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Slapti pasikalbėjimai Berlyno klausimu
Vėl keliamas Rytu Vokietijos Italija paleido

3 vokiečius
taikos sutarties klausimas
Rytų Vokietijos komunistų vadas Ulbrichtas pas 

Nikitą Chruščevą

MASKVA. — Sovietų dikta- Vakarai neišspręstų Berlyno ir 
torius Chruščevas ir Rytų Vo- Vokietijos problemų artimoje 
kietijos raudonųjų vadas UI-, 
brichtas slaptuose posėdžiuose 
sutarę Berlyno ir Vokietijos tai 
kos sutarties klausimais. Abu 
šie vyrai turėjo posėdžius pas
kutinėmis dienomis.

Greitai bus paskelbtas oficia
lus pranešimas. Komunistų ži
nių agentūra Tass pranešė, kad 
du vadai apsvarstė “Vakarų 
Berlyne situacijos sunormavi- 
mą” ir atskirą taikos sutartį 
tarp Sovietų Sąjungos ir Rytų 
Vokietijos.

Jie pasiekę visiško susitarimo 
dėl taikos sutarties klausimo ir 
“kitų dabartinių tarptautinių 
problemų ir dalykų”, — prane
šė Tass.

Chruščevas ir Ulbrichtas kon 
feravo pirmadienį ir antradie
nį, Chruščevui grįžus į Krem
lių iš Soči vasarvietės, kuri yra 
prie Juodųjų jūrų.

Ulbrichtas išvykęs į Berlyną 
vakar.
Paliesti ir prekybos reikalai
Kiti žymūs raudonųjų vadai, i 

įskaitant prezidiumo narį Koz- 
lovą ir prezidentą Brežnevą, da 
lyvavę pasikalbėjimuose, kuriuo 
se taipgi buvo aptartas preky
bos praplėtimas tarp Rusijos 
ir Rytų vokiečių komunistų.

Ulbrichtas derėjosi padidinti 
prekybą su Sovietų Sąjunga. 
1962 metais, ir Sovietų Sąjun
ga, kaip pranešama, suteikė nau 
jų paskolų Rytų Vokietijai.

Rytų Vokietijos komunistų va 
dą jydi jo užsienio reikalų vice- 
ministeris ir valstybinio plana
vimo viišminkas.

*
Bet vakari dar nebuvo infor

macijų, ar komunistų vadai ga
lutinai sutarę pasirašyti atski
rą taikos sutartį tarp Rusijos 
ir Ulbrichto režimo, jei Rytai ir

ateityje.
Chruščevas grasė pasirašyti 

atskirą taikos sutartį, jei va
kariečių valstybės nepritars jo 
taikos sutarties sąlygoms, lie
čiančioms Rytų ir Vakarų Vo
kietiją.
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— Jungtinių Amerikos Vals
tybių ambasadorius David K. E. 
Kruče užvakar Londone susiti
ko su Britanijos užsienio reika
lų sekretorium lordu Home. Pa 
sak užsienio reikalų ministeri
jos ka’bėtojo pareiškimo, pasi
matymas buvo paprašytas Bru- 
ce’s.

— Jungtinių Amerikos Vals
tybių pareigūnai įsitikinę, kad 
Pietų Vietnamo vyriausybė ro
do daugiau veiklumo, stiprin
dama savo autoritetą ir laimė
dama paramos. Bet pietų viet
namiečiams teks ilgai kovoti 
prieš komunizmą, nors Amerika 
jiems teikia pagalbą.

— Valstybės sekretorius Dean 
Rusk vakar pareiškė, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės nau
dos jėgą, jei reikės apginti savo 
teises Berlyne. JAV rimtai žiū
ri į visos Vokietijos apjungimą. 
Dabar didžiausia problema yra 
Vakarų Berlyno saugumas ir 
laisvė.

— Atty. General Robert Ken
nedy iš Prancūzijos grįžo į 
Washingtoną.

— Atty General Robert Ken
nedy, grįžęs vakar namo iš ke
lionės aplink pasaulį, pareiškė, 
kad astronauto Glenn kelionė 
tolimoje erdvėje, padariusi ne
paprastą įspūdį Italijoje ir Vo
kietijoje.

— Norvegija nori įstoti į Eu
ropos Ekonominę Bendruome
nę pilnutiniu nariu.

— Amerika paskolins Indijai 
155 milijonų dolerių, kad ji ga
lėtų nusipirkti tai, ko pati ne
gamina: mašinų, jėgainių, pra
monės ir ūkio įrankiu-

— Sirija pirks iš privačių JA 
Valstybių verslininkų $200,000 
vertės tabako.

— Astronautas John Glenn 
vakar senato erdvės ir mokslo 
komitetui pareiškė, kad kiekvie
nas, norįs skristi į tolimąsias 
erdves, turi turėti bendrąjį iš
simokslinimą ir išsilavinimą.

New Jersey gubernatorius Richard J. Hughes tarp Kearny miesto lietuvaičių Vasario 16 dienos mi
nėjime, kur jis pasakė pagrindinę kalbą. Ir. Stankūnaitė (kairėje), šalkauskaite, Melynytė ir Mely- 
nienė. (Nuotrauka V. Maželio)

BARI, Italija. — Trys Vaka
rų Vokietijos radijo-televizijos 
korespondentai šiom dienom ap 
kaltinti turėję šnipinėjimo prie
monių, areštavus juos netoli 
Šiaurės Atlanto sąjungos (Na
to) sviedinių bazės Gioia dėl 
Colle.

Romoje Vakarų Vokietijos 
ambasados kalbėtojas pareiš
kė, kad areštas įvykęs per ne
susipratimą.

Bazė yra viena tų, virš ku
rios jaunas Bulgarijos lakūnas 
skrido sprausminiame lėktuve 
sausio 20 dieną, prieš sudužtant 
prie Acąuaviva della Fonti.

Vokiečiai pasodinti į tą patį 
kalėjimą, kur yra bulgaras M. 
Solakov, laukdamas politinės ir 
karinės šnipinėjimo bylos nag
rinėjimo.

— Italija paleido tris Vaka
rų Vokietijos korespondentus, 
kurie per klaidą buvo areštuoti 
netoli Nato bazės. Jie turėjo 
leidimą rinkti žinias ir daryti 
nuotraukų.

— Popiežius Jonas XXIII, 
stovint prie jo Lenkijos kardi
nolui ir primui Višinskiui, su
teikė šiom dienom palaiminimą 
apie 10,000 asmenų, kurie susi
rinko Šv. Petro aikštėje Romo
je-

— Baltijos jūros Vokietijos 
pakrantėse gresia nauja aud
ra. Šiom dienom potvyniai aud
ros nusiaubė Vakarų Vokieti
ją, ypač nukentėjo Hamburgo 
apylinkė.

— Indijos valdanti kongreso 
partija rinkimuose laimi daugu 
mą indų parlamente.

— Alžiriečių pabėgėlių sei
mas Tripolyje, Libijoje, davė 
arabų vadams laisvas rankas 
užbaigti karinių paliaubų susi
tarimą su Prancūzija. Tai va
kar pranešė Paryžiaus sluoks
niai.

— Pennsylvania geležinkelio 
keleivinis traukinys vakar įva
žiavo į prekinį traukinį, kuris 
beveik panašiai buvo nuėjęs nuo 
bėgių. Mažiausiai 12 asmenų 
buvo sužeista, vienas sunkiai

— Indonezijos pareigūnai pa
reiškė, jog jų kraštas ruošiasi 
pasiimti vakarų Naująją Gvinė 
ją-

— Egipto vyriausybė patrau
kė teisman trylika graikų ir du 
egiptiečius, kaltinant juos šni
pinėjimu Izraelio naudai.Tshombę nori susitikti 

su Adoula
LEOPOLDVILLE, Kongas. 

— Atsiskyrusios Katangos pro 
vincijos prezidentas Tshombę 
aukštam Jungtinių Tautų parei 
gūnui pareiškė, jog jis jaučiąs 
pareiga susitikti Leopoldvillėje 
su Kongo ministerių pirminin
ku Adoula. Gal būt, jis šią sa
vaitę susitiks su centro Kongo 
vyriausybės premjeru Adoula.

Elizabethvillėje pareigūnai nu 
stebę Jungtinių Tautų pareiški
mu Leopoldvillėje, teigiančiu, 
kad Tshombę organizavęs opo
ziciją Katangoje paskutinėmis 
savaitėmis.

KALENDORIUS

Kovo 1 d.: šv. Albinas, Rus
nė.

Kovo 2 d.: Šv. Simplicijus, 
Eitautas, Almonė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— šalta, apie 10 laipsnių; ry
toj — ne taip šalta.

Saulė teka 6:26, leidžias 5:39.

NAUJAS PREZ. KENNEDY PROJEKTAS
MEDICINIŠKOS PAGALBOS REIKALU

— Švedijoje vienuolikos vals
tybių erdvės komisija šiaurės 
Švedijoje statys erdvių tyri
nėjimo įstaigą, kuri kainuos 
300 milijonų dolerių ir jos sta
tyba užtruks 8 metus.

Ramunė Stravinskaitė ir Živilė 
Bilaišytė prie pianino Donelaičio 
Lituanist- mokyklos nepriklauso
mybės šventės minėjime vasario 
25 d. Jaunimo Centre, Chicagoje.

Nuotr. A. Gulbi nsko

Jei įstatymo projektą priimtų, pagalba būtų pradėta teikti nuo 
1963 metų spalio 1 d.

mis, mediciniška pagalba sezo
niniams ūkių darbininkams — 
nebuvo kongreso priimti.

Dabartiniu prezidento siūly
mu — būtų užmokama už 90 
dienų ligoninės ir už 180 dienų 
slaugymą namie, ligoninę aplei
dus. Būtų apmokama dalis diag 
nozės išlaidų klinikose ir gail. 
seselės vizitai namuose. Jei tą 
įstatymą priimtų ,mediciniškoji 
pagalba būtų pradėta teikti nuo 
1963 m. spalio 1 d.

WASHINGTONAS. — Prezi- nūs. Toje programoje taipgi nu : 
matoma steigimas federalinių 
kontrolės centrų kovai prieš o- 
ro ir vandens užteršimą bei 
prieš radijacijos pavojus. Taip 
gi numatoma federalinių pas
kolų programa pastatams ir į- 
rengimams patalpų grupinės me 
dicinos bei dentisterijos prak
tikai. Pirmenybė būtų duoda
ma mažiesiems miesteliams ir 
nepasipelnymo tikslais veikian
čioms bei kooperatinėms gydy
mo įstaigoms. Prezidentas sako, 
kad tokia grupinė mediciniška 
pagalba yra pasirodžiusi prak
tiška.

Valdžios įstaigos apskaičiuo
ja, kad šioje programoje kitos, 
ne mediciniškos pagalbos, išlai
dos sieks $182 mil., masinis skie 

-pijimas — $35 mil. Turima vil
ties, kad bent iš dalies tuos pla
nus kongresas priims. Anksčiau 
siūlyti dalykai — pagalba me
dicinos ir dentisterijos mokyk
lų statybai, stipendijos medici
nos studentams, naujas institu 

.tas vaikų sveikatai, lėšos insti- , J
tutui kovai su protinėmis ligo-

dentas Kennedy atnaujino pas
tangas kongrese pravesti įsta
tymą, kuriuo būtų skirtas bili
jonas dolerių senesnio amžiaus 
asmenų sveikatai apdrausti. Tuo 
pat kartu jis atskleidė naujus 
vyriausybės pasiūlymus sveika
tos ir medicinos srityje. Prezi
dento siūloma mediciniško ap
rūpinimo programa asmenims, 
turintiems daugiau kaip 65 m. 
amžiaus, rišama su socialinio 
aprūpinimo sistema. Susidariu
sias naujas išlaidas išlyginant, 
numatoma ketvirtadaliu procen 
to padidinti socialinės apdrau- 
dos Įnašus darbininkų ir tiek 
pat darbdavių, ši programa iš
dėstyta atstovų rūmams ir se
natui.

Naujoje programoje dar nu
matomas vyriausybės lėšomis 
pravedimas įskiepijimo visų vai 
kų iki 5 m. amžiaus prieš poli- 
ją, difteritą, kokliušą ir teta-

ŽVILGSNIS Į PASAULIO SPAUDĄ
Italijos posūkis kairėn

Naujas Italijos bandymas pra 
plėsti vyriausybės bazę ieškant 
talkininkų pas tą grupę socialis
tų, kurie savo veiksmus kai ku
riais klausimais gana ilgai deri
no su komunistais, negalėjo lik
ti be komentarų kaimynų spau
doje. Paryžius, turįs pilnas ran
kas problemų su Alžirija, įvy
kiui komentarų neskyrė, bet 
Londono spauda įvykio tylomis 
nepraleido.

Londono Times skiria tam rei 
kaiui ilgą komentarą, įžangai 
primindamas, kad toks bandy
mas Italijoje nebe pirmas, o 
dabar, manoma, pasisekęs. Tai 
esąs didžiausias vidaus politi
kos įvykis nuo 1947 m., kada 
griuvo neilgai trukusi krikščio
nių demokratų draugystė su 
komunistais ir socialistais. Nen 
ni socialistų sutikimas susilai
kyti nuo opozicijos duos vyriau 
sybei žymią daugumą radika
lesnėms socialinėms reformoms

pradėti, bet susikirtimai gali 
atsirasti dėl užsienio politikos.

Tuo reikalu Times taip sam
protauja: socialistai — neutra- 
lizmui. Kadangi kaip tik čia pa- 

I vojus susikirsti yra didžiausias, 
' tai jo gal bus stengiamasi iš
rengti. Užsienio politikoje esa
ma kai kurių skirtumų įvairio
se grupėse, o tai ir gali vidurį 

[ su kaire suartinti. Kai kurie 
krikščionys demokratai mano, 

j kad Italija turėtų būti savaran- 
I kesnė Rytų-Vakarų ginče ir, 
j kad tokia Italijos laikysena va
kariečių frontą ne silpnintų, bet 
stiprintų. Sunku prileisti, kad 
Italija pati viena partizaniškai 
imtų vesti derybas su Maskva. 
Tai greičiau reiškia, kad dabar 
tinė Italijos koalicija gali ban
dyti perimti tas funkcijas, ku
rias įvairiais laikais yra vyk
džiusios Prancūzijos ir Anglijos 
vyriausybės — būti vyriausiu 

' nuotaikų tyrinėtoju už Geleži
nės Uždangos. Ir tame nebūtų

nieko blogo” — baigia laikraš
tis.

JAV skrydis erdvėsna
JAV astronauto pirmas pa

sisekęs žemės apskridimas or
bitoje Vakaruose sutiktas džiau 
gsm ingai.

Šveicarijos La Gazette de 
Lausanne ypatingai pabrėžia tą 
laisvę, kuri pasireiškė teikiant 
smulkiausias informacijas besi
rengiant iššauti astronautą į er 
dvės ir jam beskrendant. Toks 
elgesys sukelia pasigerėjimą ir 
įkvepia pilniausią pasitikėjimą.

Maskvos valdovo pasiūlymas 
Amerikai pradėti bendradarbiau 
ti erdvės klausimus tvarkant ir 
tiriant, laikraščio sutiktas skep 
tiškai. Atsiminus sovietų laiky
seną dėl atominių bandymų kon 
trolės, nesą pagrindo pradėti 
manyti, kad, pavyzdžiui, Mask
va sutiktų bendradarbiauti pa
sikeičiant inžinieriais, dirban
čiais iššovimo bazėse.

(Nukelta į 6 psl.)

Hughes viešėjo
Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico. — Į 
New Jersey gubernatorius Ri- j 
chard J. Hughes ir jo žmona 
vasario 26 dieną vizitavo Ro
bert Sanchez Vilią, Puerto Rico 
valstybės sekretorių ir kartu 
su juo turėjo užkandžius. Jie 
svarstė problemas, surištas su 
puertorikięčiais, gyvenančiais 
New Yorke. Sanchez pagalbinin 
kas neatskelidė pasitarimo smul 
kmenų. Mr. ir Mrs. Hughes bai
gė Puerto Rico atostogas vasa- j 
rio 27 dieną.

Ydigoras vizituos 
Washingtoną

GUATEMALA. — Preziden
tas Miguel Ydigoras Fuentes 
planuoja vizituoti Washingto- 
ną balandžio mėnesį, ir pareika
lavo baigti kolonializmą Ame- 
rikose ir suformuoti vakarų pus 
rutuliui (hemisferai) antikomu 
nistinę doktriną.

Sužeistas Franco 
rėmėjas

MADRIDAS. — Juan March, 
yra turtingiausias žmogus Is
panijoje, buvo šiom dienom sun 
kiai sužeistas automobilio nelai- 

. mėje netoli Madrido. 81 metų 
finansininkas buvo vienas iš ge 
neralissimo Francisco Franco 
finansinių rėmėjų ispanų pilie
tinio karo metu.

— Turkijoje vasario 26 die
ną pradėtos svarstyti naujos 
nuverstojo turkų režimo parei
gūnų bylos.

i 
f

— JAV satelitas Discoverer 
38 paleistas į poliarinę orbitą iš 
Vandenberg aviacijos bazės, 
Cal., vasario 27 dieną.

Padvigubino atlyginimą
SEOULAS. — Pietų Korėjos 

vyriausybė padvigubino savo at 
lyginimus už komunistų agen
tų areštą. Skirta $1,540 premi
ja-

Maroko televizija
RABATAS, Marokas. — Ma

rokiečių vyriausybė perka 1,000 
europiečių televizijų aparatų ir 
parduos juos už pusę kainos, su 
mokėtos Europoje, marokie- 
čiams, televizijos žiūrovams. Ma 
roke televizija pradės veikti ko
vo 3 dieną.

New Yorkas šiandien gerbs
astronautą Glenn

Peipingo pagalba 
Nepaliui

KATMANDU, Nepalis. — Ki
nijos komunistai siunčia Nepa
liui įvairių daiktų, įskaitant 2, 
500 tonų cemento. Nepalis grei 
tai gaus siūlų, siuvamų mašinų 

I ir laikrodžių.

NEW YORKAS. — Šiandien 
New Yorkas pagerbs astronau
tą John Glenn.

Visi septyni Mcrcury astro
nautai atvyks į New Yorką da
lyvauti parade.

Meras Wagner pranešė, jog 
du kiti astronautai, kurie skri
do erdvėje — kapt. Virgil I. 

jGrissom ir aviacijos komand.

Alan B. Shepard iš laivyno — 
lydės pulkininką Glenn.

Parade taipgi dalyvaus ke
turi astronautai, kurie dar ne
padarė kelionių į tolimąją erd
vę. Jie yra lt. komand. Malcom 
S. Carpenter ir lt. komand. Wal- 
ter M. Schirra, abu iš laivyno, 
ir maj. Lcroy G. Cooper ir maj. 
Donald K. Slayton, abu iš avia
cijos
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LIPNICNTEČIAI APIE DRAUGIŠKUMĄ

Vasario 18 d., 9:30 vai. ryte, 
lipniūniečiai susirinko Jaunimo 
Centre ir ^rikiuotai su vėliavo
mis ėjo į šv. mišias jėzuitų ko
plyčioje. Po mišių susirinkom 
prie paminklo, padėjom vainiką 
žuvusiems ir sugiedojom Lietu
vos himną.

JAUNUČIŲ SUSIRINKIMAS

DRĄSIAI IŠKELTOS PROBLEMOS

Vasario 18 d. įvykęs ateiti
ninkų sendraugių susirinkimas 
praėjo naujoje, ištrūkusioje iš 
rutinos, nuotaikoje. Bene veik
liausias Los Angeles lietuvių 
visuomenininkas žurn. Juozas 
Kojelis skaitė paskaitą, sukėlu
sią ilgas, karštas, bet ir vaisin
gas diskusijas.

Prelegentas savo paskaitoje, 
pavadintoje “Los Angeles atei
tininkų problemos”, užgriebė vi
sas tas skaudžiausias proble
mas, kurių rasta esmingiausių

> net kelios.
Prelegentas nurodė, kad or

ganizacinėje ateitininkų sendrau 
gių veikloje stoka entuziazmo, 
dinamikos, viešpatauja rutina. 
Pažvelgus net dešimties metų 
perspektyvon, negalima rasti 
ryškesnių, prisimintinų momen
tų, išskyrus ateitininkijos 50 
metų jubiliejaus minėjimą.

— Kur glūdi priežastys? — 
paklausė prelegentas susirinki
mo, — Ar organizacijos nepa
jėgume, ar klaidingojo organi
zacinės veiklos sampratoje?

Problemą beaiškinant, juo 
skaudžiau teko nustatyti, kad 
ir keli buvę organizacijos pir
mininkai “dezertyravo” iš veik
los. Rasta, kad kai kam asme- 

"mški reikalai užtemdą ideologi
nius ar organizacinius įsiparei
gojimus. Visų vienodai iškelta 
organizacinės drausmės klausi
mas. Labai siaurai suprantamas 
įsipareigojimo pojūtis vaidina 
didelį vaidmenį organizaciniame Sos centro valdyba, vadovau- 
gyvenime. damosi ASS įstatų 31 ir 37 st.

Greta tos problemos, kyla ki- centro valdybai ir kontrolės 
ta: ateitininkiškojo. prieauglio 
globa ir sendraugių santykis su 
tuo prieaugliu. Jeigu jaunučiai 
dabar įstatyti į geras vėžes, tai 
moksleivių klausimas lieka dar 
visame jo aštrume.

Palietus ateitininkų santykį 
su kitomis katalikiškomis orga
nizacijomis, matyti visiškas vei 
klos nekoordinavimas. Kiekvie
na organizacija veikia kas sau. 
Ateitininkai nesirūpina, gal net 
ir nepastebi to fakto, kuris 
reikšmingas ir žalingas visuoti
nei katalikų veiklai. Pagaliau, 
vietinė ateitininkų organizacija 
neturi nė dvasios vado. Ta ne
normali padėtis trunka jau il
gesnį laiką, ir niekas nesiima 
jos pašalinti, niekas neieško 
išeities.
X

Tenka manyti, kad ši paskai
ta, išskirtina savo formulavi
mais, konkretybėmis, ir jautriu 
rūpesčiu iškeltais klausimais,

Po pusryčių susirinkimas pra 
■sidėjo malda. Vacys Šaulys bu
vo pakviestas pirmininkaut, o 
Laima Bačinskaitė sekretoriaut. 
Jūratė Juozevičiūtė skaitė refe
ratą “Ateitininkų draugišku
mas”. Štai keletas minčių: drau 
giškumas tarp ateitininkų turi 
būti ypatingai nuoširdus, kad 

taško, ir tai padės problemas 'galėtume kuo geriau pasiekti 
bendrą tikslą, “viską atnaujinti 
Kristuje!” Yra labai svarbu 
naujai atsilankančius svečius 
maloniai pritraukti į bendrą 
darbą ir pasilinksminimus.

spręsti. Diskusijos iš dalies pa
rodė, kad problemų jau nebeno
rima užtylėti.

Susirinkimui pirmininkavo L. 
Valiukas, sekretoriavo Palubins 
kienė. Atsilankė apie 30 daly
vių. Į naują skyriaus valdybą Meninę programą išpildė Vi- 
išrinkta: Bandziulis, I. Medžiu- da Ripskytė, Sigutė Paulauskai- 
kas ir P. Raulinaitienė.

Io.
tė, Uršulė Vaičiulytė, ir Virgi
nija Vaičaitytė, montažu “Ko-

dėl mes švenčiame vasario 16 
d.” Mergaitės labai turiningai 
šią mintį išvystė istoriniais f ak 
tais ir eilėraščiais.

Pirm. R. šarka pranešė apie į- 
vykstančią kuopos čiuožimo iš
kylą, vaikų kaukių balių, kur 
lipniūniečiai pasirūpins salės 
papuošimu. Tradicinis blynų ba
lius įvyks penktadienį, kovo 2 
dieną.

Po susirinkimo keli drąsūs lip 
niūniečiai iškeliavo per sniegus j 
ir pusnis į McCormick Place au
tomobilių parodą, o kiti traukė 

namus.
Vaigalė Kavaliūnaitė

i

BLYNŲ BALIUS

Lipniūniečiai kviečia visus at 
silankyti į “Blynų balių” rytoj, 
kovo mėn. 2 d. 7 v. v., Jaunimo 
centre. Bus netik skanių blynų, 
bet laimės keliu bus paskirta 
dovana. Be to, ritmingos melo
dijos skambės visą vakarą. Ne
pamirškite ateiti ir atsivesti sa- j 
vo draugus. K. A. L. J

i
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Marąuette 
ateitininkų 
šį šeštadienį kovo 3 d., 2 vai. 
po pietų abiems grupėms kartu 
Chicagos Savings and Loan 
Association patalpose. Visi kvie
čiami dalyvauti. Globėjos

------------------------------------------------------------------------------------ Į

Parko jaunučių 
susirinkimas įvyks
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P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t 
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L>€1 valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-15,2 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.
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DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

I

v.

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd.

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

(Kampas Kedzie ir Archer)
VAL.: kasdien nuo 2 ikf 9 vai. vak 

Treč. ir sekmad. tik susitarus.

i

t

/
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Kaukių baliuje vasario 25 d. Jaunimo Centre, Chicagoje, buvo pastatytas vaidinimas “Teisybė ir 
neteisybė”. Vaidinimėlį parašė ir surežisavo M. Steikūnienė (dešinėj). Nuotrauko A. Gulbinsko

komisijai rinkti nuostatais, nu
tarė paskelbti centro valdybos 
ir kontrolės komisijos rinkimus 
korespondenciniu būdu.

1. Rinkimams pravesti skiria
mi šie Chicagos skyriaus na
riai : Stasys Rauckinas, 2609 W. 
43 St. Chicago 32, Dl. Elena 
Juknevičienė, 8741 So. Albany 
Ave., Chicago 42, Dl. Ignas Kaz 
lauskas, 1438 So. 48 Court, Ci
cero 50, Dl. Rinkimų komisijos 
adresas: 8741 So. Albany Ave., 
Chicago 42, Dlinois.

2. Skyrių vadybos prašomos 
sudaryti ir atsiųsti centro val
dybai adresu 2737 W. 43 St. 
Chicago 32, Dl., rinkikų sąrašus 
pagal ASS c. v-bai ir kontr. k. 
rinkti nuostatų 4 st. reikalavi
mus iki šių metų kovo mėn. 31 
dienos. Skyrių valdybos paskel
bia savo nariams, kad kandida
tai į centro valdybą ir kontrolės 
komisiją pagal rinkimų nuosta-

pajudins problemas iš mirties tų 5, 6 ir 7 str. reikalavimus

RINKIMŲ REIKALU būtų pasiūlyti iki š. m. balan- 
! džio 15 dienos.

Ateitininkų Sendraugių sąjun 3 Rinkimų komisija pagal rin 
kimų nuostatų 9 st. issiuntme- 
ja rinkikams balsavimo lapus ir 
vokus betarpiškai ar per skyrių 
valdybas iki š. m. balandžio 30 
dienos.

4. Pagal rinkimų nuostatų 10 
ir 11 st reikalavimus rinkikai 
balsavimo lapus su balsavimo 
vokais turi grąžinti rinkimų ko
misijai iki gegužės mėn. 31 die
nos.

5. Balsus skaičiuoja rinkimų 
komisija š. m. birželio mėnesio 
9 d. jos pačios pasirinktą va
landą.

Prašome paraginti narius ak
tyviai rinkimuose dalyvauti.

ASS Centro Valdyba

I

i

SPALVA, STILIUS, SILUETAI
Primenam, kad už poros sa

vaičių įvyks “Spalva, stilius, si
luetai’’ pavadinta paroda: kovo 
11 d. 3 vai. p. p. Jaunimo cent
re.

Tai progai išrinktoji komisi
ja jau kelintas mėnuo sparčiai 
darbuojasi, norėdama kuo pa
traukliau surengti šį įvykį.

Rita Žukauskaitė, Korp. Gied

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

Vai.- _________ _
vak. šeštadieniais 10—J vai. Trečia- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. HE 6-1670 į , ------------- ---------—

DR. K. G. BALUKAS DR. WALTErT KIRSTUK
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS [ (Lietuvis gyjytojas)
6449 So. Pulaski Rd. (Crawfordt GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Medical Building). tel. LU 5-6446' ----- ----------
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

Ofisas: 3148 VVest 63rd Street
Tel.: PRospeet 8-1717

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpublie 7-2290.

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. tr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:39-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

I
I
1

I
• Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: treč.
I uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
j nuo 7 iki 8.

ros pirmininkė, rūpestingai ko
ordinuoja korporančių darbus— 
pati rodydama pavyzdį, nepails- 
dama veikia, dienomis planuo
dama, o naktimis apie parodą 
sapnuodama.

Tikimės, kad ir ateitininkai 
užsikrės šiuo rūpesčiu ir bent

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

keičia stiklus ir rėmus
YA 7-7381

10 ryto iki 8 vak.. trečiad.

t

si. ofiso Ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero

Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 »ai. vak 
išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

4455 S. California Ave.
Vai.: . _ _______
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 n. p.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730
Dr. W. Ross Dr. L Seibutis

Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 
chirurgija

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

Valandos pagal susitarimą

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampa? 47-tos ir Damen Ave. 
VaL ka&'ien nuo 6—8 vai vak. 

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

Ofiso telef. LAtayette 8-8048 
Rez. WAlbrook 5-3048

I

I

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai. 
vak.. pirm., antr., ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. tel. GRovehilI 0-0617
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m. 

Penkt. tik 1—8 p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

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

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

Valandos pagal susitarimą

Ofiso telef. CUffside 4-28*8 
Rezid. tel. WAIbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Ave. 
Bendra praktika ir specialiai 

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIU IK VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

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

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

Res. tel. WAlbrook 5-3765

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9
sekm. uždarj ta-

savo atsilankymu leis mums pa i Antr. J-^’vsč., š.'ašt pagal sutartį.
!isijusti, kad dirbome ne veltui.

Korp Giedra!

GAVĖNIOS SEMINARAS

Chicagos studentų ateitinin
kų draugovės ruošiamame se
minare bus nagrinėjamas jau
nosios kartos klausimas. Visa 
eilė garsių kalbėtojų sutiko skai 
tyti paskaitas ta tema. Paskai
tų ciklas prasidės šeštadienį, 
kovo 10 d. 7 vai. 30 min. vaka- 
se Jaunimo centre. Tikimės 
gausaus dalyvavimo.

i J. Radvilaitė,
Gavėnios seminaro kom. narė

I

I

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. Hl 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 VVest 51st Street 

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

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

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

MOVI hl G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to?' Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
6132 S. Kedzie Ave. WA 
Valandos pagal susitarimą.

[ atsiliepia. skambint? MI

LIGOS 
5-2670. 

Jei ne-
1-0001.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

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

Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmloek 6-3545 

(OFISO IR REZ.)
VALANDOS PAGAL SU8IT4.RIMĄ

1*1. ofiso PR 8-7778, rez. PR. 8.4738

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERę
LIGOS

Ofisas tr rez. 2652 W. 59th 8L 
rel. PRospeet 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nUo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Vai.: pirmad. lr ketvirtad. 1-4 p. 
intrad. lr oenktad. 5-8 v. v.

D

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9861
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os tr Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 ▼. ▼. 
šeštad.; 9 v. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS

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

5430 Sv.
PAGAL

Tel.
Skambint 2 Iki ______ __
ną. išskyrus trečiadienį.

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

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

Current Dividend up to 4^4%

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street 
kasdien nuo 6-8 vai. vak..

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO J A-CHIRURGE 

Vidaus Ugne
10748 S. Michigan, Chicago 28. HL 

Telef. offlso; PUllman 5-67*6 
Namą: BEverly 8-3946

PrlSm. vai.: kasdien «-# v. ▼., šeėt
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-61*5
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priima ligonis pagal susitarimą* 
Dėl valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ 

LIGOS
-alandos: nuo 1-4 lr 6-8 vai. vak. 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. pop‘«* 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 Sonth Kedzie Ave.
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiai* atvejais ir susitarus.
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-815*

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

VAL.: _______ _____ . . ___ ____
šeštad. nuo 12:30 iki 2:80 vai. p. .p 

i Trečiad. tr kitu laiku tik auaitarua
Tel. ofiao ir rez. WA 5-2017

| T.lyriniu* nrlim* navai m«it*r1iru

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospeet 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

(JOKIA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2656 Uest 63 Street

Vai.: Pirmad. lr ketv. nuo 2:10 iki 
4:80; ant*-, ir penkt nuo 5 iki 8; 
šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575

f

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 We«t 63rd Street
VaJ. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 
iki 8 vai. Trečiad. ir A**t. uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484
DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tel. Ofiso PR 6-7800. Namų 925-76*7

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — Vidau* Ligos

5159 So. Damen Avenae
Valandos pagal susitarimą

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 8-0257. rez. PR 8-8858

Rez. 8800 So. Artesian Avenue__
Vai.: 11 v. ryto ik! 8 ▼. p.*., 8-7

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 

K valanda* rvto. kmidiMi

p. «

Perskaitę "Draugą", duoki- 
’p ii kitiems oasiskaityti

Kuomet svarstote duoti dovaną 

savo giminėms arba draugams, at- 
i siminkite, jog “Draugo” prenume- 
1 rata yra vieną iš puikiausių.

f
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DUKROS IR

Ne kartą buvom pasisakę, 
kad mažųjų tautų stiprybė y- 
ra ne armijos, bet kultūrinis 
pajėgumas, kad lietuvių tau
tos stiprybė ne politinių viene 
tų gausybėj, bet kultūrinių ap
raiškų prasiveržime. Neprikišu 
somoj Lietuvoj apie tai kal
bėjo ne kartą prof. K. Pakš
tas, kviesdamas susirūpinti 
mūsų meto kūriniais, kad jie 
būtų išgabenti į užsienį, taip 
pat pasirūpinti, kad būtų iš
siųsta į užsienį mokytis stu
dentų, kurie papildytų mūsų 
kovotojų už laisvę eiles. Ta
čiau visa tai paliko tyruose 
šauksmas, kaip tyruose šauks 
mu palieka ir čia mūsų kultū
rininkų nuolatiniai priminimai, 
kad Lietuvą vaduoja ne tik 
politiniai vienetai, bet dar la
biau kiekviena knyga, kiekvie
nas paveikslas, muzikos kūri
nys ar net tautinių šokių gru
pės gerai pašokti šokiai. Apie 
tai gal nebeverta būtų ir kal
bėti, jei ne pastarieji įvykiai, 
įrodę absoliutų politinių viene 
tų nepajautimą laiko dvasios 
ir parodymą, kad jie nepatei
sina sudėtų laisvinimui aukų, 
kai tuo tarpu visiems reikšmių 
giems kultūriniems laimėji
mams pasiekti buvo aukos ren 
karnos atskirai.

*
Taip jau yra gyvenime, kad 

mažiausiai raštingas dažniau
sia išrenkamas kokio nors klu 
bo korespondentu ir, kad ma
žos valstybės stengiasi sustip
rėti ne dvasinėm, bet politi
nėm priemonėm. Juk Pietų A- 
merikos valstybės demonstruo 
ja savo galybę, imdamos pa
vyzdį iš didžiųjų diktatorinių 
valstybių, leisdamos skursti 
savo kultūrininkams ir iš viso 
gyventojams. Visa tai, be abe
jo, atsiliepia tautos dvasios 
turtų lobynui, nes kiekvienas, 
kuris nemokėjo įsiveržti į poli
tinius postus, buvo daugiau ar 
mažiau laikomas nevykėliu. 
Rašytojas ir mokytojas, daili
ninkas ir. laikraštininkas atro
dė lyg našta tautai. Dėl tos 
priežasties neišleista daugelis 
lituanistinių dalykų, pvz. tau
tosaka, ir nepadaryta kitų bū
tinų darbų. Visa tai yra pra
eitis, nebeverta būtų kartoti,

PODUKROS

jei panašiai nevyktų ir išeivi
joje. Ir čia vadavimo veiks
niams eina visos lėšos, o kul
tūros reikalam, kaip nereika
lingiem, jokių oficialių lėšų 
nėra.

¥

Nenorime pasakyti, kad po
litiniai vienetai nėra reikalingi, 
tačiau visų sumų jie tikrai nė
ra reikalingi, ypač, kai to ne
rodo darbai. Per dviedešimt me 
tų nėra išleista jokio leidinio 
apie Lietuvą, kai tuo tarpu pri 
vatus žmonės išleido keletą 
knygų, kurios lietuviškam rei
kalui daugiau pasitarnauja, ne 
gu buvimas kokio politinio vie 
neto, dažniausiai savo organi
zaciją. pateisinančio tik tra
faretiškais pasisakymais ar 
tautinės šventės surengimu. 
Tuo tarpu, kai reikia kokiam 
amerikiečiui įteikti leidinį, paro 
dantį, kas yra ta Lietuva, rei
kia griebtis įvairių privačių 
autorių paruoštų leidinių, ku
rių paskirtis buvo kita. Kelio
nės, posėdžiai ir administraci
ja suėda dideles sumas, tuo tar 
pu kultūrininkai turi rinkti 
centus, kad galėtų organizuo
tų vienetų neveiksmingumą at 
sverti ^konkrečiais, Lietuvą re
prezentuojančiais kultūriniais 
darbais.

*
Niekas pagaliau nesikėsina 

į visas politiniams veiksniams 
surenkamas sumas, tačiau bū
tų gera, kad ir kultūra nebūtų 
našlaitė ar podukra. Kada Lie 
tuvoje kiekvienas menas tem
piamas ant bolševikinio kurpa 
liaus, kai viskas norima sudė
ti į marksistines vežėčias, mū 
sų laisvojo pasaulio lietuvių 
pareiga ypač rūpintis kultū
riniu palikimu. Ir mūsų encik
lopedija bus Lietuvai turtas, 
ir aktorių įrašytos plokštelės, 
ir knygos, ir mokslo veikalai, 
premijuoti ir nepremijuoti, ir 
lyrika ir beletristika. Visa tai 
daugiau ar mažiau bus mūsų 
tėvynei tremties pasoga, bet 
ii krauta daugiausia privačia 
iniciatyva. Negalima kėsintis 
į visas politikų kasas, bet ne
galima ir kultūros nustumti į 
antraeilę vietą, tartum jos ver 
tės mes jau nebepajėgtume su 
prasti. Al. B.

Spaudoje ir gyvenime

ŽMOGUI PAMAŽU SKVERBIANTIS
Į ERDVĘ

Tarpplanetinių skridimų galimumai

Vasario 20 d. šis kraštas nu
galėjo kad ir nelabai didelį, bet 
krintantį į akis “atsilikimą” 
nuo Sovietų Sąjungos erdvės 
užkariavimo srityje. Marinų 
pulk. Glennas, raketos nusvies
tas į orbitą aplink žemę, ap
skrido aplink žemę, apskrido ją 
per penkias valandas tris kar
tus 17,500 mylių per valandą 
greičiu ir sėkmingai grįžo į 
šios planetos paviršių. Tas lai
mėjimas sukėlė suprantamą 
džiaugsmą ir pasididžiavimą 
šiame krašte. Skridimo metu 
milijonai žmonių visame pa
saulyje per radiją ir televiziją 
sekė jau dešimtį kartų atidė
liotą Amerikos astronauto žy
gį į erdvę ir džiaugsmingai su
tiko žinią apie to žygio pasise
kimą. Tas pasisekimas rodė, 
kad žmogus ateityje jau nebus 
“pririštas”, kaip ligi šiol, prie 
žemės, o savo pažangos ir iš
radingumo dėka galės pasiekti 
tolimus pasviečius.

Su ypatingu džiaugsmu išgir
do apie šį Amerikos laimėjimą 
erdvių užkariavimo srityje lais
vasis pasaulis, kurs negalėjo 
nepastebėti ir skirtumo tarp 
paslaptingumo, kuriuo buvo ap
suptas ankstesnis Sovietų as
tronauto Titovo skridimas 
aplink žemę, ir plačiai teikia
mos informacijos, kuri leido 
visiems, kas tik norėjo, sekti 
Amerikos astronauto skridimą. 
Tą skirtumą tarp demokratijos 
ir diktatūros tenka turėti prieš 
akis ir vertinant Chruščevo pa
siūlymą Amerikai sutartinai 
nugalėti erdvę, kurį Sovietų 
premjeras iškėlė, sveikindamas 
prezidentą Kennedy Amerikos 
astronauto sėkmingo skridimo 
proga-

Tas pasisekimas sustiprina 
viltis į tolesnius erdvės 

užkariavimus

Kennedy administracija krei
pia į tuos užkariavimus ypa
tingą dėmesį ir nesigailėdama 
skiria jiems dideles pinigų su
mas- Siekiama ne tik užpildyti 
spragas ir “atsilikimą”, įvyku
sį dėlto, kad šis kraštas vė
liau už Sovietų Sąjungą pradė-

___ jo rūpintis skridimais į erdvę, 
LIETUVIŲ POBŪVYJE SENA PAŽINTIS bet ir norima įvykdyti toli sie- 

** i kiančią erdvės užkariavimo

PRANAS DAILIDĖ

yra gaminamos tam

,lį. Bet vis vien dešimtmečio 
bėgyje žmogus tikisi mėnulį 

' pasiekti.
i
i

tiks-
Sekantis etapas būtų 

kelionės į planetas

Toms kelionėms rengiamasi 
pasinaudoti mėnulyje įrengto
mis stotimis. Planetas galima 
būtų pasiekti ir tiesiog nuo že
mės- Tačiau iš mėnulio tai yra 
daug lengviau padaryti, nes 
mėnulio traukos jėga yra daug 
mažesnė ir mėnulyje nėra at
mosferos, kuri trukdo raketų 
pakilimą nuo žemės- Supranta
ma, kad pirmoje eilėje numa
toma aplankyti artimesnes pla-

bar 
lui galingos raketos ir daromi 
kitokie pasirengimai. Tačiau 
ligi šiol nėra išlaipinę žmogaus 
mėnulyje nei Sovietai, kurie 
nuo seniau turi tam tikslui rei
kalingas raketas. O nėra išlai
pinę dėlto, kad mėnulyje nėra 
nei oro, nei vandens, kitaip sa
kant, nėra reikiamų žmogaus 
gyvenimui sąlygų. Tas sąlygas 
tenka su savim į mėnulį nu
sigabenti arba, pažiūrėjus į 
mėnulį, grįžti į žemę. O tam netas — Marsą ir Aušrinę (Ve- 
grįžimui vėl reikia ir raketos, 
ir kuro, ir žmonių bei prietai- imant, galvojama apie skridi- 
sų raketai į žemę paleisti- To mus net už mūsų saulės sis- 
viso dar nepajėgiama iš karto temos ribų. Visa bėda, kad net 
į mėnulį pasiųsti.

Ne visai aišku taip pat, ar 
žmogus gali be žalos sau išbū
ti ilgesnį laiką tokioje erdvėje, 
kur jis nieko nesveria. Astro
nautas Glennas sakėsi per pen
kias savo skridimo valandas 
nieko ypatingo nejautęs. Bet 
Sovietų Titov, išbuvęs “be svo
rio” ilgiau, kaip parą, skundė
si, kad jautęs svaigulį, ir “le- 
daką”. Tai, kai kelionė į mė
nulį turi trukti kelias dienas, 
reikia tą dalyką išsiaiškinti. 
Tam yra numatyti tolesni ban
dymai. Yra dar ir kitų proble
mų, kurias reikia išspręsti, 
prieš siunčiant žmogų į mėnu-

nerą). Tačiau, teoretiškai

artimiausia žemei žvaigždė yra 
daugiau, kaip 23 trilijonų mylių 
atstume. Kad tą žvaigždę 
Įima būtų pasiekti, tai net 
liaujant 100,000 mylių per 
landą greičiu, reiktų išbūti 
lionėje ilgiau, kaip 27,000 me
tų! Dėlto, kol žmogus neišras 
priemonių skristi erdvėje grei
čiu, artimu šviesos greičiui, t. 
y. 186,000 mylių per sekundę, 
kelionės į žvaigždes turi būti 
priskaitytos prie žmogaus ne
įvykdomų svajonių. Tačiau ke
lionės į planetas yra ne tik ga
limos, bet jau 
mos. Jaunesni 
nančių žmonių 
gali sulaukti.

ga- 
ke- 
va- 
ke-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. kovo mėn. 1 d.

Jungtines Tautos neatlieka

savo pareigų
Neutralumas yra didžiausias nesusipratimas

PETRAS BLOZNELIS

Šiandien Jungtinės 
tos yra didžiausia tarptautinė 
organizacija už bet kada buvu
sią istorijoj. Iš visų žemės 
kontinentų 104 valstybės yra 
įstojusios į šią organizaciją na
riais ir vis dar nuolat narių 
skaičius didėja.

Nepajėgia sprendimų 
įvykdyti

NEBUVO UŽMIRŠTA
Taip užvardintas straipsnis til

po THE WASHINGTON POST 
dienraštyje vasario 17 d. numery
je. Dorothy McCardle, aprašyda
ma priėmimą Lietuvos pasiuntiny
bėje Washington, D. C., Vasario 
16 dienos proga, rašo, kad 44-tos 
Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo šventėje keli šimtai svečių tu
rėjo progos paragauti lietuviškų 
valgių, pamatyti lietuvaites su gra
žiais tautiniais drabužiais ir pa
sveikinti Lietuvos atstovą. Tenai 
dvi buvusios kaimynės atsisėdu- 
sios kalbėjosi prisimindamos pra
leistas drauge valandas, kada jos 
prieš 20 metų vežiojo vaikų vežime 
liuose savo sūnus Meridian Hill 
parke Washingtone. Tos dvi po
nios tai esančios Lietuvos Pasiun
tinybės Charge d’Affaire žmona 
Kajeckienė ir Valstybės sekreto
riaus žmona Dean Rusk. Dabar jų 
sūnūs yra bebaigią mokslus — 
Gabrielius Rajeckas Yale universi
tete, David Rusk Californijos uni
versitete. Toliau laikraščio kores
pondentė smulkiau aprašo lietu
višką tautinį kostiumą, kurį vil
kėjo ponia Kajeckienė ir ponios 
Rusk sunkausl šilko suknelę su iš
siuvinėta i pakistaniška kepuraite.

Kitas Washingtono laikraštis 
THE EVENING POST įdėjo nuo
trauką, kurioje ponia Rusk sveiki
nasi su ponais Rajeckais Lietu
vos pasiuntinybėje Vasario 16 die
nos priėmime- Ilgokame straipsny
je apraŽp 44-tos Lietuvos nepri- į 
klausomybės paskelbimo šventę, 
paminėdamas, kad svečiai turėjo 
progos pamatyti lietuviškų lėlių ! 
parodą, paragauti lietuviškų pa
tiekalų ir pajusti retai diplomati
niuose priėmimuose pasitaikančią 
nuotaikingą atmosferą. Nemaža 
vietos laikraštis skiria, aprašyda
mas lietuvių delegacijos apsilan- 
kimui pas J. A. V. prez. Kennedy.

Vasario 16 dienos proga Lietu
vos pasiuntinybėje, be Washing- 
tono lietuvių, buvo nemaža pakvies 
tų ir 
daug

kiančią erdvės užkariavimo 
programą, kad Amerika užim
tų pirmą vietą tarp erdvės už
kariavimo pionierių.

Toje programoje yra numa
tomi tuo tarpu du stambesni 
etapai. Pirmiausiai norima pa
siųsti žmogų į mėnulį. Jau da-

žymių politinių veikėjų, aukštų val
dininkų ir šiaip įtakingų asmenų. 
Be aukščiau minėtos ponios Rusk, 1 
buvo pasekretoriaus žmona ponia 

. Bali, ponia Johnson, Europos rei- 
■ kalams asistentas Kohler su po
nia, direktorius Rytų Europos rei
kalams Vedeler su ponia, skyriaus 
vedėjas Pabaltijo, Lenkijos ir Če
koslovakijos reikalams R. Tims su 
žmona. Senato daugumos lyderio 
Mansfield žmona, Atstovų rūmų 
nariai Murphy ir Lane su žmono
mis ir t. t. Ambasadoriai su žmo
nomis; Iria ndijos, Kolumbijos, Jor
dano, Lspanijos, Saudi Arabijos; 
įgalioti ministeriai su žmonomis: 
Latvijos, Kinijos, Vietnamo, Kana
dos ambasados patarėjo žmona. Vo 
kietijos ambasados pirmasis sek
retorius, Australijos spaudos at- 
tache ir t. t- Buvo taip pat ir žy
mių dvasiškių: švento Sosto dele
gatą atstovavo Msgr. Prigioni, bu
vo ir vysk. P. Hanan, Washingto- 
no Šv. Mato katedros rektorius 
Msgr. Cartwright, didelis lietuvių 
draugas, Msgr. Abbo ir kiti, sve
čių tarpe buvo matyti gen. Erskine 
su žmona, gen. Rutherford ir žmo
na, viceadmirolas Baker ir kiti 
aukšti valdininkai.

Gražioje Lietuvos pasiuntinybė
je greit prabėgo paskirtos priėmi
mui valandos jaukioje šeimininkų 
ponų Rajeckų ir ponų Bačkių glo
boje. Ilgiau pasilikęs jaunimas su
dainavo keletą lietuviškų dainų, o 
vietiniai lietuviai pasveikino po
nus Rajeckus jų vedybinės sukak- ties neatmušama! Žaliamuoi dabiluoi žaliuoti šešiamis 
ties proga.

iš kitų vietovių, o taip pat 
Amerikos ir kitų valstybių

ir 
iš 
tų

projektuoja- 
dabar gyve- 
kelionių jau

įrodinėdami, kad 
agresoriai, varžo 

Tačiau Vakarai

Nors ji yra didelė, tačiau be
jėgė su nusmukusiu autoritetu. 
Tai tik vieta, kur pasaulio po
litikai nuolat susirenka pasikal
bėti, pasiginčyti, bet jokių 
grieštų sprendimų nepadaro. 
Jei ir būtų prie tokių sprendi
mų prieita, tai vis viena prie 
esamos tarptautinės padėties 
jie nebūtų įvykdyti. Jau per to- ■ 
li nueita klaidingu keliu, nepa
varto jant sankcijų už įvairiau
sius prasižengimus. Jos autori
tetas beveik nepataisomas. 
Tiesa, kartais bandoma tokios 
sankcijos sudaryti, bet tik 
prieš pačias mažąsias valsty
bes, kurios neturi jėgos priešin 
tis. Bet ir tarp narių nėra 
vienybės, kaip ir kur tas sank
cijas pavartoti. Kiekvienas na
rys elgiasi, kaip kuris išmano-

Jau nekartą Maskva šioj or
ganizacijoj puolė Vakarus su 
Įvairiausiais nepagrįstais kal
tinimais, ko Vakarai visai nė-

Tau- • ra padarę,
Vakarai yra 
tautų laisvę- 
nedrįsta iškelti viešumon, ką
Maskva iš tikrųjų yra padariu
si. Ta baimė ir Maskvos agre
sinių veiksmų užglostymas 
tarptautinę padėtį stato via į 
didesnį pavojų. Naujai susikū
rusios valstybės mažai tesu
pranta Maskvos kėslus, kai ku
rios net tiki Maskvos melo 
propaganda. Jei visi Kremliaus 
kėslai ir padaryti nusižengimai 
būtų pilnai atidengti, tai tos 
valstybės suprastų, ko Maskva 
su savo satelitiniu bloku siekia, 
ir jos 
sėn.

Jei

visos stotų Vakarų pu

padėtis būtų pakeista 

šiandien sukeistume

........

Ragina pasitikėti erdves programa — Astronautas John H. Gienn, Amerikos pirmasis žmogus orbi
toje, kalbasi su pirmin:nku George P. Miller (D.. Calif.), prieš eidamas i atstovų rūmų erdvės ko
miteto posėdį Washingtone. Gienn pareiškė komitetui, jog bus “nepasisekimų... aukų...” ir visi 
toliau pasitikėsime programa, kurią dabar turime...”- Žiūrintis į jį yra NASA direktorius James 
Webb. (UPI)

Jei
Maskvos padėtį su Vakarais, 
tai Kremlius tą pačią dieną, 
nieko nesivaržydamos, kalbėtų 
apie Pabaltijo ir kitų tautų 
okupaciją, jis nematytų jokių 
nepatogumų tą visą iškelti vie
šumon. Vakarai tyli, nors gerai 
žino, kad iš tos tylos ir pasy
vumo nieko gero nesusilauks, 
o. pavartojus aktyvią politiką, 
viskas pasikeistų Vakarų nau
dai. Nepakanka sakyti, kad 
mes esame laisvieji Vakarai ir 
visos tautos turi stoti mūsų 
pusėje, bet kartais reikia ak
tyvių veiksmų. Tokia Vakarų 
užglostymo politika ir pasyvu
mas padarė 
bejėgę.

Kiekvienos
padariniai padaro daug žalos 
pasaulyje. Visi gerai žino, kad 
Vakarų bloko interesai su sa
telitinio bloko interesais visada 

vieni prieš kitus ir nie- 
suderinti. Jie bus 
dirbtinomis prie- 
tai bus Maskvai

sią organizaciją

klaidos vėlesni

stovės 
kuomet nebus 
palaikomi tik 
monėmis. kol 
naudinga.

Nors ši organizacija yra be
jėgė ir neatlieka savo paskir
ties, bet niekas nenorėtų jos 
likviduoti ,nors kartais kai kas 
panašiai prasitaria. Jei ji būtų 
likviduota, tai kitą būtų ne 
taip lengva sukurti, o jei ir 
bandytų sukurti naują, tai su
sikurtų dvi organizacijos vie
na prieš kitą ir reikalai nepa
gerėtų. Bet vis dėlto gali kai 
kurios valstybės nauja tvarka 
persigrupuoti ir iš Europos 
pradėti kolonializmą šalintu
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raistuose: jeigu mato,

šulais sutvirtins pilies 
žiedo pavidalo pylimą.

(Tęsinys)
Žynys antrąkart pasilenkia ir ranka paliečia že

mę: visiškai nėra jokios ribos tarp žmogaus ir gam
tos. Vėl ima druskos, pučia, beria ant duonos ir ug
nies, bylodamas garsiau:

„Pikta tesuodjūstie, lyg leikna nendrė!”
Žynys trečią kartą nusilenkia, paliesdamas žemę: 

tai atilsis visumos gelme ir platybe. Atsilenkęs pa
pučia žiupsnį druskos ir užberia ant duonos. Vėl pa
pučia ir išberia ugnin. Byla visu sunkiu balsu:

„Pikta daigai piktuo prapuls! Ei liūliuoj juodas 
vanduo! Ei liūliuoj krauja puta!”

Tada pirštais prakasa žemėje duobelę, deda į ją 
duoną ir užžeria, sakydamas:

„Lūpamis vėją neatpūsma! Delnuo Laimas skir-

Kr. G.

Jis įsakė belaisvius atitraukti nuo visų kitų darbų ir 
sutelkti gynybos įtvirtinimams panaujinti. Jau ne
kartą šitai piliai yra tekę atlaikyti apgulimą. Atnau
jins taip, kad niekur neliktų nei jokio apsamanojimo, 
nei nieko papuvusio, patrūnijusio ar supleišėjusio.

Pilį taisyti padeda ir aplinkinė bendruomenė — 
tai ir jos prievolė. Nesgi priešui įsiveržus, sodiečiai 
slepiasi ne tik miškuose bei 
kad dar suspės — skuba pilin.

Pirmiausia akmenimis ir 
kalno šlaitą. Paaukštins visą
Taip pat ir ginamąsias tvoras: iš akmens ir medžio. 
Net ir pilies kiemo grindinį naujai išgrįs.

Paskiausia iš pagrindų pertaisys pilies vartus: jų 
vietoje įtaisys urvinę angą, šonuose giliai įkas po 
eilę ąžuolinių stulpų: lygiagrečiai vienas prieš antrą, 
viršuje skersiniu sujungiant. Ant vienos ir antros 
stulpų eilės užkals po išilginį rąstą. Ant jų skersai 
dės sienojus. Ir pagaliau ant tų antrųjų lubų — ant 
pat viršaus, it stogą — užvers storą gero molio 
sluogsnį.

Girdėti Tautvilos rūstus balsas. Tur būt, liepia 
įkrėsti kuriam rykščių- O gal belaisvį rakins prie stul
po stovėti su šiaudine kepure. Kartais — jo kaktoje 
iš pykčio gysloms iššokus — jis ir pats rėžia brūkliu 
per pečius. Būna, kad darbo karštyje jis įniršta, ta
rytum mūšyje.

Žmonės nežino, nei kada neramusis Tautvilą mie-

Kleipia ir dribsi žemyn nuo kalno. Apaugę plaukais 
ir kaltūnuoti. Suskirdusiom lūpom.

Dažnas jų vis įdubusiom, blausiom akim. Dar vos 
tik, rodos, vakar buvo tas kruvinas mūšis. Viskas da
bar nebe tas po anos paskutinės kovos, nelaimingiau-* 
sios iš visų- Svetima ši upė- Pilis baisiai niauri. Net 
saulė — ne ta. Jų lopšiai kadaise vygiojo kažin kur 
nuo čia...

Pilkais veidais: vieni — išpurtusiais, kiti — 
raukšlėtais ir sausais. Nuplyšę. Žemėtu Juodom, su
skilusiom kojom.

Jie visi atrodo senesni negu iš tikrųjų. Siūbuoja 
palinkę ir prakaite paplūdę. Prislėgti. Kosulio krio- 
kinami. Išsekę. Pralaimėję paskutiniame savo mūšyje. 
Su atkentėtų žaizdų žymėmis. Ir vis belaukiantieji va
karo: jau visai nedaug ko tikėtis ir laukti beturė
dami.

strėlėmis, a mumus irgi sveikata! Ei liūliuoj pieną 
puta!”

Žynys Viltautas atsiklaupia. Prideda kaktą prie 
Žemės. Bučiuoja šventąją visų Motiną...

Ir vis darbas Kernavėje virte tebeverda.
Pilį stiprina belaisviai. Ją ir pastatė kadaise be- žino. Ir sunku beįspėti, kada jis žvilgančiu šyviu pa-

Juos be pertrūkio vargina uodai, piktmusės ir 
tamsiai rudi žyliai.

Keisti jų vardai- šnypščiojanti jų šneka-..
Tautvilą jokiu būdu nedovanos, jei tik nužvelgs 

ar užgirs belaisvio nepaklusnumą ar pyktį. Anądien 
įsakė tuoj pat nupiauti gudui ausį...

Jau ima šlamėti užeidamas lietus. Pagaliau! Visų 
labai lauktas ir maldautas. Dėkui dievams!

Trimituojama pertraukai, kad visi lįstų slėptis. 
Lietus užeina toks juodas, kad koks gi bebūtų dar
bas: visus tik permerktų, ir tiek.

Kas gi ši staiga sutemusi liūtis, jeigu ne tikra
ga, nei kada ir kur jis susiraukęs pasirodys. Tik Dundulio dovana? Žmonėms, naminiams gyvulėliams, 
baimindamiesi girdi: jis rėkia ten, netrukus — jo paukščiams, girioms, ypačiai laukeliuose pasėliams — 
kraujas jau verda kitur. Vaikai, jį artėjant užgirdę, visiems! Diena po dienos buvo vis karšta, tvanku ir 
tuojau išsislapsto. Ar jis kada nors pavargsta — kas alsu. Lydymuose žemė — išaižėjusi ir suplyšinėjusi... 

ts aon filmu normintu 1 qai ‘ . C ---- .--------’ ” r----------------------- 11 D““*“ Eitvydas, pervargęs ir dar vis neatsigavęs, pake*
.... . .T/**5 ? ve*k tik belaisvių rankos. sileis per savo žemes šuoliuoti. Tik atlėks iš kur zo- lia į Tautvilą akis. Bulevičiai grasūs. Vos beištvėriau

Vieni kasa verčia žemes. vada, tik piesta sulaikys šyvį! Ir po surauktais anta- su jais. Žvėriški. Kai kada net akyse darėsi tamsu. Ar
Kiti iš girios rąstus lėtai partempia. kiais blizgant akims kad užrėks — net visos
Dar kiti akmenis dalbomis ritina į vietą. žmogui nugaišta...
Tautvilos ryžtas ir valia virina šį visą spiečiuj Belaisviai tempia ir stumia prieš staigų

VOKIEČIŲ FILMAI

m. Vokietijoje ir įvertintų Ka
talikų Vokiečių Filmų komisi
jos, buvo rasta 59 moraliniu at
žvilgiu nerekomenduotini.

blusos jau su šitokiais mudviem susidėti? 
na — lyg kažkokios šermenys-

Vakarykščia die-

kalną. (Bus daugiau)
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Stiprėja akcija Kuchelio-Lipscombo rezoliucijai laimėti

PASIKALBĖJIMAS SU INŽ. JULIUM JODELE

30 metų klebonavimo proga. Te 
laimina Dievas ir toliau dirbti 
Dievui ir tėvynei.

Jonas A. Stoškus

D. L. Kunigaikštienės Birutės j 
dr-jos Chicagos sk. valdyba šir- j 
dingai dėkoja Dr. K. Paprockai-! 
tei-Šimaitienei už šiuo laiku visus ’ 
dominančią paskaitą tema: “Ra
dioaktyvių spindulių veikimas į ; 

j žmogaus organizmą” ir plačius

Kova bus apvainikuota
PADĖKA

į 3321 S. Halsted St - CLiffso£4-5665|

— Esat Kuchel - Lipscomb re
zoliucijai remti vykdomojo ko
miteto finansų reikalams pirmi
ninkas ir, kaip skrajojantis ko
miteto atstovas, dažnai lankote 
tolimiausias nuo Los Angeles 
lietuvių kolonijas, ką patyrėte 
apie rezoliucijos rėmimą tose 
kolonijose?

— Kiekviena mano kelionė 
buvo kartu ir stiprus įrodymas, 
kokį reikšmingą Lietuvos lais
vės bylai reikalą vesti apsiėmė 
K-L rezoliucijai remti komite
tas. Visur aš išgirstu tai kovai 
dėl rezoliucijos pravedimo pri
tarimus, susidomėjimą, nuošir
džius talkos pareiškimus. Įvai
rių politinių įsitikinimų lietu
viai vienodai remia tos rezoliu
cijos pravedimą. Toks džiugus 
vieningumas mūsų politiniame 
gyvenime yra puikus lietuvių 
kolonijos politinio brandumo į- 
rodymas, liudijąs lietuvių verž
lumą ir kartu pastaraisiais me
tais apsireiškusio defetistinio 
neveiklumo pasmerkimą.

— Tad lietuviai gerai suvo
kia, kad K-L rezoliucijai remti 
komiteto veikla apsiriboja tik 
tos rezoliucijos pravedimu, ne- 
Iiesdama bendrinių Lietuvos lais 
vinimo veiksnių veiklos?

— Tikrai taip. Pradžioj, re
zoliucijai atsiradus, kai kas net 
iš pakankamai kvalifikuotų po
litinėje veikloje asmenų pažiū
rėjo į rezoliucijos rėmimą, kaip 
į pastangą veikti atskirai. Ta
čiau tų nuomonių dabar jau 
nebėra. Komiteto aiškinimai:

t

(vienas iš jų “Kas žinotina apie > nio darbo mokykla, kuri parem- 
Kuchel - Lipscomb rezoliuciją”) ta ne iškilmingais bankietais, 
ne tik išsklaidė tą visuomenės 
nusistebėjimą, nuo kurio ji jau 
buvo atpratus politinėje pasta
rųjų metų apatijoje, kad ir pe
riferija, nestokodama kovos en
tuziazmo ir pasiruošimo, gali 
sukelti Lietuvos bylai palankių 
veiksmų tolimame Washingto- 
ne. Dabar gi, kada beveik de
monstratyviai į K-L rezoliuci
jos rėmimą įsijungė dešimtys 
mūsų iškiliausių politikų ir vi
suomenininkų, galime su pasi
tikėjimu tarti, kad K-L rezoliu 
ei jos reikalas tapo visų JAV 
lietuvių labiausiai rūpimu reika
lu.

— Kuo pasireiškia visuome
nės parama?

— Tai yra plati sritis. Vieni 
'remia pritarimu, tam paskirda
mi savo autoritetą, kiti entuzias 
tingai ieško kontakto su JAV 
politine aukštuomene, treti re-

mia tą reikalą savo plunksna. 
Daugelis remia finansinėmis au 
komis. Savaime aišku, tas rė
mimas yra komitetui gyvybinės 
reikšmės, nes lėšų stoka labiau
sia trukdo veikimą. Nereikia 
užmiršti, kad viskas, kas nu
veikta, nuveikta su labai mažo
mis sumomis. Nepalyginamai 
didesnis politinis efektas būtų 
tuo atveju, jeigu komitetas tu
rėtų daugiau finansinių aukų. 
Atrodo, kad kiekvienas lietuvis 
galėtų paremti savo nedidele 
auka tą darbą, kuris bus apvai
nikuotas Lietuvos laisvės tra
gedijos iškėlimu Jungtinių Tau 
tų forume, viso laisvojo pasau
lio akivaizdoje. Juk tam netu
rėtų lietuvis patriotas pritrūk
ti aukų. Ta proga verta pri
minti, kad aukos, stambios 
ar mažos, siųstinos komiteto iž 
dininkui šiuo adresu: Mr. Geor
ge A. Petrauskas, Treasurer, 
Americans for Kuchel - Lips
comb Resolution, 3442 Madera 
Ave,

čiai?

Los Angeles 39,
Kaip veikia kiti

Calif.
pabaltie-

smarkiai

Nepriklausomybės šventę minėjo Donelaičio lituanistinės mokyklos mokiniai vasario 25 d. Jaunimo
Centre, Chicagoj. Ta proga Vasario 16 gimnazijai, Vokietijoje, per A. Gulbinską mokiniai įteikė 200 
dolerių. Nuotrauka A. Gulbinsko
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BAŽNYTIN1Ų PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai.

, paaiškinimus į patiektus gausiai į Kaina $3 50 užsaky.
D3SK31T9 cncirin Ičiicin nimtimn u'iu *' _ —. - _ z—paskaitą susirinkusių birutininkių gį DKAUGAS, 4545 W.
ir ramovenų klausimus. — —

Valdyba
63 r d St., Chicago 29. DL

MUSŲ KOLONIJOSE

Providence, R. I

♦

Latviai ir estai
į darbą. Dalis jų įeina į 

vykdomojo komiteto sąstatą. 
Kaip ir lietuviuose, jų iškilieji 
politikai ir visuomenininkai jun 
giasi į tą judėjimą. Bendriniai 
lietuvių, latvių ir estų posėdžiai 
atrodo tikru Pabaltijo paverg
tųjų tautų forumu, kur viešpa
tauja susiklausymas, darna ir 
tikrai broliška vienybė. Tai yra 
kartu ir didelė bendrojo politi-

kibo

Kun. J. Vaitekūno sukaktis
Jau 30 m. nuo kun. Jono Vai

tekūno paskyrimo Providence 
lietuvių parapijos klebonu. Per 
tuos trisdešimt metų jisai drą
siai ir ištikimai vadovauja pa
rapijai. Dar gyvam esant a. a. 
kun. L. Kavalauskui, bet jau 
sunkiai sergant 1932 m., kun. 
Vaitekūnas atvyko jį pavaduo
ti.

Per ištisus 30 metų jis ruošė 
lietuvius, katalikus šiame mies
te kovai prieš subedievėjimą ir 
prieš nutautėjimą. Gražius kle
bono darbus galime rasti ne 
vien parapijos ribose, bet ir vi
sos Amerikos lietuvių eilėse.

Sekmadienį, kovo 4 d., Šv. vo nekatalikiška. Vėliau vysku- 
Kazimiero parapijos patrono po padėjėjo William A. Hickey 
šventėj, klebonas laikys iškil- pritarimu lietuviai 1919 metais 
mingas padėkos mišias 10:30 įsteigė savo lietuvišką, katalikiš 
vai. r. 5 vai. p. p. parapijos sa
lėje įvyks pagerbimo puota. Tai 

i bus jaunimo ir lietuvių organi
zacijų bičiulio kun. Vaitekūno 
diena. Parapijos organizacijos

ras, Šv. Onos Moterų draugija, 
Lietuvos Vyčių 103 kp., ALKF 
47 sk., SLRK Amerikoje 237 

I kp., DLK Gedimino Pašalpinė 
draugija, Amerikos Lietuvių 

I Pil. klubas, ir po antro pasau- 
j linio karo Balfas ir kitos nau
jos lietuviškos organizacijos. 
Nauji ateiviai pasauliečiai ir 
dvastškija pas kun. Joną rado 
pastoges, darbo paramos ir lais 
vę melstis savo lietuviškoje baž 
nytėlėj. Kun. Vaitekūnas rūpi- 

į nosi, ir veikė ne vien savo pa
rapijos organizacijų reikalais, 

1 bet uoliai veikė ir užėmė sva-

kviečia parapiečius ir klebono 
draugus dalyvauti šiose iškilmė 
se, ir pagerbti žmogų, kuris ne
ieško asmeniško įvertinimo, bet 
noriai per 30 metų dirbo parapi 
jos ir lietuvių darbą.

Visorių vargų ir aukų teko 
pakelti Providence lietuviams, 
kol pasisekė įsteigti lietuvišką 
parapiją. Pirmieji lietuviai at
vyko į Providence, Rhode Is- 
land, apie 1898 metus. Nuo jų 
atvykimo mintis turėti savo pa- rias valdybos pareigas ir davė 
rapiją buvo minty, deja, pirmos 
pastangos buvo dėtis su kata- 

lenkais, ir šiuo atveju
Šv. Vaitiekaus

I

L

1 likais
| bendrai sutvėrė
Į ir Šv. Jadvygos parapijas. Net 
1907 metais buvo sukurta ne- 

! priklausoma parapija, kuri bu-

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

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

Telef. VVAlbrook 5-5121
—~ -~r—11

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

I

r

I tai žiūrime tik kaip į įsisiūbavi
mą, visad turėdami prieš akis 
dar labiau sustiprintą akciją, 
dar didesnį politinį veržlumą. 
Tam, drįstu pakartoti, finansi
nė lietuvių visuomenės parama 
labai reikalinga.

— Tad kokie tie veiklos pla
nai artimesnei ateičiai?

— Lietuvos laisvės reikalo 
propaganda su konkrečiomis a- 
liuzijomis į K - L rezoliucijos 
pravedimą; Washingtono admi
nistracijos santūrumo atakavi-

bet rezistencine kova dėl savo 
kraštų laisvės.

— Kaip sekasi amerikiečių po 
litikų tarpe bei spaudoje?

— T nikiai. Geriau, kaip tikė
jomės. Stambūs JAV visuome
nininkai, žinomi visai šaliai, įsi
jungė į K-L rezoliucijos gar-

l bės ar patariamąjį komitetus. 
Į Jų vardai plačiai nuskambėjo ir 
J mūsų spaudoje. Jų tarpe yra 
stambių abiejų partijų asmenų.
K-L rezoliucijai remti judėji- Imas mūsų reikalo išaiškinimais; 
mas gali pasidaryti labai popu- laiškų atakos; delegacijos ir, 
liarus Amerikos visuomeniniame kas svarbiausia JAV politikoje, 
ir politiniame lauke. Turime ge- viešosios nuomonės formavimas 
rų vyrų ir gerų rašinių stam- mūsų naudai ir veikla iki per- 
bioje spaudoje. Tačiau į visa galės. G. J.

Jungtines Tautos
(Atkelta iš 3 psl.) 
Neutralusis blokas 

Paskutiniu laiku Jungtinėse 
Tautose pradėjo reikštis neu
tralusis blokas. Tačiau šio blo
ko visai neturėtų būti nes kiek
viena valstybė, įstodama Jung
tinėse Tautose nariu, sutinka 
su čarterio straipsniais ir tu
rėtų jų laikytis. Todėl nė vie
nas šios organizacijos 
negali numoti ranka bet 
me tarptautinių reikalų 
dime, o aiškiai stovėti 
ir teisingumo pusėje.

Jei kuris narys skelbiasi neu 
tralus, kur mindžiojama teisė, 
išjuokiamas teisingumas bei 
žudomi žmonės, tai jis per klai
dą pateko į Jungtines Tautas 
Kas supranta gera ir bloga, at
skiria teisės ir teisingumo są
vokas nuo smurto tai jis jau nė 
vienu klausimu negali būti neu 
tralus Neutralumas yra di
džiausias šių laikų nesusipra
timas.

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

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

medžiaginę paramą Amerikos 
lietuvių centrinėms organizaci
joms, bei lietuviškoms įstai
goms ir jų vedamoms vienuo
lynams.

Parapijai sustiprėjus 1941 m., i 
vietinis jaunuolis buvo įšven
tintas kunigu ir paskirtas pa
rapijos vikaru. Kun. Antanas 
Kacevičius vikaravo mūsų para
pijoj iki 1951 m., kai jisai vys-, 
kupo buvo paskirtas Šv. Marga
ritos parapijon. Į jo vietą Šv. j 
Kazimiero parapijoj buvo pas
kirtas tremtinys kun. Vaclovas 
Martinkus, kaipo antrasis klebo
no vikaras ir jisai 
klebenu dirbdamas 
pašvenčia jaunimo

Celebrantas kun.
tekūnas neieško asmeniško į- 
vertin-mo, bet parapiečiai bei 
lietuviškoji visuomenė gerbia jį

i

ką parapiją šv. Kazimiero var
du su vyskupo Harkins leidimu. 
Pirmieji kunigai, kurie vadova
vo ir veikė šioj parapijoj nuo 
1919 m. iki 1932 metų buvo 
kun. Vaitonis, kun. Tamoliūnas, 
kun. Čaplikas; ir nuo 1925 m. 
iki 1932 m. kun. Longinas Ka
valiauskas.

Rugpiūčio 8 d., 1932 metais 
mirė klebonas L. Kavaliauskas. 
Jo pavaduotojas kun. Jonas Vai 
tekūnas tapo parapijos klebo
nu. Pirmutinis jo darbas buvo 
įsteigti naujai bažnyčiai statyti 
fondą, ir piadėjo rinkti pinigus. 
Šio darbo nuopelnai buvo ap
vainikuoti spalio 13 d., 1935 m., 
kai vyskupas Francis P. Keough 
pašventino naują, gražią mūro 
bažnyčią Smith gatvėj.

Antrasis didelis klebono už
simojimas buvo reikalas rū
pintis jaunos:os kartos auklėji
mu, ir tautinės kultūros palai
kymu. Balandžio 11 d., 1937 m., 
buvo pašventinti mokyklos rū
mai ir parapijos salė. Mokykla 
buvo atidaryta 1938 metais, ją 
vesti buvo pakviestos Šv. Ka
zimiero seserys. Tuo laiku iš 
aštuoniolikos lietuvių parapijų 
Naujoje Anglijoje savos para
pinės lietuviškos mokyklos įstei 
girnų Šv. Kazimiero parapija 
buvo penktoji iš eilės. Darnus 
bendradarbiavimas parapiečių 
ir kunigo Jono pasiaukojimas, 
išugdė lietuvišką, katalikišką ži 
dinį.

Parapijos ribose veikė ir vi
sokeriopą paramą visuomet ra
do įvairios organizacijos: šv. 
Jono draugija, parapijos cho-

A. A. KUN. ST. MASILIONIS

narys 
kuria- 
spren-
teisės

Kun. Stasys Masilionis mirė 1962 m. sausio 23 d. Salake, kur ir 
palaidotas.

t

Laiške iš Lietuvos rašoma: 
i “Sausio 23 d. 13 vai. sugaudė 
Salako bažnyčios varpai pra
nešdami liūdną žinią visai para
pijai, kad staiga mirė, širdies 
smūgio ištiktas, jos davsios va
das kun. Stanislovas Masilionis. 
Kažin ar patyrė kada nors sa
lakiečiai didesnį smūgį, kaip ši 

, klebono mirtis.

i Laidotuvės įvyko sausio 27 I

d. Salake. Dalyvavo 37 kuni
gai. Žmonių buvo pilna bažny
čia, kaip per atlaidus. Su velio- 

i niu atsisveikinimo žodį iš sakyk 
[los pasakė kun. J. Pranevičius, 
j Visa bažnyčia, pagauta gailes
čio, verkė balsu, lyg varpas gau 
dė skambindamas bokšte. Ir bu
vo ko gailėti, nes jis buvo kiek
vienam tėvas, brolis ir bičiulis”.

Kun. L. Musteikis

Į

Jonas Vai-

MUTUAL SAVINGS
bendrai su 
daug laiko 
reikalams.

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos
l 
i J

i l

T E L E V I Z I J TT
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai 
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už 
iirotuvgs darbą — $10.00 ir dalys 

Pigios paveikslinšs lempos.
MIGLINAS
K»th St PR 6-1IMJ3

J. G. TELEVISION CO.
Z512 W. 47th St, FR 6-1998 

rv RADIJAI HI-FI. VRSINTVVAl 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

><XX><><><X>CK><><K><XXXX^<XXXX><XX>

METAI SU DIEVU
Šitokiu pavadinimu neseniai ISėjo 

iš spaudos knyga, kurioje lengvu sti
liumi visiems metų sekmadieniais ir 
šventadieniais duodami patraukto* 
pasiskaitymai. Apie šią knygą kun 
Stasys Yla rašo: “Knyga tenka
džiaugtis... Ji yra tikra pavyzdžių ■ 
enciklopedija, vykusiai parinktų is 
pasaulio ir Lietuvos, iš praeities ir 
gyvos dabartie®. Pavyzdžiai daro šią 
knygą labai patrauklią. Gyventi į 
krikkščioniškai yra didelis irenaa, o , 
pavyzdžiai parodo įvairius co meto ■ 
požvilgius ir galimumus. Pavyzdžiai , 
verčia žmogų mąstyti, save tikrinti 1 
kasdien atnaujinti savo pastangas 
ši knyga, skaitoma po skyreli kas
dien, ypač vakarais, neabejoju, pra
vers kiekvienam, kas nftra užmetęs 
savojo intereso dvasiniam pasauliui.’

Knygos autorius — KUN. D R. J 
PRINSK1S. Kaina »2, gaunama 
Drauge. ,
><xx><><x><xxx><><>ooooo<><>oo<><x>< |

Kas tik turi gerą skonį, 
Viskę perka pas Lieponj!

LIETI VIIi PRF.KYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 62 H S. Western, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS

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

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

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

INSURE D

GAZO APŠILDYMO KROSNIŲ
SIEGLER, MONOGRAM, MOORE 

ir daugelio kitų firmų

nuo $12.95 ir aukščiau
Specialus išpardavinUM išstatytiems 
vyzdžiams. 3-Jv dalių Sectional
kambario komplektas ir 2-jų dalių sve
čių kainb. komplektui ir miegamo!* 
kamb. koplektui.

Mūsų erdviose pataptose turime didžiau 
sj pasirinkimą visu modemišku baldų 
elektrinių krosnių. radijo ir tel<*vizljo» 
aparatų, šaldytuvų i. kitu namams reik 
menų

ROOSEVELT FURNITURE CO*
F. 4. RAUDONIS ir N. BERTULIS. Sav.

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
ttdara pirmad ir ketvirt. 9—9 vai., antr., treč.. ir šoštadieniaia nuo 

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:80 po pietų.

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

2555 West 47th St. Tel. LAfavette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%
Naujas aukštas dividendas

mokėti ant investavimo sąskaitų nuo Vas
PINIGAI {NESTI IKI 15 D. PELNO x<UO8IMCIU3 NUO 1 D* 

Dividendai mokami sausio ir liepos mta. 1 d.
PIRMAD. ir KETV........................9 v. r. Iki 8 p. p.

L VALANDOS: ANTRAD. ir PENKT. ......9 v. r. iki 5 p. p.
■ ŠEŠTAD......... 9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad uždaryta. I

*

*
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PASIRODYMAS mo reikalą vedant derybas ir 
užperkant Čekų Sakalų namus 
ant Tilman gatvės. Tolimesnį 
namų pirkimo reikalą Dariaus 
ir Girėno klubas perduoda akci
ninkų išrinktam komitetui, per
duodami ir 20,000 dol., kuriuos 
klubo nariai surinko. Jie nenori 

! iš niekieno padėkos, tik nori,

darbą ir kviečia visuomenę pa
remti jį pinigais. Gražu girdėti, 
kad Detroito Apylinkės Ben- j 
druomenės valdyba įteikė 1,227. 
do’erių čekį Namų Pirkimo ko-

Prieš 35 m. buvo didelis įvykis, kai C. A. Lindbergh (dešinėj) per
skrido Atlantą. Tačiau J. H. Glenn skridimas apie žemę yra daug 
reikšmingesnis. (UPI)
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žas būrys akademinio jaunimo. 
Į Po oficialiosios dalies vyko pa
silinksminimas ir pasikalbėji
mas prie kavos puoduko ir ska
nių kepsnių, kuriuos paruošė 
pačios skautės.

LAIMĖJIMŲ VAJUS 
DAINAVAI

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. kovo mėn. 1 d. 5

RADIJO KLUBAS GEROSE 
RANKOSE

Drauge šių metų vasario 9. 
d. laidoje, Detroito žinių skyrių ! 
je, Vincas Onusaitis pranešė 
detroitiečiams linksmą naujie
ną. Naujiena ta, kad Detroito i. 
Amerikos Lietuvių Balso (Ame 
rican Lithuanian Voice) Radijo 
klubas perkėlė savo radijo pro- 

_ (Nukelta į 7 psl.)

VOSYLIUS FOOD MART
2433 W. 69th St., Tel. PR 6-2113

Gamina ir par
duoda lietuviš
kas rūkytas 
dešras, skilan
džius, įvairią rū
kytą ir šviežią 
mėsą. Liet, sū
riai, saldainiai, 
medus, delikati, 
grocery prekės._

I

VKSTUV1<7 NUOTRAUKOS IR 
1UKSTOS RCŠIES FOTOGRAFIJ08 
MCSC SPECIALYBE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS. sav

Praėjusį sekmadienį, vasario 
25 d., minint Vasario 16-tą, 
Švento Antano bažnyčioje ir 
Western High School salėje, vi
sus dalyvius stipriai nustebino 
muziko Alberto Mateikos vado
vaujamas parapijos choras.

Gražios, ir daugeliui pirmą kad visa visuomenė dalyvautų 
kartą girdėtos, giesmės žavėjo šiame darbe, kad visuomenė 
bažnyčios lankytojus nuostabiai prisidėtų savo pinigais ir dar- 
nuotaikingomis harmonijomis ir bu ir kad namai greičiausiai 
giliu jų žodžių prasmingumu, būtų nupirkti. Dariaus ir Girė- 
Tai šio choro vadovo, muziko no klubas ir toliau remia Lietu- 
Alberto Mateikos, nuopelnas,. vių Namų Pirkimo komiteto 
norint lietuviškai visuomenei pa 
teikti ką nors lietuviško, naujo 
ir nuotaikingo. Stiprūs ir gra
žūs balsai žavingose giesmių 
melodijose skambėjo darniai, iš
lygintai, spalvingai ir nuotai- mitetui, parodydama pavyzdį 
kingai, puikiai išreiškiu harmo- , kitoms organizacijoms, kad į na 
nijos grožį ir spalvas. Tokio gie I mų pirkimo akciją reikia jung- 
dojimo buvo tikrai malonu klau : tis visiems, visiems be pažiūrų 
sytis ir būti lietuviškoje bažny- i 
čioje, kuri primena tau tėvynės i 
bažnyčią Kaune, Vilniuje, Šiau- 

' liuose ar Panevėžy, kur kadaise 
buvo taip gera ir ramu.

Dainose — Plaukia Nemunė
lis, Savanorių maršas, Kritu- 
siems karžygiams, Lietuviais 
esame mes gimę, kurios buvo iš 
pildytos salėje, choras parodė 
savo jėgą, darną ir puikią iš
raišką.

REMKIME LIETUVIŠKŲ 
NAMŲ ĮSIGIJIMO AKCIJĄ
Mes visi žinome, kad Detroito 

lenkai, ukrainiečiai, ispanai ir 
vokiečiai jau seniai turi bent 
kelerius namus, skirtus saviems 
tautiniams ir kultūriniams rei
kalams? Neseniai teko skaityti 
Detroito vokiečių laikraštyje, 
Detroiter Abend Post, kad vie
tos vokięęiai yra užplanavę pa
sistatyti naujus Vokiečių Kul
tūros namus net už 150,000 dol. 
Lėšų sutelkimui jie rengia 25- 
kių dol. lėkštės vakarienę, ku
rios metu jie mano surinkti di
delę namų statybai reikalingų 
pinigų. Vasaros metu jie planuo 
ja masinį pikniką į kurį, mano, 
suplauksią apie 10,000 žmonių 
ir iš jo gausią apie 100,000 do
lerių pajamų taip pat naujosios 
statybos reikalams, šie pavyz
džiai yra duodami tik tam, kad 
pamatytume, kaip savo kultū
riniais ir tautiniais reikalais 
rūpinasi kitos emigrantų tauty
bės ir galėtume palyginti, kaip 
jais rūpinamės mes.

Jau dešimt metų mes perka
li me ir statome namus, bet vis 

dar neturime jokių, nes mūsų 
fantazija ir užsimojimai yra di
deli, o noras tam reikalui auko
ti yra nuostabiai mažas. Reikia 
pagirti Dariaus ir Girėno klubo 
iniciatyvą, kuri šiuo metu jau tuojau skambinkite komiteto 
beveik realizavo namų įsigiji- pirm. Kostui Jurgučiui telefonu 

1 1 " j WE 4-5224 ir jis tuojau atsiųs
iiinniiHiiiiifiiiiiiinifiiiiiii|||||||||||||||||i savo įgaliotinį paimti pinigus.
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bei įsitikinimų skirtumų, vi
siems — pavieniams asmenims 
ir organizacijoms. Būtų malo
nu, kad kiekviena lietuviška šei 
ma ir kiekvienas pavienis as
muo tuojau siųstų savo širnti- 

| nę, nelaukdamas paraginimo ar 
prašymo, nes juk namų pirki
mo reikalas yra toks aiškus ir 

’ nereikalingas jokių tolimesnių 
j aiškinimų ir įrodinėjimų. Pa
vyzdžiu imkime senosios kartos 

(lietuvę Oną Janavičienę, kuri, 
paskaičiusi Drauge Namų Pir
kimo komiteto atsišaukimą, 
tuojau paskambino į komitetą, 
kad ateitų atsiimti šimtinės. Ir 
kiekvienas iš mūsų, jei taip pa- 

į darytų, koks būtų palengvini
mas komitetui, kaip būtų pa
greitinti namų pirkimo reika
lai. O kai savus namus turėsi
me, kai išpuošime juos lietuvis 
kais paveikslais ir išdekoruosi- 
me, jie bus šilti ir malonūs, ne- 1 
žiūrint kokiame rajone ir kokie 
jie būtų. Jei jaunimas turės sa 
vas sporto sales, jei vaidintojų 
grupės ir chorai turės neapmo
kamas patalpas repeticijoms, 
jei lietuviškos organizacijos tu
rės gražiai lietuviškai išdeko- 
ruotą salę savo parengimams, 
susirinkimams ir minėjimams — 
ar tai nebus gražu, kad vieną 
kartą ir mes pradedame gyven
ti, kaip lietuviams pridera — 
savuose namuose, savam kultū
ros židiny. Jei Darius ir Girė
nas kadaise paaukojo savo skri 
dimą per Atlantą, ir savo gyvy
bes Jaunąjai Lietuvai, tai ar

tarną, Draugo korespondentą, mu, kaip kad yra sekę pirmojo 
Stasį Garliauską savo radijo 
valandėlės, Lithuanian Voice, 
pranešėju, kuris vasario 25 d.
jau pravedė savo pirmąją pro- jų tarpe matysime šeimininkės 
gramą. Naujojo pranešėjo bai-. rolėje I. Laurinavičienę, reika- 
sas ir skaitymo technika visai lų vedėjo — A. Pesį, po ilges- 

I gera ir reikia džiaugtis, kad nės pertraukos jau direktorium 
Radijo klubas surado tinkamą Kurapkiu scenon grįžtantį J. 
žmogų toliau tęsti savo radijo: Duobą ir kitus.
programas tame pačiame lygy- j
je, kaip kad jos buvo vedamos 
senųjų pranešėjų — Jono Kriš-; 
čiūno ir Kazio Gogelio, kurie, 
dėl susidariusių asmeninių gy
venimo sąlygų šiuo metu, buvo 
priversti nuo šių pareigų atsi-j 
sakyti. Jonas Kriščiūnas, ta
čiau, kaip teko patirti, pasilie
ka ir toliau Radijo Klubo val
dyboje, kaip programos direk
torius, o Kazys Gogelis — kaip■ ~ •- 

į vicepirmininkas.
Naujajam pranešėjui Stasiui kitiems.

Garliauskui linkiu geros sėk- j 
mės ir iniciatyvos naujose pa-! AKADEMIKŲ SKAUTŲ 
reigose. Vincas Onusaitis ŠVENTĖ

astronauto skridimą.
Be pačios režisorės Z. Ar- 

lauskaitės-Mikšienės, vaidinto-

*
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PASKUTINIS VAKARAS 
PRIEŠ GAVĖNIĄ

DETROIT, MICH 
SKELBIMAI

Į

Į1O%, 20%, 30% pigiau mokėsite^ 
Įuž apdraudą nuo ug-nies ir auto-į j 
Įmobilio pas M

FRA N K Z A POLIS S 
3208 YVest 95tli Street

Chicago 42, Illinois
įTel.: GA. 4-8654 ir Gll. 6-4339.®

gyvena saulės kepinamam 
j “traileryje”. Tiems darbams ir 
reikalinga visuomenės materia
linė parama. Tuo tikslu ir vyk
domas dabartinis vajus. Lai jis 
būna vienas iš sėkmingiausių, 
nes tik geras jo rezultatas įga-

_ . . . . lins numatytus darbus įvykdy-Detroite ir visose didesnėse , j
lietuvių kolonijose Amerikoje 
šiuo metu vyksta ALRKF Jau
nimo stovyklai piniginis vajus. 
Vajus baigsis balandžio 15 d. 
ir čia Detroite įvyks laimingų
jų aukotojų skelbimas. Trys iš 

i aukotojų taps tą dieną turtin
gesni penkiais, dviem ir vienu 
šimtu dolerių.

Kiekviena institucija, nedaran 
ti pelno ir dirbanti didelės reikš 
mės darbą, dažniausiai gyvena 
tik iš aukų ir talkininkų — rė
mėjų. Dainava yra viena iš to- ’ 
kių institucijų. Ji atlieka auk
lėjimo darbą lietuviškai veda-1 

‘ mose stovyklose, ji tampa mė-! 
giamiausia vieta mūsų jaunimo 
ir poilsiaujančio savaitgaliais 
šeimų.

Ne vienas esame išbandę vie
šuosius paplūdymius ir parkus 
ir priėję išvados, kad jie neati
tinka mūsų reikalaujamoms są
lygoms. Dainava su lietuviškos 
gamtos aplinka, su erdvės pla
tybe, suteikia poilsį ir malonų 
savaitgalį, nes čia kiekvienas 
poilsiaujančios šeimos narys su
tinka ir savo amžiaus draugų. 
Kas būtų jeigu mes tą lietuviš
ką kaimelį prarastume? Ar be
pajėgtume kada nors ką nors 
panašaus įsigyti, ar beužtektų j 
entuziazmo ir jėgų? Dabar jį , 
turint turime tik stengtis jį iš- I 
laikyti ir pritaikyti savo reika- Į 
lavimams.

Iki šiol lietuviškoji visuome- j 
nė parodė daug supratimo Dai
navos reikalams. Visi rengiami 
vajai ir įvairiose formose ren
giamos pramogos stovyklos nau 
dai visada rasdavo atgarsio ją 
remiančioje visuomenėje.

Dideli J. Stovyklos darbai 
laukia eilės — vasarotojų pavil
jono ir sporto aikščių užbaigi
mas ir namuko statyba sese- 

I lems, kurios jau ketvirti metai

Po vaidinimo bus šokiai, gro- 
| jant kaimynams kanadiečiams. 
Gi šeimininkės, vadovaujamos 
Ang. Shukis, jau senai suka gal 
vas, kad bufetas būtų jaukia 
vietele atsikvėpti po šokio kiek- 

■ vienam trokštančiam ar alkį pa
jutusiam.

Balfo 76-sis skyrius nuošir
džiausiai laukia kiekvieno jūsų 

i atsilankant į šį parengimą, kad 
iš jūsų dosnumo gautu pelnu 
būtų galima suteikti džiaugsmo 
---------  • V. C.

Vasario 17 d. Detroito aka
demikai skautai minėjo 12 me
tų gyvavimo sukaktį, mažoje 
bet jaukioje Dannebo salėje. Ta 
proga Dalė Bitėnaitė, Jūratė

Nėra kitos lietuviškos organi
zacijos, kuri taip planingai ir 
efektingai būtų parėmusi varge Jokšaitė, Irena Putriūtė ir Gina 
atsidūrusius tautiečius pačiose Staniulytė buvo pakeltos į Aka 
beviltiškiausiose jų barakinio demikių Skaučių draugovės tik- 
gyvenimo dienose, kaip tai sa- rąsias nares ir joms suteiktos 
vo laiku atlikęs Balfas. Tūks- spalvos. Algiui Jokūbaičiui šu
tančiai jo dėka esame pradėję teiktos Akademikų Skautų Corp 
šiame krašte naują gyvenimą. “Vytis” spalvos.
Vienu šios garbingos organiza- i Minėjime dalyvavo Toronto 
cijos rateliu yra ir Detroito Bai ir Cievelando akademikų skautų 
fo 76-sis skyrius. Savo laiku ir atstovai, skautų tėvai ir nema- 
jo nariai uoliai rūpinosi surasti 

j bes Jaunąjai Lietuvai, tai ar mums sponsorius, sutvarkyti 
Į mes šiandien negalime paauko- darbo ir buto garantijas, gi at-
ti tą mažą auką lietuviško židi- vykus čia _ pritikti ir globo- 
nio kūrimui, kuriame, kaip lie
tuviškoje šventovėje, nuolatos 
degtų lietuviškumo ir tėvynės 
meilės ugnis? Norintieji prisidė

ti, kad pirmosios mūsų apsipra
timo dienos nebūtų mums to
kios skaudžios.

Laikui bėgant keitėsi valdy-ti prie namų pirkimo akcijos, bų žmonės> nekįto gog Qr.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiin

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-6165 

GENERAL CONTKACTOR

Atlieka jvairius statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalintn- 
kystSs, cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo. 
Atskirų kambarių bei butų įrengimą 
pastogėse ir skiepuose.

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

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

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesu re Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoadway 3-2224
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MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 

17 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA

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

715# So. Maplewood Avė., 
Chicago 29, IU.

MOVING
F. KASPARAS

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

I 
t

I

Kam prisieina parašyti ar paša 
gyti vieną kitą sakini angliškai 
as labai vertingą pagalbą ras

Viliaus Pėteraičio

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAME

ŽODYNE
Sis žodynas yra vertingas tuo, 

kad jis turi labai tikslius lietuvių 
kalbos atitikmenis angliškiems žo
džiams. Jis nieko nesuklaidins ne
tiksliomis prasmėmis.

Taip pat visi tie, kurie nori iš
mokti lietuviškai ar paskaityti 
modernias lietuviškas knygas, šia
me žodyne ras labai tikslią lietu
viškų žodžių prasmę angliškai, kas 
iarbą p"d?.ys įmanomu.

Lithuanian-English 
Dictionary

n
Knygos Klubas. XV 586 psl. Kie
tai įrištas. Kainuoja 7 doL

Užsakymus su pinigais siuskite:

la,da 1960 m. Išleian Liet.

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

LEO’S TEXACO SERVICE
PILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI 

Prityrusių tepimas ir aliejaus pakeitimas

495 f S. California Avė. (kamp. 50 St.) Chicago 32, III.
Leonas Franckus. sav. Tel. GR 6-9555

Dariaus ir Girėno Klubo val
dybai ir jos uoliam pirmininkui 
Jonui Atkočaičiui priklauso tik
ra pagarba ir lietuviška padėka 
už sunkią pradžią ir neabejoti
nai stiprią iniciatyvą.

Vincas Onusaitis

ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS

Susirinkimas jvyksta kovo 4 
d. 2:J5 vai. Šv. Antano R. K. 
parapijos salėje. Valdybos na
riai susirenka pusvalandį anks
čiau. šioje žurnalistinėje popie
tėje bus svarstomi žurnalistams 
— spaudos bendradarbiams la
bai svarbūs klausimai. Skyriaus 
pirm. tėv. dr. T. Žiūraitis, OP, 
padarys svarbų pranešimą.

Valdyba
NAUJAS RADIJO 

PRANEŠĖJAS
Amerikos Lietuvių Balso Ra

dijo klubo valdyba pakvietė vi
siems Detroito lietuviams pažįs

ganizacijos pagrindinis tikslas \ 
— vargan patekusių lietuvių 
šalpa. Tam gi reikia lėšų. Ir šį 
šeštadienį, kovo 3 d. 7 v. v. 
buv. lietuvių svetainėje, W. Ver- 
nor ir 25 gt. kampas, įvykstan
tis Balfo vakaras yra ne kito
kiam tikslui.

Mielas lietuvi, tu esi maloniai j 
kviečiamas atvykti ir pamatyti 
O. Gaurokienės 4-rių veiksmų, 
komediją “Šypsančios akys”,1 
kurią suvaidins Detroito Dra-1 
mos Mėgėjų sambūris, vadovau
jamas Z. Arlauskaitės-Mikšie- i 
nės.

Malonu priminti, kad iš try- (ij 
likos vaidintojų gerą pusę su- 
daro asmenys jau čia baigę ar 1<J 
dar tebebaigią gimnazijas. O (h 
tai ženklas, kad šiems jauniems 
žmonėms brangu tai, kas lietu
viška. Tėvai jais gali pagrįstai 
didžiuotis, o ir mums visiems 
bus įdomi proga stebėti jų pa
stangas, bandant sukurti vieno
kį ar kitokį jiems patikėtą cha
rakterį. Reikia tikėtis, kad žiū
rovų tarpe bus daug jų am- £$ 
žiaus draugų, kurie seks šį vai- 

(dinimą su nemažesniu atydu- ]

STIRBIS FUEL OILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264

I 

i
I 

j

Į

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas
t
t

5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 
SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

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

to mėnesio 1-mos dienos.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS

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

6741 So. Maplewood Avė. 
Chicago 29, III.

Q|/ | B9O S E L F 
□ I I W s E R V I C E

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

MARCH — KOVO 1, 2, 3 D. D.

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

BRANDY Fifth $3-49
WEE BURN IMPORTED SCOTCH

WHISKEY Fifth $3-79
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF

U. S. P. Fifth $4.89
RON CANITA RUM

Lite or Gold Fifth $2-98
CANADIAN 8 YR. OLD 86.8 PROOF

WHISKEY Fifth $3-98
CZARINA VODKA 80 PROOF Quart $3-29
LANCER’S CRACKL1NG ROSE WINE Fifth $2-29
KAHLUA IMPORTED COFFEE

LIQUEUR - Fifth $4.98
LEMON ICE LIQUEUR Fifth $3.79

join our stainless club
Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

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

AND LOAN ASSOCIATION
8130 South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffsidc

Split by PDF Splitter



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. kovo mėn. 1 d. E E A L ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
i Tuščias lotas Marąuette Pk. Tinka 
biznio namui statyti. $6.000.

8 kamb. mūro rezidencija. Mo
dern. didelis narnąs. 50 p. sklypas. 
Garažas. Prie parko. $26.900.

Namam reikmenys — hardware. 
pastovus biznis, apyvarta apie 
$50.000 metams. Kaina grynais 
$32.000.

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

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

2-jų aukštų mūr. rezidencija- Pui
ki 8 metų statyba. Garažas. Prie 
parko. $17,900.

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

Už {mokėtus $2,000 ir $85 j mčn. 
galite pirkti 4 kamb. mūrą, kurio 
kaina $13,000.

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

Prie mūsų įstaigos 2-jų butų, 8 
metų, dailus mūras. 2 po 5 kamb. 
$38.500.

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

I

ir

na- 
už

biz-

Bargenas. 2-jų butų namas. 8
3 kamb. Gera vieta. $14.600.

3-jų butų mūras ant kampo. Mū
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600.
1aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24.800.

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

Nauja $100,000 likerių prekyba. 
Taverna ir liuksus butas. Mūro 
mas su nuostoliu parduoda 
$56.800.

Visai geras mūras. 5 butai ir 
nis. Vertas mokėti $14.900.

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

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

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

Naujas mūras. 5% kamb. 
statyba. 1 % vonios. $16.800.

8 butų mūras. Alumin.
Virš $8,000 nuomos. $66.900.

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

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

priedai.

Tvirta

langai.

$5,000

PILDOME INCOME TAX

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

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

*

Medinah Temple cirkus, 600 N. VVabash, Chicagoje, pradės savo 
spektaklius vasario 28 d. ir tęsis 19 dienų. Nuotraukoj matyti ak
torė Torelli ir arklys Big Silver. \

Žvilgsnis į pasaulio spaudą

NUOŠIRDI PADĖKA
Kazimieriečių seselių 50 metų 
įsisteigimo Chicagoje minėjimo 

banketo dalyviams

PRJOGOS-OPPORTUNITIES

(Atkelta iš 1 psl.)
Panašiai galvoja ir La Suisse, 

tik išryškina procedūros skirtu 
mą — Chruščevas siūlo rusų - 
amerikiečių bendradarbiavimą, 
bet prez. Kennedy tokio bendra 
darbiavimo norėtų Jungt. Tautų 
rėmuose. Laikraštis mano, kad
tai padidintų J. Tautų prestižą Paryžiaus dienraštis Le Mon- 
ir leistų mažiau turtingiems de. skina vedamąjį paaštrėju- 
kraštams pasinaudoti rezulta- s 
tais tyrimų, kuriuos daro dvi i ^os aPtar^i.

jį buvusius laimėjimus ir atne
ša taikos pusiausvyrą šiame ne 
ramiame pasaulyje. Mes vilia
mės, kad tas pusiausvyros at
statymas greit pasireikš 
tautiniuose santykiuose”.

tarp-

Į JAV ir Kuba

j šiai padėčiai tarp JAV ir Ku-P31118’
I ■ L- c.

didžiosios valstybės, besirung- 
damos dėl erdvės užkariavimo.

Neue Zuercher Zeitung tuo 
pačiu reikalu rašydamas sako, 
kad JAV skrydis į erdves yra 
dar svarbesnis todėl, kad jis 
pasiektas la'svai iniciatyvai ben 
dradarbiaujant, o ne valstybi
ne prievarta, kun, anot laikraš

Laikraštis rašo: 
“JAV diplomatija atkakliai vyk 
do savo ofenzyvą prieš fidelis- 
tinį režimą... Washingtonas ga
li džiaugtis pasiekęs laimėjimo 
Jungt. Tautose, kurių politinė 
komisija gana didele dauguma 
atmetė Kubos skundą prieš JA 
Valstybes. Amerikos delegacija 
aiškiai jaudinosi, nes priėmi
mas kad ir labai švelnios rezo-

čio, charakteringa visoms Mas- liucijos reikštų, jog Jungt. Tau-
kvos pastangoms užkariauti erd
vę.

Tuniso AI Amai tuo pačiu 
klausimu taip rašo: 
bebūtų, bet mes galvojame, kad vietų bloko atstovų spaudžia
mas naujas JAV pasiektas mok mos, tam spaudimui nepasida- 
slinis laimėjimas atsveria prieš vė”.

tos solidarizavo su kai kuriais 
i Kubos kaltinimais. Bet vadina
mosios blokams nepriklausan- 

“Kaip ten čios valstybės, kad ir kaip so-

PARENGIMAI CHICAGOJE I Kovo 25 d. — Immigrant’s

Kovo 2 d. — Blynų balius, 
moksleivių ateitininkų ruošia
mas Jaunimo Centre.

Kovo 3 d. — Mažosios Lietu
vos Lietuvių draugijos tradici
nis Užgavėnių šiupinys Lietuvių 
auditorijoje, 7 vai. v.

— Vilniaus Krašto Lietuvių 
s-gos šalpos skyriaus Užgavėnių 
vakaras 7 v. v. Vyčių salėje.

Kovo 3-4 d. — Vidurvakarių 
sporto apyg. tinklinio, krepši
nio ir stalo teniso varžybos.

Kovo 4 d. — Skautų Kaziu
ko mugė Jaunimo Centre.

Kovo 6 d. — Vyčių sėndr. 
kuopos Užgavėnių blynų vaka
ras Vyčių salėje.

Kovo 10 d. — Valt. Banaičio 
pranešimas Jaunimo Centre 7 
v. vak.

— Stud. ateitininkų semina
ro paskaita “Šių dienų filosofi
jos įtaka į rytojaus žmogų“; 
laiko tėv. J. Kubilius, S.J.

Kovo 11 d. — Tėvų Marijo
nų bendr. parengimas šv. An
tano par. salėje, Cicero.

— Giedros Korp. Madų 
da Jaunimo Centre 3 vai.

Kovo 17 d. — “Laiškų
tuviams” metinis parengimas 
Jaunimo Centre.

Kovo 17-25 d. — Dail. Br. 
Murino akvarelių ir tapybos pa 
rodą Čiurlionio galerijoje.

Kovo 18 d. — Tėvų Marijonų 
bendr. vakarienė Marąuette 
parko lietuvių parapijos salėje.

Kovo 18 d. — Gen. konsulo 
dr. P. Daužvardžio pagerbimas 
Jaunimo Centre 5 v. v.

paro-
p. p.. 

Lie-

Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21.000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai • pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16.900.

Mūrinis bungalow, 6 kamb., 30 p. 
sklypas. Arti Marąuette Parko. Tilt 
$17.900.

13 butų mūrinis, tvirtas. $15.000 
metinių pajamų. Mažas jmokėjimas 
ir labai žema kaina.

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

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

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

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

INCOME TAK
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th St. RE 7-8399
II I M r M ' M <•« )

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

Esame giliai dėkingi J. E. vy
skupui V. Brizgiui, mūsų kape
lionui kun. Ą. Zakarauskui, ger 
biamiems klebonams, kunigams 
ir visiems už dalyvavimą ir pa
rėmimą šio jubilėjinio banketo.

Ačiū Centro valdybai, ypač 
mūsų darbščioms skyrių vado
vėms už jų didį pasišventimą ir 
darbą;ačiū rėmėjoms, rėmėjams, 
amžiniems nariams, aukų davė- 

, vakarienės ruošėjoms, 
banketo patarnautojoms, prog- 
ramo rengėjoms ir jo pildyto- 
joms. Dėkui kalbėtojams už svei 
kinimus, garsintojams už skel
bimą šio minėtino parengimo. 
Ačiū visoms ir visiems, nuošir- i 

i džiai bendradarbiavusiems.
Mūsų brangios rėmėjos, jums 

‘tariame giliausią ir nuoširdžiau
sią padėką už jūsų nenuilstamą 
pasiaukojimą mūsų labui. Dide
lis ir nusistebėjimo vertas jūsų 
uolumas. Gerasis Dangaus Tė
vas teatlygina jums šimteriopai. 

“Teikis Viešpatie, atmokėti 
amžinuoju gyvenimu visiems, 
kurie dėl Tavo Vardo mums ge
ra daro.”

Jums giliai dėkingos,
Švento Kazimiero Seserys, 

Motina M. Adorata, 
Generalė Vyresnioji

Service League Lietuvių ko
miteto koncertas Jaunimo Cen
tre.

— Šv. Pranciškaus Seserų 
Vienuolyno rėmėjų, Chicagos 
apskr., 35 m. jubiliejinis vaka
ras Brighton Parke.

Kovo 31 d. — A. L. Montes
sori dr-jos auklėjamosios ir 
mokslo medžiagos bei vaikų dar 
bų paroda iki bal. 8 d. Jaunimo 
Centre.
Balandžio 1, 7 ir 15 d. G. Ver- į Alyva, anglys, kūrenimo uistemų 
di operos “Aida” pastatymai
Marijos Aukšt. mok. salėje.

Bal. 1 d. — Liet, jūrų skau
tijos 40 m. sukakties minėjimas 
Jaunimo Centre.

Bal. 8 d. — Tėvų 
bendradarbių seimas 
ne prie “Draugo”.

Bal. 12-15 d. vyr.
kių ruošiamos materims reko- 
lenkicjos Jėzuitų koplyčioje 7 
vai. 30 min. vakare.

Bal. 22 d. — Akad. sporto 
klubo Lituanica šokių vakaras 
Lietuvių auditorijoje.

Balandžio 28-29 — Šiaurės 
Amerikos lietuvių krepšinio var
žybos. •

Gegužės 5 d. — Lietuvos
Dukterų pavasarinis balius Jau
nimo Centre.

Gegužės 6 d. — Velbasio stu
dijos vakaras Jaunimo Centre.

Gegužės 6 d. — Šv. Kazimie
ro Seserų Rėmėjų dr-jos meti
nis seimas.

Gegužės 20 d. — Metinis Lie 
tuvių Vaizbos Rūmų banketas 
Ambassador West viešbuty.

Birželio 3 d. — Vargonininkų

i

HELP VVANTED — VYRAI

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

Skubiai reikalingas architektas 
dirbti kartu su statybininku. Nau
jos, erdvios, vėsinamos patalpos. 
Dėl platesnių informacijų skam
binkit RE 7-6630 ar LU 1-0400

DĖMESIO!

Važiuoju Į Phoenix. Arizona pirm, 
kov. 5 d. Galiu paimti 3 asm. Grį
šiu už 2-3 sav. Tel. GR 6-2361

ĮSIGYKITE DABAR!

SILPNAME KŪNE

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

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

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

$24,800 mūrinis, 6 kamb. apačioj, 
ir 3 viršuj. 63-čia ir

$14.500 mūrinis
i Vartų parapijoj.

$18,500 mūrinis 
bl. nuo mokyklos.

$17.900 mūrinis 6 
tas. garažas, naujas

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

$41.500 naujas mūrinis 2 po 6, 40 
o. lotas, atsk. šild. gazu, pastogė.

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

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

garažas, 
blo-

Gage P-.

10

lotas.

namą, 
šild..

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

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

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

$7.900 už 4 kamb. medinį 
lotas 25x125.

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

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

$10,000 jmokSti, 4 m. mūrinis,
i virš $400 i m€n iš R nuomą

$23,900 mūrinis 2 po 4 garažas.
į 30 p. lotas. Gage p

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

$15,500 medinis, 2 po 4, Brighton 
P-, 2 blokai nuo mokyklos.

3

2 2x4

California.
butai. Aušros

Brighton p.. 2 

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

f

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

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVE. LA 3-3384

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

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE 

2405 W. 51st St WA 5-5630

PRIE MARQUETTE PARKO

2 aukštų namas. 5 ir 4 kamb. 
'Nauja alyva karštu vand. šiluma. 
Garažas ir atskiras sklypas. Arti 
70-os ir Westem Ave. Viskas tik 
$20,900.

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

5 butų mūrinis Gage Parke. Vi
si 4% kamb. butai: Naujas sto- 
keris. Kampinis namas. Savininkas 
išvyksta į California. Nužeminta 

i kaina — $45,250.
Grosemė su 2-jų butų mūr. na

mu. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Gera klientūra. Gazu šild. 
Gage Parke. Tik $26,250. Duokite 
pasiūlymą

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

1

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE

Tel. PRospect 8-2233

ŠIMKUS

Šitokiu pavadinimu nauja dr. 
JUOZO PRUNSKIO knyga nese
niai išėjo iš spaudos. Tai labai 
naudinga dovana ligoniams ir vy
resnio amžiaus asmenims. Sergan
tiems ir apskritai kenčiantiems 
skaitymas šios knygos atneš daug
paguodos, suraminimo, atskleis i REAIj estate, notary public 
gilesnę ligos ir kančios prasmę, : ManlPWflnrl Ava
duos nurodymų, kaip laikytis to-! MaP,eW00a
kios nelaimės atveju.

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

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

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

INCOME TAX

sąjungos 50 m. sukakties proga 
ruošiama Mažoji Dainų šventė Į 
Marijos Aukšt. mok. salėje.

Birželio 23 d. — Chicagos 
Liet. Moterų klubo Gintaras 
balius South Shore Countryklu 
bo patalpose.

I--------------------------------------------------------
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiii.

meile ir laimė

DĖMESIO !

Šitokiu pavadinimu nauja dt 
Juozo Prunskio knyga išėjo iš 
ipaūdos. Joje svarstoma vyro ir 
žmonos darnaus sugyvenimo klau 
simai, tėvų ir vaikų santykiai, o 
taipgi — būdo savybės, garantuo 
jančios laimę gyvenime. Knyga su 
daugybe pavyzdžių, skaitoma leng 
vai, kaip romanas. Turi

Kaina . $2.
248 pusi

1
Marijonų, 
vienuoly-

giedrinin-

pakeitimai ir pataisymai 

jBLLTEFIRE OIL CO. 
DR 3-3683

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

Atstovas V.. DOBA, HE 4-5880

I

1’ŽBa.kymun su pinigai*

D R A U G A
siųskite:

S

4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS
(iiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiitiiiiiiiiii

VAL Y M A S
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI

IR SIENOS
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

3237 W. 63rd St., Chicago 29, HL 
Tel. 434-4660.

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

i DIDYSIS NERIMAS i
i Tokiu pavadinimu išleistas dr. 
Pr. Gaidamavičiaus veikalas yra 
viena iš geriausių knygų paskuti
nio laikotarpio lietuvių religinėje 
literatūroje. Knygoje autorius na
grinėja didįjį žmogaus sielos ne
rimą, verčiantį ieškoti pagrindinių 
pasaulėžiūros 
mo. Autorius 
mės, religijos, 
sprendžia su 
psichologišku įžvalgumu, su istori
ko tikslumu ir su tyrinėtojo nau
jumu. Surinkta daug medžiagos iš 
rašytojų, mokslininkų, poetų, me
nininkų gyvenimo ir raštų. Knyga 
turi 297 pusi., kaina $2.50, gauna
ma “Drauge”.

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

MOVING
Apdraustas per kraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Ave. 

Tel. FRontier 6-1882

ii

I

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’

nes iis plačiausiai skaitomas lieto 
vių dienraštig. Gi skelbimu kaino 
įsiems Drieinamos

$10,500 METINIU PAJAMŲ
3 aukštų mūras — 9 vienetai: 

2x5 ir 6x4 ir krautuvė. Šviesus, sti
prus i rlabai gerai išlaikytas. $61,000.

NAUJAS MCR. BI'NGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

Brighton Pk. Gazo šiluma. Apsauga 
nuo potvynio 2 auto garaž. $20,000.

LIKERIU IR MAISTO KRAUTUVE 
Krautuvė E.'J J . _ 

biznio gatvės. 4% metų nuomos su
tartis. $9,000.

3 BUTU MED. — 
Prie 67-os ir Damen. 

tralinė karšto vandens 
ma. 2 auto garažas.

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

ąuette Pk. 2 šildymo 
$42,000.

GERIAUSIAS PIRKINYS!
6 metų mūr. ranch namas ant 

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

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

I

I
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NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE 

F. Petrauskas 8č Co.
BUILDERS

2523 VVest 69th Street 
Tel. PRospect 8-3792 

llliuilllllllliuillimilllllllllllilllllllllllllll

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

MARQUETTE PARKE
8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2 maš. 

garažas. $21,500.
- - - - * ' - , 2-jų

Pilnas 
vieta.

__.ražas, szi.&oo.
Pelningas, švarus, 8 butų, 

aukštų kampinis. $66,500.
6 metų, 3 mieg. medinis, 

rūsys. 30 p. sklypas. ~ 
$14,200.

3 moderniški butai (2 
kamb. ir 4 kamb.). ir

lietuvių* kopijoje? ~a'nt '« judraus VVestern ir 71-os ^tvią 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

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

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

SI 6,500
Nauja 

alyvos
cen- 
šilu-

Mar- 
sistemos.

2735 West 7Ist Street
TeL VVAIbrook 5-6015

Į
Gera

kamb. 
krau

po 5 
graži 
bizniui. Ar-

►

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

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

73-čia ir Richmond. Mūrinš 6 
kamb. rezidencija. 12-os metų. 45 p. 
sklypas. 2 maš. garažas. Namas lais
vas pirkėjui Gali užimti dabar. 
$19.900.

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

VAINA REALTY
| 6540 S. VVESTERN AVE.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTORS

i Atlieka planavimo ir staty- 
| bos darbus, gydytojų ofisų, 
& gyvenamųjų ir prekybos pa- 
Į statų. Jūsų pasirinkimui tu- 

rime virš 300 įvairių stan- 
dartinių projektų.

3 Ofiso ir namų telefonas: 
i PRospect 8-2018
\ 7403 SO. VVESTERN AVE.

Chicago 36, Illinois

h
A. ABALL ROOFING

Įsteigta prieš 48 metus
Gutters, Dovnspouts, Stogai. Dum 

traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 

į mi (re.coa.ted).
“Tuckpointing”. 
Nemokamai 
šios kainos 

i dara dieną 
I niais.

Dažymas iš lauko 
Pilnai apsidraudę 

apskaičiuojame; žemiau 
Darbas garantuotas. At- 
ir naktj bei sekmadie-

LA t-6047, RO 2-8178

*

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE ST 8.927•< 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru Ir vande
niu šildomus pečius (fi’rnacee 
-boilers), air condition rs, ry- 
nos (gutters) iki 8 metą išai- 
mokšjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET MErAI

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 2$, Illinois

Tel. 277-1442 Res. OL 8-9411

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

i vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehili 6-787S T CONSTRUCTION CO,

KA

0

__ - ---- -
Išnuomojamas 6 kamb. apšildo- : 

mas butas. Atremontuotas. I
Tel. 776-9404

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

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

i

KERELIS BROS1
CONSTRUCTION CO-

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M EDICINOSm P R E X Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS.
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMA 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

REZ1DENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 

3 KITOKĮ PASTATAI

DEMESIO !

DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street

CHICAGO 29. ILLINOIS
Skambinkit LUdlow 5-9500

iiiiiiimiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

i

<
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Gražių vizitiniu kortelių 
biznieriui-profesionalui 

reikia

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS

L.^Mj?BwiSSsf,!Nc7a-|
Statome įvairius pastatus. Dar- ■ 

bas atliekamas labai sąžiningai, " 
vartojant geriausias medžiagas.

i .Turime dar keletą sklypų Chicagoj. M 
1 6440 SOUTH PULASKI RI>. t

RE 7-6930 arba LU 1-0400 R

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4414 S. Western Ave.,
Chicago 9, UI.
Tel. VI 7-3447

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS

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

L. STAŠAITIS
Statybos Kontraktorios

6043 SO.. SAU'YER AVE.
CHICAGO 29, ILLINOIS 
Namų Tel. PR 8-8378

G

I

Remkit dien. “Draugę”

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JO8U 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2094 Chicago, IU.

J
V. ŠIMKUS

Statybos Ir Remonto Darbai 
2918 WEST 71st STREET 

Tel.; PR 8-4298 ir TE 9-&&31 i|

f
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Pritrūko vietų

I

Kronika

KLB Sudburio skyriaus veiklioji valdyba. Iš k. į d. Povilas Jute- 
lis — sffrm. pavaduotojas, Pranas Gabrėnas — ižd., Stasys Kri
vickas — pirm., Juozas Kručas — sekr. ir Antanas Juozapavi
čius — švietimo vadovas.

gos valdybos veiklumo žmonių 
tiek priėjo, kad salėje prie sta
liukų pritrūko vietų ir daug 

i pavėlavusiųjų buvo priversti pa

mokinės paskambino kanklė
mis. Meninė dalis buvo baigta 
Lietuvos himnu. Šokiams gro
jo puikus orkestras ir veikė tur 
tingas bufetas. Dėka energin-

Detroit, Mich.
(Atkelta iš 5

vald. sekretorius ir radijo pra
nešėjas Kazys Gogelis. Tie vy
rai yra kietai užgrūdinti kovoj 

_ už lietuvišką žodį. Jie turėjo 
daug didesnių sunkumų ir juos,

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. kovo mėn. 1 d. 7

*

•’ i

4

PSL.

gramą į naują radijo stotį _
WQRS-FM.

Buvo žinių, kad radijo valan Palyginti, labai nesunkiai nuga- 
dėlė likviduojama, tačiau, tikę- ^jo. O nugalėjo todėl, kad jie 
jau, kad taip nebus, nes gerai 
pažįstu tuos vyrus, kurie R. 
klubui vadovauja: valdybos pir
mininkas inž. V. Urbonas, Ra
dijo programos redaktorius ir 
pranešėjas Jonas Kriščiūnas,

3 Detroito radijo stotys, ir dėl- ir remia mūsų R. klubą, tai 
to R. klubas įsikūrė dabartinėje mums lietuviams tikrai jau ne- 
stotyje labai geromis sąlygo- reikėtų atsilikti.
mis. Jeigu kitataučiai įvertina J. Putinas

i
imoka labai gražiai ir kultūrin

gai vesti lietuvišką radijo pro
gramą. Jie ne tik nepyksta, jei 
kas jų darbus pakritikuoja, bet 
kiekviena pasitaikiusia proga 
primena ir prašo radijo klausy
tojų rašyti pastabas, pageidavi
mus bei sumanymus, kas pro
gramoje gero ar negero. Vyrai 
neima iš R. klubo jokio atlygini
mo už programos redagavimą 
ir jos vedimą, bet važinėja sa
vo mašinomis į radijo stotį, ku
ri apie 35 mylios už miesto.

Radijo klubas ir jo išlaikoma 
radijo valandėlė turi gerą var
dą ne tik lietuvių tarpe. Jis su
gebėjo įsigyti didelį pasitikėji
mą ir pas kitataučius biznie
rius. Pav. prieš keletą metų R. 
klubas turėjo daug vargo kol 
gavo vieną užmiesčio stotį, kuri 
sutiko duoti laiką radijo pro
gramai lietuvių kalba. Pastaruo- 

grąsęs nušauti jį ir jo sargą— | ju~ laiku pakako R. klubui tik 
šunį. 1 pasiskelbti ir tuojau pasisiūlė

kalvelis ir Suktinis? P. sZmežio 'dinis Pasisekimas mūsli bendruo ' 
menės parengimų istorijoj. Sek 
madienį buvo minėjimas baž
nyčioje. Giedotas šv. Mišias už
prašė valdyba, o taip pat ir ai-' 
torių papuošė šviežiomis gėlė
mis. Šventei pritaikytą pamoks 
la sakė kun. Ant. Sabas. Per 
pamaldas mūsų trispalvę laikė 

Į vienas berniukas ir keturios tau ! . itmiais drabužiais pasipuošusios 
i mergaitės.

Sudburio šeštadieninės Tumo-Vaižganto mokyklos mokiniai su mokytojais. Iš k. į d. Iionė Remei
kienė, Jadvyga Gabrėnienė, kun. Antanas Sabas ir Marija Venskevičienė, vedėja.

KANADOS ŽINIOS
į tadieninės mokyklos mokiniai.
Režisavo Lionė Remeikienė. Pir 
miausiai buvo puikus montažas ! silikti už duni' Parengimas pra 
— žuvusiųjų ir partizanų minė- lat>ai bnksmoj nuotaikoj ir 

davė gražaus pelno. Tai rekor-

r
Sudbury, Ont,

Šiemet įvykusiame Vasario jimas. Paskiau buvo pašokta 
16 minėjime ukrainiečių salėj 
įžanginį žodį tarė pirm. St. Kri
vickas. Gražia ir turininga pas
kaita visus nustebino ir suža
vėjo Jonas Remeikis. Meninę 
dalį išpildė Tumo-Vaižganto šeš

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS i

žinias praneš dr. Ona Vaškevi- [ 
čiūtė apie veido puškus.

Toliau vyks kultūringas —i

VARGONININKŲ SĄJUNGOS
50 METŲ SUKAKTIS

V" ’ * į
Prieš 50 metų įsisteigė Ame-

rikos Lietuvių Romos Katalikų lietuviškas vakarojimas su vai- 
(ALRK).‘Vargonininkų sąjun- ka^' Penž™as vaikų jų vasa- 
ga. Tai buvo reikšminga ne tik ros SPOJT° šventei, filmai-pasa- 
kad įsisteigė lietuviška organi- kos’ Pasakėčios, baletas, Lietu- 
zacija, bet ir tai, kad atsiskyrė vos ^les, gyvuliai, drobėje pa- 
nuo lenkų. Savo narių skaičiu
mi nedidelė — paprastai nesie-

.x kais: Rengimas vaikų jų vasa^

veikslai, vaikams vaišės — hi
gieniški, lietuviški patiekalai, 

kianti nęįx pusšimčio — Vargo- men*škas skaitymas — iliu- 
nininkų sąjunga Amerikos lie- struotas drobėje. Vykdo mok. 
tuvių tarpe išvarė didelę kultu- Pėteraitienė, Liet. Valst. 
rinę vagą: yra stambiausias lie Dramos Teatro aktorius A. 
tuviškų gaidų leidėjas, dainų krinka, stud. Leonas šulaitis, 
švenčių, koncertų rengėjas ir t. Brazdžionis, motinos Jo-
t. Vargonininkai lėmė ir lietu
višką giedojimą bažnyčiose.

50 metų sukaktį Vargoninin
kų sąjunga ruošiasi minėti kon
certu Chicagoje, kuris rengia
mas š. m. birželio 3 d. Maria 
High School salėj. Koncerto pro 
gramoje kviečiami dalyvauti vi
si Chicagos ir apylinkių lietu
vių chorai ir kai kurie solistai.

Birželio 4 d. Chicagoje Jau
nimo Centre įvyks Vargoninin
kų sąjungos jubiliejinis seimas.

Prof. J. Žilevičius, L. M., ra
šo plačią- sąjungos istoriją, ku
ri apima ne tik pačios sąjun
gos praeitį, bet ir dainų šven
tes, seniau veikusią chorų są
jungą, įvairių koncertų rengi
mą, giesmių ir dainų konkur
sus, gaidjĮ leidimą ir kt. (J. K.) 
DVI PAKAITOS SU FILMAIS

Visus lietuvius — vaikus ir 
suaugusius kviečiama atsilan
kyti į Jaunimo Centrą šį penk
tadienį, kovo 2 d. 7:30 v. v. 
Drobėje -iliustruotą paskaitą 
skaitys dr.' Jonas Adomavičius 
apie šlapumo nesulaikymą — 
lovosna besišlapinančius paaug
lius vaikus. Vėliau drobėje iliu
struotas naujausias medicinos

VIENAM DĖKOJO, KITAM 
SMOGĖ

Naktinis sargas August Drae 
ger, 82 m., Chicagos policijos 
pravestoje vagilių atpažinimo 
parodoje, atpažino du vagius, 
kurie į jį buvo nutaikę revolve
rius, kai bandė atidaryti geleži
nę pinigų spintą Shannon Lum- 
ber kompanijoje, 4530 W. Bel- 
mont. Vienam iš jų jis padėko
jo, kad jam padavė vandens 
stiklą, belaukiant spintos spro
gimo. Bet policija Draeger su
laikė, kai jis bandė drožti į vei
dą kitam vagiliui, kuris buvo

— Jono ir Marytės Čebatorių 
pirmoji duktė pakrikštyta Rū
tos Marijos vardais. Kūmai bu
vo A. Milčius ir O. Stepšienė. 
Vaišės praėjo labai jaukioj nuo
taikoj artimųjų draugų jaukiam 
būrely.

— Agota Pranskūnienė iškil- I 
mingai atžymėjo savo gimtadie
nį ir vardines kartu, nes ji bu
vo pakrikštyta šv. Agotos die
ną. Šauniose vaišėse dalyvavo 
lietuvių kolonijos kapelionas ir 
gražus būrys draugų.

— Ričardas Kačinskas pirmą 
kartą pasirodė Sudburio televi
zijos programoj su akordeonu.

— Pakrikštytas Viktoras Vin 
cas Visockas.

— Širdies liga mirė senosios 
kartos lietuvis Jonas Gaigalas.

I
— šeštadieninė mokykla šie

met veikia labai puikiai ir ją 
lanko 35 mokiniai. Tai taip pat 
rekordinis skaičius per vienuo
lika metų. Krsp.

z

nė Bružienė ir M. Bosienė.
Visus atvykti punktualiai 

kviečia Alvudas

Iš arti ir toli
J. A. VALSTYBĖSE

— Dail. Juozo Bagdono 
pybos ir skulptūros kūrinių 

’ rodą rengiama ABA galerijoj 
(ABA Intemational Gallery of 
Modern Art), 3144 M Street 
N. W., Washingtone, D. C. Pa
roda tęsis kovo 3-15 d. Atida
rymas įvyks kovo 3 d., 3-6 vai.

BRAZILIJOJE
— Lietuvos nepriklausomybės 

sukakties minėjimas Rio de Ja- 
nelro įvyko sekmadienį, vasa- 
sio 18 d. ir praėjo pakeltoj nuo
taikoj. Nedidelė Rio lietuvių ko 
lonija gausiai dalyvavo Lietu
vos laisvės intencija laikomose 
pamaldose Rosario bažnyčioje. 
Po to minėjimas įvyko salėj, 
kur kalbėjo min. Mejeris. Buvo 
ir meninė dalis.

ta-
Pa- I

— Nėra meilės be ištikimy
bės, nes mylėti tai sutapti su 
tuo, kas mylima.

—Dr. J. Girnius

JOANA TYZENHAUS
(MAIZERYTĖ)

Gyveno 3251 South Union Avė.

MirS vas. 27 d„ 1962, 8.45 v. 
vak.

GimS Lietuvoje. Kilo iŠ Ra
seinių apskr., TytuvSnų parap., 
Levanavų kaimo.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Stefan, 2 sūnūs: Bruno 
ir Steve, marti Frances, 2 anū
kai, 2 seserys Constance Amb
rose su šeima, ir Felicija Nau- 
sSda su šeima. kiti giminSs. 
draugai ir pažįstami.

PriklausS šv. Kazimiero Sės. 
RemEjų D-jai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips kopyčioje, 3307 S. 
tuanica Avė.

LaidotuvSs jvyks penkt, 
vo 2 d., iš koplyčios 8:30 ___
ryto bus atlydšta į šv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielų. Po 
lydėta į šv.
nes.

Nuoširdžiai 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nnlifldc: Vyras, sūnus, mar
ti ir anūkai.

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

Li-

ko
vai.

pamaldų bus nu- 
Kazimicro kapi-

kviečiame visus:

i

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO I 
MR. NELSON I

SAVININKO (

SAINT CASIMIR i 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street I 

Didžiausias Paminklams -Planų I 
Pasirinkimas Viaamą Mieste |

Telef. — CEdarcrest 3-6335 (
Vienas blokas nuo kapinių i

—

PAULINE H. BALTUTIS
(RUDAUSKATTfi)

Mirė vas. 27 d., 1962, 11:45 vai. ryto, sulaukus pusės 
amžiaus. Gimė Chicago, III.

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Constance Hofer. 
žentas Herman ir Angelą Wacker, žentas Earl, 5 anūkai, 2 se
serys: Emily Eudeikis, jos vyras John F. ir šeima ir Ona 
Biežis, jos vyras dr. Stephen ir šeima, brolis Leo Rudy, 2 dė
dės Frank Waitek ir Anthony Waitek, jo žmona Ona, bro
lienė Josephine Ruddy su šeima, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. Velionė buvo mylima žmona a. a. Povilo.

Priklausė Chicagos Liet. Moterų Klubui.
Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 

S. Hermitage Avė.
Laidotuvės įvyks penktad., kovo 2 d. Iš koplyčios 8:45 

vai. ryto bus atlydėta į Sacred Heart parap. bažnyčią, 70th 
ir May St., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: DUKTERYS, ŽENTAI, ANŪKAI, SESERYS, 
BROLIS, DĖDES IR KITI GIMINĖS

Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741

i

J* F. EUDEIKIS J 
’ ATDOTUVIŲ DIREKTORIUS 1

TRYS‘MODERNIOS KOPLYČIOS >
4605-07 South Hermifage Avenue 1

Tel. Y A 7-1741-2 |

—4330-34 South California Avenue 1 
ESF Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 j
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ ■

L
■

•>>

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS '

2533 West 7 Įst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09 ]

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Mūsų brangiai giminaitei ir bičiulei
A. + A.

Emilijai Franukevičiūtei-Galinienei 
mirus Lietuvoje, reiškiame gilią užuojautą jos sū
nums, marčioms ir vaikaičiams tremtyje — agr. 
Juozui ir Zuzanai, inž. Broniui ir Irenai Galiniams ir 
jųjų vaikams — Algiui, Jūrai ir Giedrei.

Aleksandras ir Sofija Martautai
Mi

A. t A,
PETRAS BABARSKIS

Prieš šešerius metus iš mūsų tarpo išsiskyrė am
žiną atilsį Petras Babarskis.

Jo atminimui kovo mėn. 3 d., 7:30 vai. ryto Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje bus atlaikytos šv. Mišios. Drau
gus ir pažįstamus prašome pasimelsti.

Nuliūdusi žmona ir sūnūs

/ " T~----------------- -------------------------------------------------------------------------------

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos, 

Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m. 
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl...............................$1.00

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

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms 
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnam, Conn., 1957 metais, 
150 psl........................................................................................... $2.00

VYRAI GEDIMINO KALNE, Pirmūno ir Savanorio Kūrėjo at
siminimai, St. Butkus. Aplankas dail. Alf. Krivicko. Aušros 
leidinys,. 1957 m. 226 psl.......................................................... $2.20

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir suaugusiems, pa
ruošė K. Barėnas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21, 
1957 m. 558 psl................................................................................$3.00

MOTINA, Juozas Prunskis, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėlė, 1958 m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie 
motinas. 48 psl.............................................................................. $2.50

GINTARO KRANTAS, Petras Babickas, dail. Vladas Vijeikis.
Išleido Tėviškėlė, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūrį. 96 
puslapiai .................................................................................... $4.00

\
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

MAŠINOMS VIETA

REpublie 7-8601

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYB MODERNIUOS
AIR-CONDITIONRD KOPLYČIOS

REpublie 7-8600

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

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

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tek OLympic 2-1003

2424 VV. 691 h STREET
2314 W. 23rd PLACE

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tel. REpublic 7-1218
Tel. Vlrginia 7-6672

z .
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. kovo mėn. 1 d. i

X Tėvų Marijonų Bendradar
bių sk. Brighton Parke vajaus 
vakarienė jau čia pat, įvyks 
sekmadienį, kovo 4 d. parapijos 
mokyklos salėj. Tą pačią dieną 
švenčiam ir mums lietuviams 
brangią šv. Kazimiero šventę. 
Atsilankę į vakarienę Kazimie
rai ir Kazimieros bus nuošir
džiai pasveikinti ir kartu visi 
atšvesime tą garbingą šventę. 
Vakarienę pradėsime nevėluo- 
dami 5 v., taigi prašomi visi 
laiku atvykti, kad vakarienė ir 
programa neužsitęstų per vėlai. ;

X Lietuvių Fondo organizaci
nėms ir technikinėms išlaidoms 
išmokėti dr. A. Razma aukojo 
160 dol. ir dr. P. S. Leveckienė 
aukojo 5 dol.

X Marijos Aukšt. mok. Mo
tinų klubas pagerbs naujų mo
kinių motinas kovo 11 d. 2:30 
vai. p. p. mokyklos socialiniam 
kambary.

X Į kiekvieną naujos Šv. 
Kryžiaus ligoninės kambarį, kur 
bus slaugomi susirgusieji, įleis 
net apie 24 vielas ir vamzdelius. 
Čia bus ne tik elektros, bet ir 
telefono laidai, deguonies vamz 
deliai. Bus prie lovos ir vietinis 
telefonas, kuriuo gail. sesuo ga
lės riš savo kambario išgirsti 
ligonio pageidavimus ir, užsis
tačiusi, net klausytis sunkiau 
sergančio ligonio alsavimą. Kiek 
viename kambaryje bus televi
zija. Kambario šildymą kiekvie
nas galės kontroliuoti atskirai. 
Dėžutės atmatoms išmesti bus 
atidaromos paspaudus koja, kad 
rankos visada būtų be užkrėtų. 
Kiekvienam kambary bus seifas 
brangenybėms pasidėti.

X Don Varno Veteranų pos
to visuotinas susirinkimas į- 
vyksta kovo 2 d., penktadienį, 
posto būstinėj. Kovo 17 d. 6:30 
v. v. įvyksta Don Varno posto 

Kolumbo Vyčių salėje, 
st. Užgavėnių va- 
kovo 6 d. 7 v. v.
Šv. Kazimiero Se-

I X Lituanus žurnalo leidėjų 
Į padėkoj buvo įsibrovusi klaida. 
(Ten išreiškiama padėka Illinois 
j Lietuvių Gydytojų draugijai už 
! 1,000 dol. auką, o ne kitai drau 
gijai, kaip per klaidą buvo pa
skelbta.

X Korp. Neo-Lithuania mi
nės savo garbės narį Maironį, j 
Tam reikalui numatoma suor
ganizuoti platesnio masto aka
demiją, kurioje būtų paskaita, 
aktoriai pateiktų Maironio kū
rybą, o muzikinę dalį išpildytų 
solistai.

Šios akademijos surengimui 
LST Korp! Neo-Lithuania vyr. 

(valdybos narys Sofija Adomai
tienė buvo sukvietusi pasitari
mui kultūros komisijos narius 
filisterius muziką Antaną Na
ką ir žum. Vytautą Kasniūną. 
Jame taip pat dalyvavo korpo-

j racijos Chicagos skyriaus pir- 
imininkas stud. Romas Staniū- 
• nas ir vicepirmininkas Algis 
Saulius.

X Linda Lenkart, lietuvaitė, 
lankanti Marijos Aukšt. mokyk 
Iv yra garbės studentė. Chica
go Sun Times laidoje, vasario 
28 d., įdėjo jos parašytą straip
snį apie erdves: “No One There 
Yet”. Jos tėvai Bernicė ir Alvi- 
nas gyvena netoli nuo mūsų 
dienraščio Draugo, 6052 S. Ko- 
lin st.

šokiai,
2310 W. 69 
karas įvyks

X Cicero
serų Rėmėjų 9 skyriaus šv. mi
šios ir Komunija įvyks šį sek
madienį, kovo 4 d., 7:30 v. r. 
Po mišių pusryčiai parapijos sa
lėje.

Chicagos Lietuviu Operos motery choras įtemptai ruošiasi “Aidos” operai, kuri bus balandžio mėn. 
Nuotraukoje dalis moterų choro repeticijos metu. Repeticiją veda chonmeisterė Alice Stephens, ku
rios čia nematyti. Foto: VI. Juknevičiaus
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(Jhicagoj ir apylinkėse

MOKSLEIVIAI REMIA VATIKANO
RADIJĄ

Marąuette Parko Švč. P. Ma- vosios gerai nemokėti — sako 
1 rijos Gimimo parapijos mokyk- patarlė, ir jūs, nors gerai mo
tos mokiniai gavo prel. K. Raz- kate angliškai, bet tos kalbos 
mino tokio turinio laišką: Į nesupranta jūsų broliukai ir se-

“Moksleivės ir Moksleiviai! sutės Lietuvoje. Taigi jie ir 
Jūs visi tikrai netikėjote, kokį džiaugiasi išgirdę, kad jūs taip 
gražų ir kilnų darbą padarėte 1 gražiai mokotės lietuviškai ir 
savo aukomis Lietuvos Neprik- • 
lausomybės atstatymo šventės 
proga, atsisakydami nuo saldu
mynų ir paaukodami $85 Vati
kano radio lietuviškų progra
mų transliacijoms paremti. Y- 
patingiai tačiau daug džiaugs
mo visam Lietuvos jaunimui ir 
moksleiviams padarė jūsų sveiki 
nimai, kurie buvo perduoti į 

! Lietuvą per Vatikano radiją š.
m. vasario 20 dieną 8:15 v. v. 
Lietuvos laiku specialia progra
ma. Po kiekvienos jūsų klasės 
sveikinimo Lietuvoje girdėjo ir 
Amerikos moksleivių įdainuotas 
lietuviškas daineles, kurias mes 
perdavėme iš juostelės. Ir jūs 
artimiausia proga turite gražiai 
įdainuoti į juostelę lietuviškų 
dainų ir giesmių, kad ir jūsų j 
balsą galėtume perduoti į Lie
tuvą. Tai neša džiaugsmą ir sti 
prybę persekiojamiems jūsų bro 
liukams ir sesutėms Lietuvoje 
ir parodo, kad jūs, nors ir ne
matę Lietuvos, mylite savo tė
vų žemę ir branginate lietuvių 
kalbą. Gera yra svetimomis kai 
bomis kalbėti, bet didi gėda sa-

dar daugiau džiaugsis išgirdę 
jūsų žodį ir gražias daineles. 
Laukiame jūsų atsiliepimo!!!

Vatikano radio lietuviškoji 
tarnyba nuoširdžiausiai dėkoja 
jums už aukas ir paramą. Ji 
reikalinga visų paramos, kad ga 
lėtų tinkamai dirbti ir duoti 
Lietuvai įdomias programas. 
Mes kalbame kasdien vakarais 
6:15 vai. Romos laiku, o sek
madieniais duodame dar ir iš 
ryto visą pusvalandį religinę 
programą. Taigi ir jūs savo au
komis prisidėjote prie tų pro
gramų išlaikymo ir tobulinimo. 
Didelis ačiū už jūsų gerumą! 
Priimkite ir mūsų nuoširdžiau
sius sveikinimus ir geriausius 
linkėjimus. Tegu meilė Lietuvos 
dega jūsų širdyse! Prisiminki
te Lietuvą savo maldose ir ne
pamirškite parašyti Vatikano 
radijui ir Lietuvos jaunimui”.

Labai gražu, kad mūsų jau
nimas rūpinasi lietuviškos radi
jo programos išlaikymu. Reikia 
tikėti, kad jais paseks ir kitos 
mokyklos.

tų ištremtuosius iš Sibiro ir kt. 
Rezoliucija dalyvių vienbalsiai 
priimta.

Svečių tarpe buvo Kėželienė, 
D. Augienė, teis. M. Nagys, Pr. 
Sidzikauskas, J. Damauskas, 
Pr. Jurkus, Z. Juškevičienė, še
ši Gintaro korporantai ir kt.

Po to buvo kavutė. Visi pa
tenkinti skirstėsi su nauja pa
kelta nuotaika sulaukti laisvų 
trijų Pabaltijo valstybių atsta
tymo. Pr. Fab.

karienė įvyksta kovo 4 d. para
pijos salėje.

Cicero skyriaus vaakrasįvyk 
sta sekmadienį, kovo 11 d. 
Antano parapijos salėje.

Marąuette Park skyriaus 
karienė įvyksta kovo 18 d.

1 rapijos salėje.

MINĖJO PABALTIJO VAL
STYBIŲ 44 NEPRIKLAUSO

MYBĖS SUKAKTĮ
Trijų Pabaltijo valstybių — 

Lietuvos, Latvijos, Estijos—ne
priklausomybės minėjimas, kurį 
suruošė Pabaltijo Advokatų-Tei- 
sininkų Lyga Ulinojuje, įvyko 
vasario 25 d. Chicago Savings 
& Loan Assn. patalpose. Prieš 
minėjimą dalyviai apžiūrėjo po
mirtinę dail. Augiaus grafikos 
parodą, kur išsamius paaiškini
mus padarė našlė D. Augienė. 

Minėjimą atidarė adv. Char
les P. Kai, pasisakydamas, kad pastatą pertvarkyti, kad šimtą- stoties patarnautojas prie 1332 
ši naujoji organizacija ateina į 
gyvenimą su nauja idėja — 
veikti ir dirbti trijų Pabaltijo 
valstybių laisvinimo kryptimi, kyklos remonto darbas eina

Vėliau kalbėjo adv. Alg. Kė- pabaigą, bet remonto darbai pa- nų stulpas. Prie stulpo rasi po- 
želis, nupasakojęs lietuvių dele- reikalavo labai didelių išlaidų, pierinį maišelį, 
gacijos vasario 16 d. apsilanky
mą pas prez. Kennedy ir įtekimą darbai, tai didžiausios parapi-• 
memorandumo; delegacija pra- jos įeigos buvo iš bingo žaidi- 
šė, kad Pabaltijo Valstybių klau mų. Kai darbas pradėtas ir iš 
simas būtų įteiktas svarstyti 
Jungtinėms Tautoms. Preziden
tas pasakęs, kad dabar liko tik 
viena kolonializmo valstybė — 
tai Sovietų Sąjunga, kitų nebe
likę; jis pažadėjo savo paramą. 
Kėželis perskaitė valstybės sek
retoriaus Dean Rusk laišką, 
rašytą Lietuvos atstovui min. 
J. Rajeckui, kuriam rašo, kad 
valstybės departamentas nepri
pažįsta Lietuvos okupacijos ir 
laiko suverene valstybe. Minėji
mo dalyviai šiai kalbos vietai

X Jadvyga ir Juozas Bart- karatai paplojo.
kai, Palangos restorano 
ninkai, “Aidos” operos 
tymui paremti įteikė 1 
čekį.

X Jono Shepalio ir
Geralts, 7029 So. Artesian av., 
moterystė buvo palaiminta va
sario 24 d., 11 v. šv. mišių me- j 
tu Švč. P. Marijos Gimimo baž
nyčioje, Marąuette Parke. Po 
pamaldų, giminės susirinko į 
Geraltauskienės namus pusry- 

gražiai papuošti lietuviškais or- j čiams. Vakare Gold Coast Inn 
namentais. Pernai metais nevisi salėje įvyko iškilminga puota, 
norėjusieji galėjo jų įsigyti. Bet Dalyvavo virš 200 žmonių. Tar- 
šiais metais jų netrūks — sa
ko jūrų skautai, tapę šios sri
ties specialistais. Taigi, apsilan
kykite kovo 4 d., sekmadienį 
Kaziuko mugėje, Jaunimo na
muose ir galėsite įsigyti ne tik 
inkilėlių, bet ir šiaip įvairių 
dalykų. Iškilmingas atidarymas 
11 vai. 30 min. ryto. O paskui 
visa diena mugėje, 
kavinėse. (Pr.)

i1

X Cecilija Kincinaitė, duktė 
žinomų Town of Lake biznie
rių Jono ir Anelės Kincinų, va
sario 13 d. išvyko kelionei ap
link pasaulį. Aplankys Prancū
ziją, Italiją, Egiptą, Indiją, 
Thailandą, Hong Kongą, Japo
niją, Honoiulu ir kt. Romoj ga
vo audienciją pas Šv. Tėvą. 
Apie Ceciliją plačiau buvo va
kar dienos Drauge.

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

Nuo 
kovo 4 
lietuvių 

1 Illinois, 
‘bus laikomos specialiai lietuvių 

ranka rašyti, j katalikų visuomenei. (Pr.)

X Eugenija Daugirdienė šil
tais ir nuoširdžiais žodžiais pa- . 
lydėjo auką, kurią įteikė “Gied- Į 
ros” paskelbtaiai romano pre-Į 
mijai paremti. E. Daugirdienė j 
yra vyresnioji giedrininkė, dir- Į 
ba “Draugo” administracijoje.

X Neverta i 
nei atmintinai skaičiuoti. Daug 1 
gražiau, greičiau ir be galvosū-1 Chieag® T Sa’i^Tsek^ijos

3 gavėnių linksmavakaryje kovo
3 d. 7 v. v. Vyčių salėj šokiams 
gros Ramonio orkestras. (Pr.) 

X DĖMESIO. Šį penktadienį, 
kovo mėn. 2 d., 7 v. v., Jauni
mo Centre įvyksta Lipniūnie- 
čių ruošiamas “Blynų Balius”. 
Ateikite pasišokti, praleisti link
smą vakarą su draugais, ir pa
valgyti skanių blynų. (Pr.)

X Didelės muštynės šį pava
sarį vyks ties paukščių inkilė
liais, kuriuos galėsite įsigyti 
Kaziuko mugėje. Varnėnai sti
priai varžysis dėl jų, nes visi

kio Jums tai atliks mažos ra
šomosios, skaičiavimo, čekiams 
rašyti, pinigams ir dokumen
tams registruoti mašinėlės. Ka
talogus bei informacijas gau
site dykai, tik pranešę savo 
adresą: J. L. Giedraitis, 
Barry Drive, E. Northport LI, 
N. Y., kuris “Draugui” žino
mas, kaip sąžiningas asmuo.

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

(Sk.)

VEIKLOS

svarbiausias 
Bendradarbių Šv.

X Mamos ir tėvai 
talkina skautų-čių 
Kaziuko mugei,

intensyviai 
rengiamai 

kuri įvyksta 
kovo 4 d. sekmadienį. Jaunimo
namuose. Iškilmingas atidary
mas — 11 vai. 30 min. (Pr.)

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

(Sk.)

IŠ TĖVŲ MARIJONŲ BEN
DRADARBIŲ

Pirmiausias ir 
Tėvų Marijonų
darbas, tai artėjantis seimas. 
Jis įvyks Kančios sekmadienį, ■ 
balandžio 8 d., t. m. vienuoly
ne, 6336 S. Kilboum. Šis seimas 
bus jau 35 iš eilės. Be to, šįmet 
sueina 35 metai nuo mirties Die 
vo Tarno arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio. Toje dvasioje ir sei
mas turėtų praeiti. Šių metų 
šūkis — Malda ir auka. Visos 
draugijos, kad ir mažiausios, 
kviečiamos išrinkti bent porą 
atstovų ar daugiau, kad galėtų 
atstovauti seime.

T. M. Bendradarbių piknikas 
įvyks birželio 24 d. Hinsdale 
prie Seminarijos. Piknikas 
dovanomis bei laimėjimais 
vyks liepos 15 d.

Liepos 1 d. t. marijonai 
bendradarbiais
siją į Šv. Kalnus. Kas šią vasa
rą norėtų aplankyti Šv. Kalnus, 
tai kviečiame prisidėti prie t. 
m. ruošiamos ekskursijos.

Skyriai irgi veikia. Bridgepor 
to skyrius vasario 18 d. turėjo 
vakarienę, tik gaila, kad vaka
re pasitaikė nepaprastai blogas 
oras. Tad nedavė laukiamų re
zultatų.

i

SU
i-

su
ruošia ekskur-

Brighton Parko skyriaus va-
f

X šv. Kryžiaus parapijos 
Moterų s-ga kovo 4 d. 2 v. p. 
p. ruošia kortų ir bunko žaidi
mų vakarą parapijos mokyklos 
salėje. Bus virš 100 įėjimo do
vanų.

X Ona Lazutkienė, Marąuet- 
X Vilniaus Krašto Liet, s-gos te parko veikėja, sunkiai serga 

1 > už- ir guli Šv. Kryžiaus- ligoninėje.
Draugai ir pažįstami prašomi 

j pasimelsti už jos sveikatą.

ateinančio sekmadienio, 
d., Šv. Petro ir Povilo 
parapijoje, Rockforde, 

8 vai. ryto Šv. Mišios

valgyklose,

I1

va-
pa- 

E. S.

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS 
SKOLŲ MAŽINIMO REIKALU

CHICAGOS ŽINIOS
PRAŠO UŽDARYTI TRAUKI- ve matome ir saugojame”. Pa

tarnautojas padarė, kaip jam 
buvo telefonu įsakyta. Tuomet

• savi- 
pasta- 

50 dol.

Louise

NIŲ STOTĮ
Pennsylvania, Rock Islaifd, . .. . . _ .

New York Centrai ir Niekei P°11C1^ ir stoties savi-
—- - - -- — iis ninką. Maišelis ir jame įdėti

$111.70 dingo. Pats Schetter po 
licijos įtariamas papildęs vagy
stę.

ĮPUOLĖ Į VONIĄ
August Nelson, 82 m., pasly- 

' do ir įpuolė į pilną karšto van- 
i dens vonią. Nors buvo ištrauk- 

nusiplikinimo 
mirė. Tai įvyko Antioch misi- 
jinės asamblėjos senukams sto
vykloje, Lake Vilią.
VALGYK MAŽIAU, GYVENK

Prieš tris metus gaisras Ma
rijos Angelų mokykloje sukrėtė 
visą Chicagą. Gaisre žuvo 93 
vaikai - mokiniai ir trys vienuo
lės mokytojos. Šv. Kryžiaus pa
rapijos mokyklos - salių pasta
tas tuo laiku buvo virš 70 metų LaSalle ]r 63° nes jo; iš
sėmimo ir nebuvo apsaugotas kymas neša <^^3 nuostolius.

VAGYSTE TELEFONU
Vallner Schetter, gąsdino , tas, vėliau nuo

Plate gelžkeliai prašė Illinois 
prekybos komisijos leidimo už- 

: daryti jų bendrai naudojamą 
traukinių Englewood stotį prie

nuo gaisrų. Todėl parapijos kle- j 
bonas, pasitaręs su trustistais 
ir parapijos komitetu, nutarė'

procentiniai būtų apsaugotas Touhy av., pašauktas prie tele- 
nuo gaisrų,

Prieš 2 VĮ metų pradėtas mo- j
fono išgirdo moterišką balsą: 
“Neužkabink ragelio ir atidžiai 

į klausyk! Už stoties yra telefo- ILGIAU

Kai prieš 21Ą metų pradėti pinigus sukišk į maišą. Mes ta-

Chicagoje susirinkę 3,000 gy-
Visus turimus ( dytojų, laboratorijų tyrinėtojų

ardyta didesnė pastato dalis, ir 
parapijos nelaimei, sustabdė bin 
go žaidimus.

Tada klebonas tarėsi su ran
govu - kontraktoriumi kaip dar 
bą tęsti toliau. . Kontraktorius 
pažadėjo tęsti darbą, laukti už
mokėjimo ir neimti procentų. 
Bet jam, pagal galimybes buvo 
mokama. Dabar kontraktorius 
prašo didesnio ir greitesnio mo-1 
kėjimo, nes jis turi mokėti sub- 
kontraktoriams ir bankams.

Mokyklos remonto darbų sko
la siekia $250,000. Dabar krei
piamasi į parapiečius ir daro
mas vajus apmokėti skoloms. 
Dabar turima graži mokykla ir 

j 2 salės, kurias nuo gegužės 1 d. 
galima išnuomuoti įvairiems rei 

I kalams.
Išspausdinta šiam reikalui

Trečiuoju kalbėjo latvių ats
tovas adv. Jacob Kalninš, kuris 
buvo įgaliotas kalbėti ir estų 
vardu.

Lygos sekretorius St. Gečas 
perskaitė rezoliuciją, kad So
vietų Sąjunga ištrauktų iš Lie
tuvos savo kariuomenę, grąžin- specialūs vokai ir prašome juos

! pe jų buvo muz. Genovaitė Ši- 
diškiutė - Giedraitienė, gausus 
giminių ir draugų bei pažįsta
mų būrys.

X Korektūros klaidos, padary
tos spausdinant pranešimus apie 
Varpininkų Filisterių koncertą- 
balių, atitaisomos sekančiai:

1) vasario 16 dienos laidoje tu- 
.smuikininkas-virtuo-

2) Vasario 17 dienos laido- 
Filis- j P. Kai, latvių atstovai 

Margulis ir kiti.

rėjo būti: 
za»..” 
je turėjo būti: Varpininkų 
torių draugija...”

ir medicinos mokyklų auklėto
jų, praveda keturių dienų meti
nę klinikinę konferenciją. Bal- 
timorės dr. Nathan Shock pa
sakė, jog bandymai su gyvuliais 
rodo, kad persivalgymas trum
pina gyvenimą, gi pasninkas il
gina gyvenimą.
AMŽINAI UŽMIGO

I vartoti pradedant pirmu gavė- 
inios sekmadieniu, kovo 11 die
ną. Prašoma šeimos metinės 
aukos $100 ar $2 savaitinės au 
kos skolų mažinimui. Tikime, 
kad bus parapiečių su stambes
ne auka.

Klebonas prašo Šv. Vardo ir 
parapijos Moterų draugiją tal
kon ir padėti išdalinti ir išaiš
kinti šios specialios aukos rei
kalą.

Klebonas nuoširdžiai kreipia
si į parapiečius ir prašo aukos 
ir pagalbos.
ORGANIZUOJASI TĖVAI — 

VYRAI
Praeitą savaitę, montesorinio 

vaikų auklėjimo “entuziastai”— 
vyrai, susirinkę modernioje sta 
tybininko A. Lapkaus įstaigoje, 
aptarė aktualiąsias mažųjų auk 
Įėjimo problemas.

Tėvai, matydami nuostabius 
šio auklėjimo metodo rezultatus, 
vienbalsiai nutarė bandyti da
bartinį p. p. Varnų laikomą ži
dinėlį plėsti, kadangi dabarti
nėmis sąlygomis jis jokiu būdu 
negali visų norinčių sutalpinti.

Iš skaitlingo būrio susi
rinkusiųjų, sudarytas 7 vyrų ko 
mitetas, kuriam pavesta prak
tiškai šį uždavinį spręsti.

Gražu, kad ne tik motinos,
, bet ir tėvai aktyviai jungiasi į ktetusoe viršeliuose, 
Montessori d-jos veiklą, kurios

BERŪKY
DAMA

Grace Elwell, 75 m., mirė Chi 
cagos Little Company of Mary 
ligoninėje. Ji smarkiai apdegė, 
kai užmigo berūkydama lovoje.

— Budriko radijo programos 
pasiklausykite sekmadienį iš sto
ties WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki 
2:30 vai. p. p. Girdėsite gražių 
lietuviškų- dainų ir muzikos. Taip
gi bus pranešta kas laimėjo Bud
riko dovanas už mįslių atspėjimą.

Pranešėjas 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Įsigykite Rapolo Skipičio įdomią 

knygą:

I
I

I tikslas yra padėti šeimoms tin-
Pabaltijo Teisininkų-Advokatų Lygos Illinois suruošto Lietuvos, Lat- karnai auklėti vaikus iš pat ma- j 
vijos ir Estijos 44 metų nepriklausomybės minėjimo dalyviai. Prie ! žens, kartu stiprinant ir lietu- 
stalo iš kairės sėdi teis, lygos sekr. St. Gečas, lygos pirm. adv. Charles

adv. Jacob Kalninį ir teis, lygos vicepirm.
.(Foto Vyt. Račkausko)

vybės išsilaikymą išeivijoje.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ 
STATANT

šitas stambus ir Juonius R. Ski
pičio atsiminimv veikalas parodo są- 
lyKas, kuriose kSICsl nepriklausoma 
Uctuva, kovas su iftorSs ir vidaus 
priešais, laimSjimus ir klaidas per 
pirmus du nepriklausomybes dešimt
mečius. Autorius—vienas žymiausių
jų ano meto valstybininkų, visuo
menininkų ir kultūrininkų, buvęs 

j pirmasis mūsų Valstybes OynSjaš, 
vidaus reikalų ministeris, vfillau — 
Lietuvos šaulių Sąjungos pirminin
kas ir Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti pirmininkas — visas 
ano meto apraiškas, Jvykius ir 
veiklą parodo kaip betarpis liudi
ninkas, rimtai, objektyviai, kultū
ringai, be tulžies, iškeldamas dau
gybę momentą, beužkrintamų už- 

I miršties dulkSmis.
Veikalas stambus.

1 meto mūsų veikėjų 
j vardynu, S3.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS,
4543 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL.
Rt si

apie 440 psl.. ’ 
su plačiu ano 
ir kultūrininkų
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