sa
bonio vadovaujamas parapijos 
choras.

X Juozas Gribauskas, Šv. 
Antano taupymo ir skolinimo 
b-vės sekretorius, Cicero, III., 
bus ypatingai pagerbtas atei
nantį šeštadienį kovo 25 d. Jau 
nimo Centre, kai Alice Ste- 
phens ansamblis pakrikštys 
naują plokštelę, kuri šiomis die 

t nomis yra paleista į rinką; tai 
yra ansamblio jubiliejaus ban
keto metu dainuotų dainų įra
šymas praeitais metais. Toj 
plokštelėj yra ir kun. B. Mar- 

I kaičio, SJ, parašyta Sonata, ku 
ri buvo pirmą kartą pagrota 
per jubiliejinį banketą. Juozas 
Gribauskas paaukojo 2,000 dol. 
tos plokštelės išleidimui.

X Veronika Arlauckienė, il
gametė Cicero gyventoja, da- 
bra drauge su vyru Juozapu ir 
dukrele Rita gyvenanti Archer 
Avė. ir Bell Rd., Lemont, III., 
kovo iii d. turėjo širdies prie
puolį. Dr. Ernest Blond prie
žiūroje yra paguldyta St. Jo
seph ligoninėje, 372 No. Broad 
way, 132 kamb. Dabar jau yra j 
kiek sustiprėjusi ir daktaras 

: yra leidęs priiminėti lankyto
jus. Juozas F. ir Veronika Ar- 
lauckai yra ilgamečiai “Drau
go” prenumeratoriai ir rėmė
jai.

X Prof. Vlado Jakubėno kū
rinys “Tremtinių ir išvežtųjų 
giesmė” (žodžiai B. Brazdžio
nio), kuris yra skirtas specia
liai “Dainavos” ansambliui, pir 
mą kartą bus atliktas šio an
samblio 15 metų sukaktuvinia
me koncerte balandžio 9 d. Šį 
kūrinį išpildys ansamblio miš
rus choras.

I

X Kokį fondą remsime: tau
tos, kultūros, geležin. ar auksi
nį? Jei norite sužinoti — atel- j 
kitę į rengiamą dešimtąją Žur
nalistinę popietę, kuri įvyksta 
kovo 25 d., šeštadienį, 7 v. v. 
Jaunimo Centre. Šia tema pas
kaitą skaitys Kultūros Fondo 
pirmį J. švedas. Po paskaitos 
paklausimai ir diskusijos. Na
rius ir svečius kviečia L. Ž. fi
gos Chicagos sk. valdyba.

X Juozafina Klikūnienė. gyv. 
Marąuette Parke, vardinių pro
ga buvo pagerbta giminių ir 
bičiulių. Padedama savo duk
terų Febronijos ir Elenos Zelis 
svečius - viešnias vaišino tik
rai lietuviškai. J. Klikūnienė 
yra senosios ateivijos draugijų 
veikėja ir “Draugo” rėmėja, 
ne vien skaitytoja, bet ir t. 
marijonų bendradarbių narė.

X Liurdo stebuklų filmas 
Cicero. Am. Liet. Rymo katali
kų Susivienijimas Amerikoje, 
švęsdamas savo deimantinį ju
bilėjų, kovo 26 d., sekmadienį, 
3:30 v. p. p. rodys filmus iš 
Liurdo Šv. Antano parapijoje, 
Cicero. Be to bus rodomos trum 
pas filmas iš Cicero liet, gy
venimo. Įėjimas 50 ct. Pelnas 
skiriamas Cicero Aukšt. Litua
nistikos mokyklai. Kviečiami 
visi atvykti.

X Lietuvių Bendruomenės 
apygarda balandžio mėnesį at- 
sikviečia jau antrą kartą iš Cle 
velando rež. P. Maželio vado
vaujamą “Vaidilos” teatrą. A. 
Rūko komedija praskaidrins 
ihūsų veidus ir labai atsargiai 
iškels kai kurias mūsų pačių 
silpnybes.

X Svetimybės lietuvių muzi
koje. Juozo Strolios paskaita 
su pavyzdžiais bus L. B. ruošia 
moję muzikinėje popietėje ko
vo 25 d. 3 v. p. p. B. Pakšto 
svetainėje, 38 ir 
avė. kampas.

X Chicagos Liet, 
ras, vadovaujamas 
Strolios, išpildys meninę prog
ramą Baito 95 sk. rengiamam 
koncerte balandžio 9 d. 6 v. v., 
Šv. Pranciškaus parapijos sa
lėj Indiana Harbor, Ind.

X Angelą Kilmitzs, 5648 S. 
Paulina, kovo 4 d. šventė savo 
gimimo dieną, buvo savo arti
mųjų pasveikinta. Angelą Kil
mitzs yra prof. kun. V. Miko- 
laičio sesuo. Petras ir Angelą 
Kilmitzs yra stambūs parapi
jos ir gerų darbų rėmėjai. Visi 
palinkėjo jiems sveikiausių me- 

i tų.
I

X Malvina Medeišienė, Fren !
. eis Stumbrienė, F. Staponavi- 
čienė ir Levickienė įsirašė į Mo 
terų, S-gos 21 kuopą Town of 
Lake. Sąjungietės rengia arba
tėlę su daugybe dovanų liepos 
16 d. J. J. Kuzmickių namuo
se, 7007 So. Justine. Kviečia
me, gausiai atsilankyti.

! X Juozas ir Marijona Ban- 
ky, per šv. Juozapo dieną su
silaukė pirmo sūnaus, kuris 
bus pakrikštytas Mykolo Juo
zapo vardais. Banky šeima au
gina tris dukteris. Marijona per 
ilgus metus buvo Alice Ste- 
phens ansamblio narė.

X Robertas Skeris, narys 
Nekalto Prasidėjimo parapijos, 

i Sheyboygan, Wisc„ bus įšven
tintas į kunigus Šv. Jono ka
tedroje, Milwaukee, Wisc., ge
gužės 27 d., o primicijos įvyks 

į parapijos bažnyčioje, birželio 
j 4 d.
1 X Dalios Kiaulaitės ir Liu- 
tavaro Algmino jungtuvės įvyks 
birželio 10 d., šeštadienį, 2 v. 
p. p. Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje Brighton Parke.

X Henry ir Lucy 
džiaugiasi sulaukę sveiko 
gražaus sūnaus. Kali jau augi
na dukrą. Taipgi džiaugiasi Kai 
valčiai fl- dr. Šimaitis nauju 
anūku.

California

Vyčių cho- 
muz. F.

f

DRAUGAS, Ketvirtadienis, 1961 m. kovo 23

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras “Vytis” dainuos Chicagos Aukštesniosios Lituanistikos Mokyklos 
Motinų Klubo ruošiamame koncerte kovo 26 d. 3:30 v. p. p. Jaunimo Centre. (Pr.)

į daugaus.
! mas yra 
tikslas, 
jaunimo,

Jaunimo lietuvišku- 
aukščiausias mūsų 

Neturėsim lietuviško 
neturėsim nė lietuvių 

J. PI.

ĮSTEIGTAS LIETUVIŲ FONDAS
Grupė asmenų, susirinkusi 

kovo 19 d. Chicagoje Alicijos 
Rūgytės bute, dalyvaujant ini
ciatoriams, rėmėjams ir Liet. 
Bendruomenės atstovams, Lie
tuvių Fondo reikalu sutarė:

1) Fondas steigiamas prie 
JAV Lietuvių Bendruomenės.

2) Fondo lėšas telkia jo ini
ciatoriai ir Lietuvių - Bendruo
menė.

3) Fondą saugoja ir jo ne
liečiamumą laidoja patikėtiniai 
rinkti iš aukotojų.

4) Fondo pelną kasmet pa
skirto Fondo Komisija sudary
ta iš L. B. ir aukotojų atsto
vų.

Pasitarimas, džiaugdamasis 
Lietuvių Fondo steigimo entu
ziazmu ir pasitarime vyravusia 
tarpusavio nuoširdaus bendra
darbiavimo dvasia, šią dvasią

taip pat nori perduoti ir plačia- 
pai lietuvių visuomenei, prašy
dama paramos.

Aukoms siųsti einamąsias są 
skaitąs atidaro dr. A. Razma 
su dr. G. Baluku ir JAV Lietu
vių Bendruomenės centro vai
dyba kartu. Priimamos ne tik 
tūkstantinės, ibet ir bet kuri 
kita auka.

Pasirašo pasitarimo dalyviai: 
dr. K. Ambrozaitis, dr. G. Ba- 
lukas, St. Barzdukas, B. Bab- 
rauskas, J. Breivė, D. Bielskus, 
V. Dzenkauskas, V. Ignaitis, J. 
Jasaitis, prel. M. Krupavičius, 
dr. J. Kaunas, A. Kareiva, J. 
Liorentas, B. Lungys, A. Rū
gytė, dr. A. Razma, dr. A. Ru
gienė, J. Pabedinskas, A. Pu- 
pelis, dr. B. Paškus, A. Nasvy- 
tis, V. Naudžius, V. Šmulkštys, 
J. Švedas, dr. J. Valaitis. '

Žiūrovams salę apleidus, pro
gramos dalyviai dar liko. Per
sikėlė į vieną klasę ir čia darb 
ščių ir nenuilstančių šeiminin
kių Viržintienės ir Noreikienės 
buvo vaišinami. Tačiau jauni
mui maistas mažai rūpėjo, nes 
dainos nenutrūkstama grandi
ne drebino kambario sienas. Ir 
kiek tų dainų neišdainuota! Di
namiškoji ansamblio valdybos 
pirm. Paukštytė, kaip žaibas pažymėjo, kad lit. mokyklose 
švytravo ir dar labiau kėlė sa
vo kolegų entuziazmą. Neliko 
skolingi ir solistai. Jaunimo 
audringų plojimų išjudinti pa
dainavo po vieną lietuvių liau
dies dainą. Buvo miela matyti 
ir retą svečią, tai Chicagos Mu
zikos Konservatorijos prof. es
tų solistą Eddo Karrisso. Jis 
grožėjosi lietuvių liaudies dai
nomis. Vaišėse dalyvavo ansam 
blio vadovai. L. Braždienė ir J. 
Bertulis. Be jų dar muzikai A. 
Nakas, M. Motiekaitis ir dau
giau mielų svečių. L. Braždienė. 
svečiams pristatė ansamblio 
valdybą, iš Lietuvos atvyku
sius: žymų sportininką Vaičai
tį, jo sesutę ir Tomą Leoną.

ŽURNALISTINĖJ POPIETĖJ
Kovo 18 d. jaunimo Centre 

Žurnalistinėje popietėje mok. 
J. Tamulis, kalbėdamas apie li
tuanistinį švietimą, tarp kitko

M

mokinių skaičius didėjąs, nors 
18 kolonijoj lit. mokykla išny
kusi, bet jos vietoj atsidarė 
K- Donelaičio vardo lit. mokyk
la. Rūpestį sukeliąs, kai lit. mo 
kyklų pirm, skyriuose mažės 
lietuviukų. Pastebima, kad mo
kiniai ateiną su mažu liet, žo
džio bagažu. Žurnalistai, būdami 
visuomenės opinijos formuoto
jai, galėtų paveikti į tėvus, kad 
jie savo vaikus vestų į litua
nistines mokyklas. Jaučiamas 
lit. mokykloms vadovėlių trū
kumas. Alvudas gerai dirbąs; 
jie pasireiškia visuomenine 
veikla; gi Montessori Dr-ja 
pasireiškia praktišku darbu.

Diskusijose dalyvavo dauge
lis žurnalistų, mokytojų bei 
čių, iškeldami kai kurias 
geroves lit. švietimo srity, 
sisakyta už liet, gimanzijos
cagoj ąteigimą. Kad mokiniai 
ateina su mažu lietuvių kalbos 
žodynu, kaltintina vaikų gyve
namoji aplinka ir svarbiausia 
televizija, kuri smerktina dėl 
jos blogos programos įtakos, 
•vedančios jaunimą į palinki
mą daryti nusikalstamus dar
bus.

Diskusijų pabaigoj buvo pa» 
siūlyta priimti rezoliucija, ku
ria smerkiama TV demoralizuo 
janti jaunimą programa ir pa
laikoma Lietuvių Advokatų ir 
Teisininkų Gildės akcija, ragi
nanti kovoti ir protestuoti, 
pirm. A. Gintneris pasakė, 
Žurnalistinėse popietėse tik 
kutuojama ir nutarimai
daromi; jis siūlė su visomis ne
gerovėmis kovoti per spaudą, 
rašant atitinkamus straipsnius 
bei nuteikiant visuomenę. Fab.

l

stoviai įrengti Rako stovyklavie
jtę.

Vyriausias pajamų šaltinis, 
tai pelnas iš skautoramų su pas 

; kiromis aukomis, kas jau įgali
no čia suminėtus pastatus įreng 

Į ti. Tuo pačiu tikslu ir šį metą 
, ruošiama skautorama, pačių 
į skautų ir skaučių išpildoma pro 
grama, kurioje pavaizduoja sa
vo skautišką gyvenimą ir veik
lą. Šiemetinė skautorama įvyks Dar pažymėjo, kad ansambly 
kovo 26 d. 3 vai. po pietų, Lind- dalyvauja ir Vasario 16 gimna- 
blom High school Auditorijoje, baigusių studentų.
6130 S. Wolcott av., Chicagoje. Solistai ir svečiai vienas po 

Ši skautoramos programa bus k^° apleidžia vaišių kambarį, 
naujoviška ir itin įdomi, kurią Šeimininkės baigia nuimti sta
čia išdėstyti neįmanoma. Tačiau 
reikia pabrėžti, kad joje mūsų 
visuomenei bus pristatyta išky
lantieji skautų-čių įvairūs ta
lentai. Tai reiškia, atsilankiu
sieji į šią skautoramą pirmu 
kartu turės progos išgirsti ir 
pamatyti kokius mūsų skautiš
kas jaunimas iš savo tarpo iš- 

t auklėja talentus, kurių gal nė 
vienas pasieks pasaulinių gar
senybių, kas teiks daug garbės 
lietuvių tautai. Argi nevertas

I

sve 
ne- 
Pa- 
Chi

lūs, tačiau studentų stalas nė 
nemano judėti, liejasi dainos 
viena po kitos, juk dar daug li
ko neišdainuotų.

Peržvelgę programos atlikė- 
1 jus, grįžkime prie žiūrovų. Jie 
užpildė tik trečdalį salės. O kur 
kiti? Dėkui “Draugui”, “Nau
jienoms” ir “Dirvai” nešykštė- 
jusiems skelbimų ir straipsnių, 
dėkui radijui “Margučiui” išti
są savaitę skelbusiam koncer
tą, tačiau mažai atsirado gir
dinčių ir matančių. Visur buvo 
ypatingai pabrėžiamas koncer
to tikslas: lituanistikos pra
džios mokyklų vadovėliams lei
sti. Kovo 11 ir 12 d., jaunuoliai 
turėjo sporto varžybas. Bet 
palikę sporto sales, atskubėjo 
programas atlikti. Jie norėjo 
būti su visuomene, norėjo pa
dėti savo jaunesniems broliams 
įsigyti lietuvišką knygą, kad Ir 
jie būtų lietuv. žodžio ir dainos 
mylėtojai. Tačiau didesnė dalis 

i visuomenės to nenorėjo. Dir
bančiųjų lituanistikos mokyklo
se mokytojų koncerte buvo tik 
du. O Mokytojų S-gos nariams 
suskaičiuoti užteko abiejų ran
kų pirštų. Jiems koncerto data 
buvo paskelbta per visuotiną 

. narių susirinkimą sausio 15 d. 
Ne mūsų tikslas nurodyti kur 
kas turi būti, bet mūsų parei
ga priminti lietuvių svarbiau
siąjį uždavinį. Jei LMS valdy
ba būtų gavusi nors vieną vo
kelį su auka, tada nebūčiau iš
drįsęs šių rūščių žodžių ištarti. 
Negaliu pamiršti gražiųjų pa
vyzdžių. Koncerto dieną, tose 
pačiose patalpose, buvo Šaulių 

Į S-gos susirinkimas — Putvio 
Per šį laikotarpį Skautams vėliau. Ir visa tai labai gražiai minėjimas. Nemaža dalis susl- 

Remti Draugija, dėka mūsų vi- j derinosi. Dviejų kultūrų lietu- rinkusių, nors ir pavėluotai, 
suomenės palankumo, o ypač viškas jaunimas sudarė vienąI atčjo į koncertą. Ponia Griga- 
būriui pavienių geros širdies as- viei}et^’ kU^_!.UPU skambė" Hūnienė paaukojo du dol. 
menų aukojusių didesnes su
mas, jau daug kas padaryta. 
Erdvi ir patogi virtuvė pasta
tyta su visais moderniais įrengi 
mais, muro sandėlis sukrauti 
nalapinėm ir kitiem daiktam,1 
kad nereikėtų vežioti, du gilūs 
šuliniai išgręžti, iš kurių mo.to- 
ro varomas bėga krikštalinis 
vanduo, elektros šviesa ir tele- 

I tonas suvesta, moderniais sa- j 
nitariniais patogumais aprūpin
ta ir t.t. Žodžiu, keliems šim
tams stovyklauti jau paruošta, 
kas patenkina Michigan valsty
bės pačius pagrindiniausius rei
kalavimus ir tai tik laikinai, nes 
valstvbė stato dar kitokius ir 
didesnius reikalavimus, kuriuos 
trumpoje ateityje reikės įvyk
dyti. kad užtikrinus leidimus 
stovyklauti, be kurių nė vienas 
skautas neturi teisės įžengti. Ki 
tais žodžiais sakant pareina, i 
kad dar reikia sutelkti papildo
mų ir nemažų lesų pilnai ir pa-

JAUNIMAS VERTAS PARAMOS
Prieš penkis metus Chicagos 

ir jos apylinkių skautijos orga
nizacijai susikristalizavus susi
durta su dideliu sunkumu rasti 
atitinkamą vietovę skautiškam 
jaunimui stovyklauti vasaros 
metu. Buvo kilusi idėja nuosa
vą stovyklavietę įsigyti, bet po 
išsamių tyrimų pasirodė visai 
neįmanoma dėl pasakiškai aukš 
tų kainų. Reikalui verčiant buvo 
stovyklaujama nuomininko tei
sėmis tai vienur, tai kitur, bet 
vis labai nepalankiose sąlygo
se, kurios buvo nepatrauklios 
ir visiškai neatitiko skautybės 
programai, jau nebekalbant a- 
pie kokį bujojimą ir lietuviškos 
dvasios skiepijimą tam skautiš
kam jaunimui.

Toje tamsioje valandoje vais 
tininkas Pranas Rakas padova
nojo 80 akrų žemės plotą Mi-

X šiandien 7:30 v. v. tėvų 
jėzuitų koplyčioje pradedamos 
Vyr. Giedrininkių organizuotos 
rekolekcijos moterims.

X Už a. a. Povilo Krikščiūno 
sielą vienerių metų mirties su
kaktuvių proga bus atnašauja
mos gedulingos šv. Mišios Tė
vų Jėzuitų koplyčioje, š. m. ko
vo 25 d., 7:30 vai. ryto. Kvie
čiami visi giminės, draugai ir 
pažįstami dalyvauti pamaldo
se. Žmona

(Pr.)
X Chicagos Lietuvių Skau-

Kall tams Remti Draugijos ruošia- 
ir

X Kum. Pranas Garšva, MIC, 
išvyko į Šv. Jono parapiją To
ronte vesti rekolekcijų, 
ciją giųš kovo 28 d.

X Emilija Rudytė, 
mėnesius gulėjusi Cook
ligoninėje, dabar perkelta 
Oak Forest nesveikuojančių na
mus.

Į redak

keturis
County

i

X Joan ir Mike Burke gimė 
dukrelė. Petras ir Anna Janu
šauskai džiaugiasi pirma anū
kėle. Jie gyvena 4212 Green 
St., Los Alamitas, California. 
Nemažai džiaugiasi ir plačiai 
žinoma stambi gerų darbų rėmė 
j» Chicago* pvventoja Mikali- 

> na Janušauskienė proanūke.

chigan valstybėje prie Custer 
miestelio. Tas erdvus plotas ap 
augęs milžiniškais ąžuolais, nu- J - - 
sagstytas kalneliais ir kloniais tokis jaunimas paramos? žino- 
, . , . . . ! ma vertas. Jūs tokią paramą subei atokiai nuo visų triukšmų , , , ■ ■*•) teiksite atsilankydami Įzsią ruo- 
tikrai žavinga ir ideali skau-; skautoramą ir tuo pačiu
tams stovyklauti vieta. Nors ši pasigerėsite įdomia ir žavinčia 
vietovė labai patraukli, bet tai' programa.
tik šlamantis ąžuolynas, gra
žios pievos, o 
Ir daugiau nieko, atseit, tik ža
vi gamta.

Nors skautams stovyklauti 
daug patogumų nereikia, bet 
visgi pagrindiniai įrengimai bū
tini, kurių reikalauja valstybės 
sanitariniai organai. Įdomu pa
stebėti, kad pirmą vasarą mū
sų skautiškas jaunimas Rako 
stovyklavietėje, kuri jo vardu 
užvadinta mecenato pagerbimui, 
apsėjo vien tik su vieno šulinio 
išgręžimu, kad turėjus nors svei 
ko ir šalto vandens. Įrengimai 
pareikalautų didokų lėšų. Skau
tijos vadovybės prašymų prieš 
penkis .metus įsikūrė Chicagos: kĮ 
Lietuvių Skautams Remti Drau 
gija, vyriausiai sutelkti tas nu
matytas lėšas, be kurių stovyk
lavimas visiškai neįmanomas.

Visi maloniai kviečiami atsi- 
viršum dangus.i skautoramą kovo 

26 d. 3 vai. po pietų, Lindblom 
Highschool Auditorijoje, 6130 
S Wolcott av.

Iki malonaus pasimatymo 
skautoramoje.

Dr. S. Biežis,
Skautams Remti Dr-jos pirm.

ma Skautorama įvyks š. m. 
kovo 26 d., 3 vai. popiet Lind- 
blom High School auditorijoj, 
6130 S. Wolcott Avė. Visuome
nė kviečiama dalyvauti. (Sk.)

x Rašyti ir skaičiuoti ma
šinomis yra greičiau, gražiau, 
pigiau ir sveikiau. Katalogus 
bei informacijas apie SKAI
ČIAVIMO (rankines - elektri
nes) ir RAŠOMĄSIAS maži 
neles (viso pasaulio kalbomis) 
gausite dykai tik pranešę savo 
adresą: J. L. Giedraitis, 1632 
Broad Str., Hartford 6, Conn., 
kuris “Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo fSk >

X Dr, Vladas Šimaitis, ne
kilnojamo turto įstaigos vedė
jas Brighton Parke, padeda už
pildyti income tax pareiškimus. 
Galima užsisakyti iš anksto — 
2737 W. 43 St, CL 4-2390.

Bet 
kad 
dis- 
ne-

MOKSLEIVIŲ MUZIKOS 
FESTIVALIS

PO KONCERTO
Nuskambėjo paskutiniai akor 

deono akordai Fausto Strolios 
rankose. Nutrepsėjo šuoliais 
jaunimas už kulisų. Ugninga 
Liet. Mok. S-gos pirmininko J. 
Vedegio kalba ir vėl tyli salė. 
Kaip tai atrodė muzikos kriti
kui, nežinau. Tiek žinau, kad 
visi džiaugėsi gražiai atlikta 
programa.

Programai atlikti pasirinko
me jaunas jėgas. Solistai gimę 

, šiame krašte, studentai atvykę

Moksleivių Muzikos festiva
lis įvyks kovo 26 d. 3 vai. p. p. 
Operos rūmuose, Chicagoje. 
Konkurso keliu renkant solis
tes tam festivaliui, kovo 19 d. 
pirmą vietą laimėjo Marijos 
Aukšt. mokyklos auklėtinė Cyn 
thia Sowa.

Platinkite “Draugę”.

“silR 
rinki-

*
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jo lietuviška daina.
Studentiškas jaunimas prog- ; pjinį nekrologų. Miršta ne eili- 

ramą atliko nepaprastai šau- j njaį žmonės, bet mūsų tautos 
niai. Jei nebūčiau girdėjęs iš 
J. Bertulio lūpų, kad turėjo tik 
tris repeticijas, niekuomet ne
būčiau tikėjęs, kad per tokį 
trumpą laiką tiek daug gali pa 
siekti. Didelė pagarba ansamb
lio vadovams Braždienei ir J. 
Bertuliui už visas pastangas ir 
pasišventimą.

Kiekvienos dienos laikraščiai

J (niai žmonės, bet mūsų tautos 
šulai. Kas pakeis, jei mūsų jau
nimas nutautės. Dažnai skun
džiamės, dejuojam, rašom il
giausius straipsnius - spaudoje, 
bet konkrečiai per mažai daro
me. Kultūros Fondas be pini
gų, tuo tikslu rengiami parengi 
mai nepalaikomi. Pražuvo tie 
laikai, kada marma kristų iš j

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI
Atvirukai yru nedidelio formato 

kelių spalvų, pagaminti 
screen” būdu. Yra sekantys 
niai:

Vardadienio .............
Gimtadienio ... ..........
Padėkos ....................
Užuojautos ...............
Vestuvių ...’.........
Vestuvių sukaktuvių
Padėka už užuojautą -10 ”
Motinos D*enoa proga 10 ”
“Draugas” gali išpildyti užsaky

mus tik pilniems pakeliams (po 10 
štukų) augščiau išvardintų atviru- 
ų. Šių atvirukų gamintojas dar 
Ta paruošęs vieną rinkinį maišy
tą, sudarytą iš vasMadienio, gim
tadienio, padėkos, užuojautos, ves
tuvių ir vestuvių sukaktuvių — 
viso 10 atvirukų. Atvirukų kaina 
$1.00 už pakelį.

DRAUGAS

4545 West 63rd Street
CHICAGO 29, ILLINOIS
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RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stotiec 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:30 iki 2:00 vai. 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florlsts — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
nroadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
Draugas.

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, 
\ VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!
k Moderniškiausia lietuvių baldų krautuvė Chicagoje

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje. išsimokė- 
( jimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių firmų 
Į baldai. Televizijos, šaldytuvai ir visa namams ir ofisams įrengti.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —
► FURNITURE CENTER, INC.

į Naujas adresas: 3207 So. Halsted St. Vietory 2-4226 y 
• Krautuvė atidaryta pirmad. ir ketvirtad. 9 ▼. ryto iki 9 ▼. vak. P 
| Kitomis dienomis nuo 9—6 vaL Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. L 
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