
-

f

a

♦

♦
v.

f

A

f

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS

4545 VVEST 63RD STREET CHICAGO 29, ILLINOIS 
TELEPHONE: LUdlow 5-9500

LITHUANIAN WORLD-WID DAILY

Vol. XLVI Price 10# KETVIRTADIENIS, KOVO (MARCH) 15, 1962 Kama 10 e Nr. 63

*

AUSTRIJOJE RINKIMAI 1962 METAIS
Politiniai skirtumai privertė anksčiau paskelbti parlamento rinkimus

VIENA. — Dvi politinės par
tijos — liaudies ir socialistų, 
valdančios Austriją, sutarė tu
rėti rinkimus šiais metais vie
ton 1963 m.

Pagreitinami rinkimai, nes 
atsirado tarp partijų skirtumai 
užsienio politikoje.

*
Paskutiniuose rinkimuose, ku 

rie buvo 1959 metų gegužės 16 
dieną, liaudies partija, kuriai 
tada vadovavo buvęs kancleris 
Julius Raab, gavo parlamente 
vieną vietą daugiau nei socia
listai, bet 21,000 balsų gavo 
mažiau už socialistus. Socialis
tai surinko 46 procentus balsų, 
o liaudies partija — 42 proc.

Dešiniojo sparno laisvės par
tija gavo 9 procentus balsų ir 
komunistai laimėjo tik 3 proc.

Parlamento vietų paskirsty
mas taip atrodo: liaudies parti
ja gavo 79 (1956 metais turė
jo 82); socialistai, laimėdami 
keturias vietas daugiau nei 1956

m., gavo 79 atstovus; laisvės 
partija pridėjo dar dvi vietas, 
turi 8 atstovus; komunistai bu
vo visiškai eliminuoti iš parla
mento.

Sudarant naują vyriausybę 
1959 metų vasarą, socialistams 
buvo duota užsienio reikalų mi
nisterija, kuri tada buvo fede
ralinės kanclerijos skyrius. Dr. 
Bruno Kreisky, kuris buvo nu
matomas finansų ministeriu, bu 
vo nominuotas užsienio reikalų 
ministeriu.

Raab pasitraukė iš kanclerio 
posto ir partijos pirmininko vie 
tos praėjusiais metais, nes svei
kata jo sušlubavo. Abu šie pos
tai teko dr. Alfons Gorbach.

Tarp liaudies ir socialistų par 
tijų rinkiminė agitacija būsian
ti aštri, kurioje liaudies partijos 
taikiniu būsiąs užsienio reikalų 
ministeris Kreisky.

Liaudies partijos vadai tei
gia, kad dr. Kreisky nenuosai-

Tarėsi ir klišių mašinos reikalu
NAUJAUSIOS

gauna daugiausia
raudonųjų pagalbos

WASHINGTONAS. — Iš 27 
kraštų, esančių šiapus Geležinės 
Uždangos ir gaunančių pagalbą 
iš kinų - sovietų bloko, pirmą 
vietą užima Indija. Per pasku
tinius trejus metus Indija gavo 
arti vieno bilijono dolerių pas
kolomis ir pašalpomis.

K/nai - sovietai savo pagalbą 
uŽL’enio valstybėms pradėjo 
1954 metais, kuklia paskola Af
ganistanui — $11,000,000. Iki 
1961 m. pabaigos tos rūšies rau 
donųjų parama užsieniui pasie
kė $6.5 bilijonus dolerių, iš ku
rui $4.4 skirta ūkinei pagalbai 
ir $2.1 karinei paramai.

Be pinigų, raudonieji į užsie
nį dar pasiuntė 8,500 ūkio ir 
1,800 karo technikų, specialis
tų patarėjų į mažiau išsivysčiu
sius kraštus. Neturima tikrų 
žinių, kiek tos karinės paramos 
kuriam kraštui teko. Tačiau 
žinoma, kad finansinės paramos 
daugiausia gavo Indija — net 
apie $950,000,000. Antroje vie
toje — Indonezija, gavusi $641, 
000,000; Egiptas gavo $615,000, 
000, Kuba — $237,000,000, Af
ganistanas — $217,000,000, Ira
kas — $216,000,000.

Daugiausia tos pašalpos su
mų parūpino Sovietų Sąjunga:
$3.2 bilijono; Čekoslovakija —i Domininkonų pareigūnai sušvel 
$950,000,000, raudonoji Kinija | nino suvaržymus (“Curfew”) 
— apie $390,000,000. Pagalbai 
duodama daugiausia ilgalaikės 
paskolos pavidalu. Paprastai Ru 
sija reikalauja apie 2y2 procen
tų palūkanų ir grąžinimą išdės- 1 
to 12-kai metų. Rusija papras
tai priima mokėjimus gaminiais, 
kurių kainos priklauso nuo su
sitarimo. Kitų satelitinių kraš-

kiai tvarkąs Austrijos užsienio 
reikalus, nes jis atšaldęs aust
rų draugus Vakaruose. Socia
listai tvirtina, kad Kreisky už
sienio politikoje remiasi minis- 
terių kabineto nutarimais, ku
riuos priėmusios abi partijos.

Miami mieste suimti
152 kubiečiai

MIAMI. — Policija užyakar 
areštavo 152 kubiečius Bay- 
front parke ir baigė keturių die 
nų “sėdėjimo streiką”, prašant 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ginklų kovoti prieš Fidel Cast- 
ro režimą.

Daugumas demonstrantų, į- 
skaitant 27 moteris, buvo nu
gabenti į policijos stotį. Policija 
juos apkaltino netvarkingu 
gesiu.

el-

I

su 4 procen- 
palūkanomis. 
yra lengves- 
ir mažesniu

tų paskolos paprastai duoda
mos 5-6 metams 
tu ar didesnėmis 
Kinijos paskolos 
nėmis sąlygomis
procentu palūkanų.

Be kitų, iš raudonųjų bloko 
ūkinės pagalbos susilaukė Ju
goslavija $111,000,000, Brazili
ja $41,000,000, Argentina $104, 
000,000, Turkija $17,000,000, 
Pakistanas $33,000,000, Burma 
$93,000,000.

Lietuvoje mirė poetas 
Kubilinskas

OKUP. LIETUVA. — Kovo
9 d. Vilniuje staiga mirė poetas 
Kostas Kubilinskas, ypač pasi
žymėjęs vaikų literatūros kūri- 

j me. Poetas buvo gimęs 1923 m. 
; liepos 1 d. Vilkaviškio apskri
tyje. Be originalios kūrybos, 
daug įvairių kūrinių vaikams 
poetas yra išvertęs iš kitų kal
bų.

Lietuviu Katalikų Spaudos draugijos direktorių ir narių susirinkimo, įvykusio kovo 13 d. Tėvų 
Marijonų namuose, Chicagoje, dalis. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės į dešinę: L. Šimutis, kun. V. Bag- 
danavičius, prel. I. Albavičius, Ą. Rudis, kun. A. Spurgis; stovi: kun. K. Matulaitis, J. Valaitis, 
kun- P. Garšva, E. Stasiukaitis, kun. A- Miciūnas ir S. Pieža.

JAV ir Pakistano 
mokslinis projektas

KARACHI, Pakistanas. — 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
pareigūnai kovo 10 dieną pra
nešė, jog amerikiečių ir pakis
taniečių mokslininkai bendra
darbiaus raketų programoje su 
sipažinti su atmosferiniais vė
jais ir oro neramumais virš Pa
kistano. Pakistano mokslininkai 
ir technikai jau išvyko lavintis 
į Wallops salą, Va.

Adlai Stevenson 
kritikuoja vyriausybes 

kritikus

ŽINIOS

LIETUVIU KATALIKU SPAUDOS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS

CHICAGO. — Užvakar Tėvų 
Marijonų namuose, 6336 S. Kil- 

i bourn Av., Chicagoje 29, UI. į- 
vyko Lietuvių Katalikų Spau
dos draugijos direktorių ir na
rių metinis susirinkimas. Daly-

WASHINGTONAS. — Adlai 
Stevenson užvakar kritikavo 
kraštutinius dešiniuosius dėl per 
vertinimo ir nepakankamu įver 
tinimu Amerikos.

Rusų lėktuvai skrenda 
Berlyno-Hamburgo 

oro koridorium

—

Santo Domingo mieste 
sušvelninti suvaržymai

SANTO DOMINGO, Dominin 
konų Respublika. — Sumažėjus 
įtampai Santo Domingo mieste,

Stevenson, JAV ambasado
rius Jungtinėse Tautose, pas
merkė savo kalboje vyriausy
bės kritikus, pasakytoj Ameri
kos draugijos Jungtinių Tautų 
reikalams konferencijoje.

“Kritikai nepasako, ko jie no
ri, ir mes nežinome, ar jie pri
ima mūsų amžiaus pagrindinius 
faktus — kad atominiame ka
re nebus ne tik “laimėjimo”, 
bet nei pergalėtojų”, — pasa
kė jis.

BERLYNAS. — Vakar naktį 
keturi rusų lėktuvai pranešė 
Berlyno aviacijos centrui, kad 
jie naudosis Berlyno - Hambur
go oro koridorium. Jau trečią 
dieną iš eilės tokius pranešimus 
pateikė. Rusai jau naudojosi 
Berlyno - Frankfurto oro kori
dorium. O tas mėtomas aliumi- 
nijus oro koridoriuose nesuda
ro aviacijai jokių problemų.

Kai kurie stebėtojai įsitiki
nę, kad aliuminijaus mėtymu 
Maskva norinti gauti daugiau 
nuolaidų Berlyne, bet šiais sa
vo žygiais nenorinti pakenkti 
nusiginklavimo konferencijai.

— Paskutinėmis radijo žinio
mis 4 rusų lėktuvų naktinis skri 
dimas atidėtas.

vavo 17 žmonių. Draugijos po
sėdžiui vadovavo jos pirminin
kas prel. Ignas Albavičius, Šv. 
Antano, Ciceroje, III., klebonas.

Pernai metų susirinkimo pro
tokolą perskaitė kun. V. An- 
driuška. Protokolas priimtas be 
pataisų. Kun. V. Rimšelis pa
darė plenumui pasiūlymą prel. 
I. Albavičių pakelti draugijos 
garbės nariu. Šitai pramato sta
tutas už nuveiktus draugijai 
darbus. Prel. I. Albavičius yra 
jos pirmininkas jau dvidešimt

Trumpai iš visur

žmonėms išeiti iš namų, kurie 
buvo paskelbti, kad būtų išveng 
ta antrojo tarp policijos ir an- 
tivyriausybininkų demonstrantų 
susikirtimo .

— Guatemaloje vakar stu
dentai buvo sukėlę riaušes prieš 
vyriausybę.

— Užsieniečiai studentai Aust 
rijoje. Daugiau kaip 11,000 už
sienio studentų užsiregistravo 
Austrijoje mokslo ir meno aka
demijos žiemos semestrui.

— Rodezijos ir Nyasalando 
Federacijoje rinkimai bus ba
landžio 27 dieną. Sir Roy We- 
lensky, pasitraukęs iš ministe- 
rio pirmininko posto prieš sa
vaitę, kritikuojamas dėl pas
kelbimo naujų rinkimų.

KALENDORIUS 1

Kovo 15 d.: šv. Longinas, 
Aujotas, Gideikė.

Kovo 16 d.: šv. Julijonas; Me
tų ketvirtis; Vaidotas.

ORAS

Oro biuras praneša; Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 30 laipsnių; rytoj — 
truputį pasikeis oro tempera
tūra.

Saulė teka 6:03, leidžias 5:56.

Vak. Vokietijos biudžetas
Perspėjimas pridėtas prie 

V. Vokietijos didelio biudžeto
BONNA, Vokietija. — Finan

sų ministeris Heinrich Starke 
užvakar parlamentui pateikė re 
kordinį 13 bilijonų ir 375 mili
jonų dolerių biudžetą, bet per
spėjo, kad Vakarų Vokietija ne
galės tęsti fiskalinės politikos 
iš “gausybės rago”.

Biudžete numatytos rekordi
nės karinės ir civilės gynybos 
išlaidos — 4 bilijonai 125 mili
jonai dolerių, gi 650 milijonai 
dolerių numatyta atsilikusiems 
kraštams.

Šių metų biudžetas taipgi pir
mąjį kartą Vakarų Vokietijos 
istorijoje bus su deficitu — a- 
pie 425 milijonus dolerių.

Mass.) brolvai-

prezidentas Su- 
JAV pasiūlymui

s vieneri metai. L. Šimučiui ir A. 
Rudžiui reikalą plačiau išdės
čius, susirinkusieji vienbalsiai

I rankų plojimu pasisakė už prel. 
I. Albavičiaus pakėlimą į gar
bės narius.

Metinę pajamų ir išlaidų apys 
kaitą padarė kun. A. Spurgis, 
Draugo administratorius. L. Ši- 
mutis, St. Pieža pasidžiaugė 
Draugo administracijos taupia 
veikla ir esama gražia ekonomi
ne būkle.

(Nukelta į 6 psl.)

I

Nusiginklavimo konferencija
pradėta Genevoje, Šveicarijoje

— Jungtinių Tautų Saugumo 
taryboje vakar po pietų pradė
tas svarstyti Fidel Castro skun
das, kad Amerikos Valstybių 
organizacija (OAS) neturinti 
teisės išmesti Kubos iš šios va
karų pusrutulio organizacijos 
ir taikyti prekybinę blokadą.

— JAV pašto generalinis vir
šininkas Edward Day planuoja 
pašto tarnautojams duoti naują 
uniformą.

— Edvvard M. (Ted) Kenne
dy, JAV prezidento jauniausias 
brolis, pranešė vakar, jog jis 
kandidatuos į JAV senatorius 
iš Massachusetts. Taipgi į se
natorius kandidatuoja Massa
chusetts Atty General Edward 
J. Mc Cormack, JAV atstovų 
rūmų pirmininko John W. Mc 
Cormack (D., 
kis.

— Indonezu 
kamo pritaria
susitikti Olandijos ir Indonezi
jos atstovams Amerikoje tar
tis dėl vakarų Naujosios Gvi- 

! nėjos.
— JAV ambasadorius Harri- 

man vakar atvyko į Formozą 
i pas nacionalinės Kinijos prezi
dentą Chiang Kai-shek pasitar
ti tarptautiniais klausimais.

— Prezidentas Kennedy va
kar spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad reikia užkirsti ke
lią komunizmui pietryčių Azi
joje.

— JAV laivynas vakar Cali- 
fomijoje iššovė jungtinę rake
tą — Carrier ir Asp. Ši rake
ta iškilo į aukštį 170 mylių ir 
po 10 minučių nusileido Pacifi
ke. Ji iššauta kietu kuru.

— Olandija paleido 52 indo- 
nezus belaisvius, paimtus Nau
josios Gvinėjos pietiniame pa
jūryje sausio mėnesį. Indone- 
zai belaisviai grįžo į Jakartą 
kovo 11 dieną.

Alžirijoje. susprogdinta 
televizijos stotis

ALŽIRAS, Alžirija. — Oran 
mieste susprogdinta televizijos 
stotis, kuri negalės veikti kelias 
dienas. Sprogdinimą įvykdė 
slaptoji kariuomenės organizaci
ja (OAS), norėdama sutrukdy
ti karo paliaubų Alžirijoje pas- 

j kelbimą.

Šiandien pradedama darbo sesija. Kalbės Rusk 
ir Gromyko

GENEVA. — Septyniolikos dalinių šiaurės Atlanto sąjun- 
valstybių atstovų nusiginklavi- gos (Nato) gynyboje, 
mo konferencija vakar Genevo- 7 ‘ ...
je pradėta su atidaromomis ap- clja nesudaro špionažo, 
eigomis. Šiandien bus pradėta 
darbo sesija, kurioje kalbės vai 
stybės sekretorius Rusk ir So
vietų Sąjungos Gromyko. Jų 
kalbose gali iškilti šie diskusi
niai punktai:

1. Susirūpinimas, kad atomi
niai ginklai gali atsirasti kituo
se kraštuose.

2.

Į

3. Atominė kontrolė ir inspek

— Tanganika tampa respub
lika, kurios prezidentas bus Ny- 
erere. Tanganika planuoja šių 
metų pabaigoje tapti respubli
ka su prezidentu Julium Nye- 
rere. Rytų Afrikos valstybė ga
vo nepriklausomybę, pasilikda
ma Britanijos bendruomenėje 
(commonwealth) gruodžio 9 d. 
Atrodo, jog ji pasiliks bendruo 
menėje, bet kaip respublika nu 
trauks ryšius su britų karališ
kuoju vainiku (karūna).

— Italų ministeris pirminin
kas Fanfani aiškiai pareiškė, 
jog Italija pasiliks ištikima Šiau 
rėš Atlanto sąjungai (Nato). 
Jis kategoriškai pabrėžė, kad 
Italija remia idėją sudaryti Na- 
to atominę jėgą ir ji neprašo 
sąjungininkų iškelti jų sviedinių 
ugniavietes iš Italijos.

— Buvęs Britanijos ministe- 
ris pirmininkas Earl Atlee jau 
išleistas iš ligoninės Londone, 
kur jo sveikata buvo tikrina
ma per 3 dienas.

4. Kokie žygiai tuč tuojau 
darytini?

Kiekvieną dieną nusiginklavi
mo konferencijos sesijos pirmi
ninkas bus renkamas iš eilės 

i (rotaciniu būdu) iš dalyvaujan
čių kraštij atstovų susirinkime.

Rusk ir britų užsienio reika-
Suorganizavimas atominių lų ministeris lordas Home ir

Sovietų Sąjungos užsienio rei
kalų ministeris Gromyko pri
vačiai susitiks. Jie tuose susi
tikimuose bandys paruošti kelią 
didesniems dalykams.

UŽSIENIO VALSTYBIŲ PAGALBAI $4.9 BILIJONO
Pagalba Lotynų Amerikai norima iš pagrindų perorganizuoti. — Šiandien 

JAV atstovų rūmų komitete pradedamas svarstyti prez. Kennedy projektas '

WASHINGTONAS. — Prezi- bilijono karinei pagalbai, $1.25 
dentas Kennedy antradienį per
davė kongresui svarstyti planą 
pagalbos užsienio valstybėms. 
Numatyta sąmata siekia net 
$4.9 bilijono. Šiuo kartu krei
piamas ypatingas dėmesys į 
Progreso Sąjungos plano vykdy 
mą — pagalbą Pietų Amerikai. 
Pagalba Lotynų Amerikai nori
ma iš pagrindų perorganizuoti. 
Ketveriems metams tam reika
lui prašoma skirti $3 bilijonus, 
iš kurių $600,000,000 būtų iš
leista bėgyje iždo metų, prasi
dedančių liepos 1 d.

Kitiems užsienio pagalbos rei 
kalams prezidentas prašo; $1.5

bil. ūkinės ir kitokios pažan
gos paskoloms; $335,000,000 
tam pačiam reikalui pašalpoms; 
JAV sąjungininkų (turinčių di
delius gynybos įsipareigojimus) 
paramai $481,500,000; staigiai 
iškylantiems reikalams, kaip 
pvz. pagalba Pietų Vietnamui 
— $400,000,000; tarptautinėms 
organizacijoms, kaip Jungt. 
Tautos, $148,900,000.

Šiuo kartu prezidentas reika
lauja vienu bilijonu dolerių dau 
giau, negu praėjusiais metais 
yra gavęs. Prezidentas pažymi, 
kad dauguma dalykų, pagalbos 
būdu siunčiamų užsienio vals-

tybėms, bus pagaminta čia pat, 
JAV-se, kad nesusidarytų sun
kumų su valiuta. Prezidentas 
taipgi nurodė ryšį tarp pagal
bos davimo ir muitų mažinimo. 
Tai padidins prekybą su naujai 
įsisteigusiais kraštais, jiems bus 
lengviau su užsienio valiuta ir 
su investavimais į naujas garny 
bos sritis.

Atstovų rūmų užsienio reika
lų komitete jau šiandien prade
dami svarstymai šio preziden
to Kennedy pateikto projekto. 
Sprendimas ateis kai vyriausybė 
faktinai paprašys paskirti pini
gu-
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darė daug pagerinimų ir sten
gėsi sumažinti nuo statybos už
silikusią skolą. Dalyvavo dau
gybėje seimų ir suvažiavimų. 
Toks buvo platus ir margas jo 
lietuviško darbo kelias. Tokių 
darbuotojų lietuvių tauta nie
kad neužmirš.

Balandžio 5 d. V. Velžiui su
eina 70 metų amžiaus. Baltimo- 
riečiai rengiasi tą sukaktį tin
kamai paminėti. K. P.

Baltimore, Md.
Vincas Velžis Lietuvių Fondui 

paaukojo l,0U) doL
Ir baltimoriečiai jau įsijungė 

į tą lietuvybės ramstį — Lietu
vių Fondą, štai šiomis dienomis 
nenuilstamas lietuviškų reikalų 
puoselėtojas ir Baltimorės vei
kėjas Vincas Velžis pasiuntė 
į Lietuvių Fondo sąskaitą Nr. 
89463 1,000 dolerių. Tai pasi
ryžėlis, visą savo laisvą laiką 
pašventęs lietuviškam darbui ir 
dabar, dėl nesveikatos nebega
lėdamas aktyviai toje veikloje 
dalyvauti, nors piniginiai re
mia tą reikalą, kuriuo jis visą 
gyvenimą rūpinosi.

Atvykęs į šį kraštą prieš pir
mąjį pasaulinį karą, Vincas Vėl 
zis iš pradžių darbavosi Bosto
ne, pianinų fabrike, kur jo bro
lis a. a. Benediktas jau anks
čiau dirbo. Vėliau V. Velžis įsi- ( 
taisė foto studiją ir kaip foto
grafas buvo pašauktas į JAV ; 
kariuomenę, kur Vakarų fron- j 
te, Prancūzijoje, darė fronto 
nuotraukas iš lėktuvo. Po karo 
peisikėlė į Baltimorę, iš pradžių 
tęsdamas savo seną fotografo 
darbą, vėliau, nuo 1948 m. įstei 
gė Namų ir Paskolų B-vę. Ta
me darbe jam daug padėjo jo 
žmona Frances Milaševičiutė - Į 
Velžienė, o vėliau ir sūnus teisi- 

i ninkas Vincas. Labai darbštus 
ir malonaus būdo, jis greit suku 
rė didelę įmonę su virš milijo
no dol. apyvartos ir pusė mil- 
jono kapitalo. Dėl nesveikatos 
dabar ta įmonė likviduojama.

Nebuvo nė vienos organizaci
jos Baltimorėje, kurioje V. Vėl- ■

I
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Nors pobūvis užsitęsė ilgokai, 

bet vaikai skirstėsi nenoriai,; 
nes čia jiems buvo miela pagy
venti fantazijos pasauly, rasti 
džiaugsmo mūsų žaidimų ir šo
kių pynėje. Už šį mažiesiems 
suteiktą džiaugsmą padėka pri
klauso M. Steikūnienei, sužavė
jusiai ypač jaunuosius žiūrovus 
savo “Teisybės ir Neteisybės” 
kūriniu ir šį kaukių balių su- 
ruošusioms Marąuette Parko, 
Lipniūno, Cicero, Brighton Par- žvilgį į pasaulio visumą — 
ko moksleivių ateitininkų kuo- j patj paaau]j> jr Mevą
poms ir jų globėjams. B. ir ; lš to išplaukiančius jsipa- j 

reigojimus, o antrąją apibrėžda 
mas kaip atrinktas iš pasaulė
žiūros idėjas, kurios yra suve
damos į aiškius principus bei 
pareigas. Diskusijose patiektos 
aptartys buvo toliau nagrinėja
mos su pastangom įžvelgti į rei
kalą truputį konkrečiau, būtent 
— ką tai visa reiškia savos or
ganizacijos rėmuose.

Sekančiame susibūrime kelsi
me ideologijos kintamumo klau
simą. Nariai ir kandidatai pra
šomi perskaityti K. Skrupske- 
lio straipsnį — “Apie ateitinin
kų ideologiją (“Ateitis”, 1960. žis nebūtų dirbęs ar padėjęs, 
nr. 10).

Kandidatai ypač kviečiami da Amer. Liet. Tautinės s-gos sk.

Irena Pahedinskienė dėvi šiam 
pavasariui stilingą rūbą.

MAIRONIO KUOPOJ

Vasario 25 d. Jaunimo centre 
įvyko Chicagos moksleivių atei
tininkų suruoštas tradicinis vai
kų kaukių balius. Į lipniūniečių 
nuostabiai gražiai išpuoštą salę 
prigužėjo įvairių paukščių, pe
teliškių, gėlių, grybų, angelų, 
vaidilų, grėbėjų, šienpiovių, net 
Žilvinas atplaukė iš marių gilu
mos, mamunėlė atėjo iš žilos se
novės su mediniais kibirais ir 
naščiais.

Tarp jų kovodami pasirody
davo lašininis su kanapiniu. .Taip 
daug tų visokių būtybių užpildė 
salę, kad jas atlydėjusiems tė
veliams buvo labai ankšta.

Šiam pobūviui programą davė 
Marąuette Parko jaunučiai, su
vaidindami M. Steikūnienės pri
taikytą scenai liaudies pasaką 
“Teisybę ir Neteisybę”, jos pa
čios surežisuotą. M. Steikūnie- 
nė paaukojo daug valandų ir 
kantrybės <šios pasakos pasta
tymui. Ypač darbas buvo sun
kus, kad vaidintojai daugiausia 
buvo I-H skyriaus vaikai, tik 
keli ketvirto. Pati pasaka yra 
gilios prasmės, kur vyksta Tei
sybės drama, ir ji, mirdama iš 
alkio, už duonos riekę praranda 
akis ir keliauja per pasaulį ak
la.

Veltui jos šaukiasi miško bro
liai, pavergtieji. Ji akla, sunkiai dą, kaip lietuviai kentėjo ir dar 
randa kelią pas juos.

Veiksmas vyksta miško aplin- komunistų okupaciją, 
koje, kur dienos džiaugsmui miš 
kinio prikeltos gėlės, drugeliai apie Klaipėdos krašto sukilimą, 
ir grybai kalba, šoka, dainuo
ja. Tuo tarpu atėję į girią vai
kai, Teisybės paveikti, išsižada 
savo ankstyvesnių užsimojimų. 
Gražus scenovaizdis ir puikūs 
vaidintojų kostiumai žavėjo 
žiūrovų akis. Vaidintojai, atsi
žvelgiant į jų amžių, atliko sa
vo roles gerai.

Vaidino: Teisybę — R. But- 
vilaitė; Neteisybę — R. Stonku
tė, Miškinį — V. Baleška, gėles 
— R. Degutytė, R. Šoliūnaitė, 
K. Baumilaitė, drugelius — S. 
Alenskaitė, D. Danilevičiūtė, D. 
Narutytė, grybus: G. Čepaitytė, 
R. Merkys, E. Urbonas; vaikus: 
L Blekytė, V. Burkauskas, L. 
Degutis, S. Mažeikaitė, G. Mi- 
kalonytė ir L. Rimkus.

Po vaidinimo vyko visų vaikų 
bendri šokiai, žaidimai, dainos 
ir kaukių paradas, kuriuos pra
vedė dr. P. Kisielius, talkinin
kaujant muzikui A. Skriduliui ir 
dideliam būriui lipniūniečių. Bu 
vo atrinktos 3 įdomiausios kau
kės, kurių nuotrauka ir vardai 
jau buvo “Drauge”.

Š. m. vasario 5 d. įvyko moks, 
at-kų Maironio kuopos susirin
kimas pas p. p. Laniauskus. Su
sirinkimą pradėjo malda pirm. 
D. Tamulionvtė. Susirinkimui 
pirmininkavo K. Kliorys, sekre
toriavo G. Bačiulytė.

Paskaitą “Komunizmas Lietu
vos naikintojas” skaitė sendrau 
gis Petras Kliorys. Paskaita bu 
vo labai įdomiai pailiustruota 
paskaitininko pergyvenimais ir 
jo asmeniškais įspūdžiais iš ru
sų pirmosios okupacijos laiko
tarpio. Susirinkusieji su dideliu i

v xau.nuiua.vai y nvivviaiili Via. a-avv. Aaubiiivo J3A.,

dėmesiu išklausė taip aktualią ]yvaufi šiuose susibūrimuose, i Mindaugo Kęstučio dr-jos, SLA 
paskaitą ir susidarė pilną vaiz- nes iškelti klausimai bei jų na- kuopos ir Lietuvių Salės b-vės 

grinėjimas daug padės pasiruoš pirmininkas. Pastarojoje jis il-
D. A. R

Jis buvo Lietuvai vaduoti s-gos,

f

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

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

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

Tel. PRospect 6-5084

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

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

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

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dlen. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

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

Vai.- 
vak.

v.

Į 
I

Rez. HE 6-1670

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

Ofisas: 3148 West 6Srd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

šiandieną tebekenčia tą žiaurų ti egzaminams.
’ lr/NTVii i cr+ii znItiitnO ni in

Moksl. A. Razgaitis paskaitė JAUNUČIŲ SUSIRINKIMAS
Marąuette Parko jaunučių at-

Kuopos globėja R. Staniškytė kų susirinkimas įvyks ši šešta- 
ragino pagalvoti, ar mūsų elge- dienį, kovo mėn. 17 d., Chicago 
sys šeimoje ir mūsų aplinkoje Savings & Loan Assn. patalpo- 
yra suderintas su ateitininkų 
principais.

Poezija buvo pritaikyta šios 
dienos programai — Maironio 
“Jau slavai sukilo”. Skaitė R. 
Neimanaitė ir G. Bačiulytė. Pa
aiškinimus padarė S. Alšėnaitė 
ir R.' Širvaitytė.

Nariai buvo paraginti platinti 
Dainavos stovyklos reikalams 
laimėjimų bilietus ir atsilyginti 
už “Ateitį”.

Kuopa reiškia padėką P. Klio 
riui už paskaitą ir p. p. Laniaus 
akms už vaišes ir patalpas.

Teresė Idzelytė

STUDENTUOSE

Chicagos ateit, stud. draugo
vės nariai praleido dar vieną 
penktadienio vakarą, aptardami 
iškilusius klausimus ryšium su 
ideologija. Kol. E. Sakalauskas, 
remdamasis S. Šalkauskiu, S. 
Sužiedėliu ir kun. Yla, iškėlė 
skirtumą tarp pasaulėžiūros ir 
ideologijos, pirmąją aptardamas

se.
I-sios grupės 12 vai., II-sios 

grupės 2 vai.
Visi nariai kviečiami dalyvau

ti. — Globėjos
LIPNICNIEČIAMS

Šį sekmadienį, kovo 18 d., į- 
vyks Lipniūno kuopos susirin
kimas Jaunimo centre. Visi kar
tu išklausysim šv. mišių ir pri
imsim Šv. Komuniją 10 vai. jė
zuitų koplyčioje. Po to paval
gysim pusryčius ir pradėsim su 
sirinkimą. Kviečiame visus na
rius ir jų draugus atsilankyti.

GYVAS SUSIRINKIMAS
Šv. Jurgio par. ateitininkų 

kuopa sekmadienį turėjo gyvą 
susirinkimą. Jį pravedė kuopos 
globėjas mok. A. Bagdonas. 
Apie šv. Kazimierą ir mūsų re
liginius idealus papasakojo kun. 
J. Prunskis.

JAUNUČIŲ SUSIRINKIMAS
Marąuette Parko jaunučių

1
I
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at-kų susirinkimas įvyks šį 
šeštadienį, kovo mėn. 17 d., 
Chicago Savings & Loan Assn. 
patalpose.

I- sios grupės 12 vai.,
II- sios grupės 2 vai.
Visi nariai kviečiami

vauti.
daly-

— Globėjos

A. F. TARYBOS POSĖDŽIAI

Ateitininkų Federacijos tary
bos posėdis vakaruose įvyksta 
šį savaitgalį, kovo mėn. 17-18 
d., Chicagoje, Jaunimo namuo
se. Posėdžio pradžia šeštadienį 
1 vai. p. p. A. F. tarybos posė
dis rytuose įvyksta kovo mėn. 
24 d. 1 vai. p. p. „Darbininko” 
patalpose. Darbotvarkėje jauni
mo veiklos klausimai.

GAVĖNIOS SEMINARAS

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.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South D amen Avenue 
Kampas 47-tos ir Damen Avė. 
Vai. kas-’ien nuo 6—8 vai vak. 

šešt. 2—4 va!.
Trečiad. Ir Kitu laiku pagal sutartj. 

Ofiso telef. LAlayette 3-6048 
Rez. IVAlbrook 5-3048

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

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

Valandos pagal susitarimą
I

i

I
Kadangi šiandieną tautišku

mo klausimas yra ypatingai 
opus, organizuotumo reikšmė 
yra žymiai padidėjus, tad žvel
giant į organizuotumo reikalin-I 
gumą, dr. Vytautas Vygantas 
skaitys paskaitą šį šeštadienį, 
kovo 17, 7:30 vai. vak., Jauni
mo centre.

Gavėnios Seminaro komisija

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

Current

ir skolinkite pinigus 
Lietuvių Sostinėje — 
Parko apylinkės centre. 

Dividend up to 41A%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, IUinois GRovehill 6-7575

M. ofiso HE 4-5819, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, t-eč., š.ešt. pagal sutartj. 
sekm. užda.r> ta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika Ir Alergija)

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

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

2737 WEST 71st STREET 
V«aando8 tik susitarus 
TeL GRovehill 6-3409

^llllllilIlIimilllilIlilIlIlIlIlIllIlIlIlIlUHIIIIIIIIIIIIilIlUllllllllllUlilIHIliilIlIlIlr

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 Mest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6

° ••*** r* 4-

Ofiso telefonas — BIshop 7-2526

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd 

Valandos 9- 12 ir 7—9 v. v. paga’
susitarimą... išskyrus trečiadienius

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street

Spec. ORTHOPED1NES LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai v 
šeštad. nuo 2.4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS 
gydytojas ir chirurgas 

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

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

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

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

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

: 3925 West 59th Street
, Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 

penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8’30 
vai. vak. šeštad. 1—4 val., trečiad 
uždaryta.

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

Dr, W. Ross Dr. L, Scibutis
Inkstų, pūsles* ir šlapumo takų 

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

Valandos pagal susitarimų
-------------------------------

"A ofiso ir buto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. J. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Adresas: 4255 W. 63d. St. 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

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

Penkt. tik 1—3 p. m. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj.

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

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. WAlbrook 5-3099 

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai 

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

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCD1KIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALI STE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South IVestem Avenue 
llrmail., antrad., ketv. ir penktad. 

S 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. WAlbrool 5-3765

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71 st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8U8ITARIMĄ

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

DR. A. MACIŪNAS
C H I R U R G AS
2858 West 63rd Street

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p.

Telefonas — GRovehill 6-282S

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Spedalybč: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS
blandos: nuo 1-4 ir 6-8 vaL vak. 
Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

Trečiadieniais uždaryta.

Rez. GI 8-0873

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

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

mtrad. ir penktad. S-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
Šeštad.; 9 7. r. — 1 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

LIGOS

5-2670.
Jei ne-
3-0001.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spedalyb? akušerija ir moterų ligos 

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

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

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S .. *
PAGAL

Tel.
Skambint 2 Iki
ną. išskyrus trečiadieni.

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ

HE 4-1562
9 vai. popiet kasdle-

I

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 South Kedzie Avė.
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Nusiginklavimo konferencijos

TUŠČIOS PASTANGOS

Šioje vietoje jau buvo pasi
sakyta dėl Genevoje, Šveica
rijoje, įvykstančios septynioli
kos valstybių vadinamos nu
siginklavimo konferencijos. Šią 
konferenciją sumanius ir dėl 
jos susitarus, joje turėjo da
lyvauti aštuoniolika valstybių. 
Prancūzijai nesutikus konfe
rencijoje dalyvauti, suvažiavo 
tik 17-kos valstybių atstovai. 
Prezidentas Charles de Gaulle, 
kaip jau anuo kartu buvo pa
sakyta, išmintingai pasielgė ne 
sutikdamas siųsti konferenci- 
jon savo reprezentantų. Jis 
visai buvo teisus pareikšda
mas, kad iš šio, kaip ir visų 
kitų pasitarimų su Sovietais 
praeityje, nebus jokios nau
dos. Sovietai buvo ir bus nesu 
kalbami. Bet kas iš to, jei su 
jais ir būtų susikalbėta bei 
susitarta. Visvien jie sutarčių 
nesilaikytų.

*
Prieš pradedant konferenci

jos pilnaties posėdžius, susirin 
ko trijų didžiųjų — Jungtinių 
Valstybių, Anglijos ir Sovietų 
Rusijos užsienio reikalų minis 
teriai preliminariniams pasi
tarimams. Tuose pasikalbėji
muose JAV sekretorius Dean 
Rusk buvo labai griežtas. So
vietų ministeriui Gromykai ji
sai priminęs visą eilę nemalo
nių dalykų. Praėjusio sekma
dienio susitikime D. Rusk Gro 
Gromykui pareiškęs, kad Ame 
rikai, Anglijai ir Prancūzijai 
jau nusibodo Sovietų nuolati
niai susisiekimo su Berlynu 
trukdymai. Po visų privačių 
pasikalbėjimų spaudos atsto
vams buvo pranešta, kad tuo 
tarpu jie nieko gero nežada, 
kad jie neduoda jokių garanti
jų nusiginklavimo konferenci
jos pasisekimui.

*
Sovietų Rusijos diplomatai 

yra pasižymėję
užsispyrimu, bet ri storžieviš
kumu. Gromyko ypač yra ži
nomas kaip toks. Jis dažnai ir 
kietasprandžiu yra vadinamas. 
Tad, kad ir griežti JAV sek
retoriaus Rusk pasisakymai 
Berlyno ir kitais klausimais 
Gromyko nesujaudino, jo nepa 
veikė ir nepaveiks. Žinoma, ge
rai, kad Gromyko buvo per
spėtas, jog, jei sovietai nesi
liaus trukdę susisiekimo su 
Berlynu, Jungtinės Valstybės 
panaudos labai “griežtas prie
mones” ■— bus panaudoti ka
riniai lėktuvai palydėti tuos 
lėktuvus, kuriais vežami kelei 
vi ai ir miestui reikalingos gė
rybės. Tačiau neatrodo, kad 
Sovietai to pabūgtų. Tai duo
tų jiems galimybę pasitraukti 
iš vadinamo “oro saugumo ko
miteto”, kuris laikomas vie
nintele likusia agentūra, susi
darančia iš keturių valstybių

ne tik savo

ir veikianti Berlyne. Kaip at
silieptų į bendrą to miesto pa
dėtį išėjimas bolševikų iš to 
komiteto, sunku pasakyti. Tik 
riausiai, kad nieko ypatingo 
neatsitiktų. Jie darė visokius 
trukdymus ir šiame komitete.

*

Septyniolikos valstybių at
stovų nusiginklavimo konferen 
cija prasidėjo vakar. Trijų už
sienio ministerių — Rusk, 
Lord Home (anglų) ir Gromy
ko prieškonferenciniai pasita
rimai turėjo tikslą “suminkš
tinti nuotaikas”, duoti tinka
mas direktyvas, tačiau dabar 
matom, kad jiems tai visai ne
pavyko.

Preliminariniai “trijų” pasi
tarimai neduoda jokių garan
tijų ir vilčių, kad nusiginkla
vimo konferencija pavyks. So
vietai ir dabar, kaip ir seniau, 
“nebus pasiruošę” sutikti su 
siūlomais nusiginklavimo pla
nais, su efektinga nusiginkla
vimo .eigos priežiūra bei in
spekcija.

Todėl ir atrodo, kad Prancū 
zijos atsisakymas dalyvauti to 
je konferencijoje bus pateisi
namas ir, kad mes, darydami 
savo pastabas tuo reikalu, ne
būsime suklydę.

* at *

Dar viena keistenybė: į va
dinamus Taikos vienetus (Pea- 
ce Corps) nenorima įsileisti vy 
rų, kurie savo laiku yra tar
navę JAV kariuomenėj ar ki
tur, kaip saugumo pareigūnai. 
Esą bijoma, kad komunistai 
neįtartų, jog tie vienetai tar
nauja užsienyje, kaip Jungti
nių Amerikos Valstybių šni
pai. Patvarkymą nepriimti to
kių vyrų į tuos vienetus yra 
padaręs Peace Corps direkto
rius R. Sargent Shriver, pre
zidento John Kennedy seses 
vyras.

Visi labai gerai žino, kad 
tie vienetai yra paruošiami 
vykti į įvairius pasaulio kraš
tus padėti kelti ekonominį ly
gį ir žmonių moralinę bei me
džiaginę padėtį, tuo pačiu pa
rodyti tiems kraštams Ameri
kos gerą valią ir susirūpinimą 
žmonių pažanga. Tikslas yra 
gera sir naudingas. Jis gali 
pasitarnauti ir taikos reikalui.

Bet kodėl dabar negali dė
tis į tuos vienetus dirbę kraš
to saugumo tarnybose, tkirai 
negalima suprasti. Kaip labai 
gerai žinome, Sovietai iš savo 
krašto ir okupuotų kraštų ne
išleidžia į užsienį nė vieno žmo 
gaus, neparuošto komunistinės 
propagandos darbui ar šnipi
nėjimui, o mes bijome išleisti 
į užsienius tuos, kurie labiau
siai galėtų būti naudingi šiam 
kraštui ir jo saugumui.

Ar nereiktų kongreso komi
tetui ir į šį reikalą žvilgterėti?

Spaudoje ir gyvenime

VOKIEČIAI SIEKIA SAVARANKIŠKUMO
Vakarų Vokietija ryžtasi vesti savą užsienio politiką

GEDIMINAS GALVA

nurodė valstybės gynėjui Ro- 
bert Kennedy, kad, ateinančiuo
se pasitarimuose Genevoje pa
darius nuolaidų vokiečių sąskai- 
ton, neabejotinai jie bus pastū
mėti ieškoti sąlyčio su rytais.

Vakarų vokiečiai šiame poka
ryje pergyveno sutemų ir vil
ties prošvaisčių. Pirmieji po
kario metai buvo grąsūs: bad- 
mirio dienos, 7 mil. pabėgėlių iš 
rytų, svetimšalių antplūdis, pra
radimas Prūsijos, Pomeranijos,: apsaugos ministeris Franz Jo- 
Silezijos, visos vidurio Vokieti- sef Strauss reikalauja, kad vo- 
jos, vadinamos rytinės Vokieti-^Jciečiams būtų suteikta teisė 
jos, Henry Morgenthau plano turėti didelio pajėgumo bran- 
dalinis įgyvendinimas ir jo įta- duolinius ginklus. Su jo žinia 
ka JAV kariniame įsake J.C.S. pulk. Gerd Schmueckle savait- 
1067, politinis palūžimas dėl duo 
nos kąsnio.

Ūkiniai sunkumai nugalėti. 
Vakariečių išvežtųjų senų ma
šinų vieton pastatytos naujos 
praskynė kelią tarptautinėse 
rinkose. Konradas Adenaueris 
parodė nepaprastą ištvermę ir 
sugebėjimą prisitaikyti vakarie
čiams ir kovoti dėl vakarinės 
Vokietijos teisių. Adenaueris ir 
ano pokario užsienio reikalų mi 
nisteris Gustavas Streseman- 
nas turi bendrų savybių, nors 
jų kovos būdai skirtingi. Aden
aueris ir niršdamas liko ištiki
mu vakariečiams, kai Strese- i sluoksniai pasitarimams paruo- 
mannas pačioje pradžioje ban- šė dirvą. Mažame Tuebingeno 
dė kelius į vakarus ir rytus, mieste praėjusį lapkritį susirin- 
Abu buvo ryškūs nacionalistai, ko žymūs protestantai,
bet taikstėsi jį įsprausti į tik- Nobelio premija pagerbtas prof. 
rovės rėmus.

raštyje “Christ und Welt” aiš- 
' kiai puola JAV strategiją ir 
taktiką, jas vadindamas šio 
tarpsnio alchemija. Jis įspėja, 
kad vakariečiai turi būti pasi
ruošę ne žaisti įprastiniais, bet 
kovoti branduoliniais ginklais.

Posūkis į Maskvą
Praėjusį gruodžio mėnesį So

vietų raštas vakarinei Vokieti
jai pravėrė duris užmegzti šne
kas. Nuo to meto vyksta pa
sitarimai, kurie oficialiai yra 
paneigiami, bet jų nuotrupos 
pasiekia viešumą. Kai 1___
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nurodo dideles ūkines galimy
bes suartėjus Bonnai ir Mask
vai. Kai kurie šviesuoliai ska
tina glaudžiau bendrauti su 
Maskva, nes vokiečiams, jų nuo 
mone, teliko šis kelias ugdyti 
krašto savaimingumą ir pajė
gumą. Laisvieji demokratai, 
juos remią kapitalistai ir kai 
kurie kiti sluoksniai reikalau
janti peržiūrėti Vakarinės Vo
kietijos užsienio politiką, suda- Perkeldinti į kolchozines gyven- 
rančlą galvosūkį ne tik K. A- 
denauerio vyriausybei, bet ir 
JAV, kurios iki šio meto jau-

Okupuotoje Lietuvoje vedama 

kova prieš viensėdiją,

Kadangi toji viensėdija primena nepriklausomybės 
laikotarpį

SIMAS MIGLINAS. Vokietija

Lietuvoje smurto ir teroro šių (tiksliau: — perkeldintų. 
priemonėmis vykdytas kolchozų SM) skaičius. Ligi 1960 metų 
steigimas turi glaudų ryšį su 
pastangomis kuo greičiau panai 
kinti viensėdijas ir žemdirbius

.vietes. Akcija už kėlimąsi į kol
chozines gyvenvietes buvo ve
dama visu intensyvumu nuo 

tesi esą vakarinės Vokietijos kolchoz* steigimo. Žadėtos žem 
politinių klausimų sprendėja. ibiams paramos paskolų pavi

dale ir įvairiais kitais budais jie 
Vakarinės Vokietijos amba- vilioti keldintis į bolševikinių 

i sadoriaus Hans Kroli vardas 
I 
i vėl pateko į plačiąją viešumą.
Kancleris pareikalavo iš Mask
vos grįžti į Bonną ir pasiaiškin
ti. Tuo pat metu vakarinės Vo
kietijos spauda paskelbė, kad tija planavo. Dėl to pastarai- 
Kroll pasiūlė Sovietams iš Ber- s^a*s metais pasigirdo sntečki- 
lyno atšaukti svetimus karius, 

j^i~ vakarinę ir rytinę Vokietijas 
i priimti į Jungtines Tautas ir pa

dvarų centrus. Tačiau žemdir
biai paliko pasyvūs propagandi
niams paskatams. Kėlimasis į 
kolchozines bei sovchozines gy
venvietes nevyko taip, kaip par-

niai ir kitų pareiškimai, jog bu- 
s vusios viensėdijos trukdančios 

kolchozinei pažangai, dėl to rei- 
žadėjo vakarinės Vokietijos 2.5 k_įda^ visa’ kad tos gyyen- 
bil. dol. paskolą Sovietams.

pvz.

Vokiečių tautinis atbudimas
Vokiečiai daug ką pamiršo 

savo istorijoje, bet jie liko iš
tikimi nacionalistai. Šio meto 
svarbiausi klausimai: vokiečių 
suvienijimas ir krašto saugu
mas. Abu klausimai kelią susi
rūpinimo. Jie ima nuogąstauti, 
kad, sekdami vakariečių politi
ką, turės pirmutiniai nukentėti. 
K. Adenaueris visa tai gerai nu 
vokia, bet jis viešai negali šian
dieną užgirti tai, ką vakar pas
merkė. Jam teliko pasirinkti 
slaptus pasitarimus vesti su So
vietais ir daryti spaudimą į va
kariečius. Ši politika nieko bend 
ro neturi su Rapallo sutartimi, 
kurios įkvėpėjas — Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris, žy
das Walther Rathenau.

Rašte skatina- 
Oderio - Neissės 
Vokietiją. Liu- 
pareiškė rašto

Jei šios žinios bent dalimi 
pasitvirtins, o Hans Kroli grįš 
į savo pareigas, aišku, kad va
karinės Vokietijos politinis po
grindis laimėjo bylą ir kancle
riui Adenaueriui teliks pasi
traukti amžinoms atostogoms. 
Ar naujieji vairuotojai turės 
ganėtinai išminties bendrauti su 
Maskva ir išvengti jos spąstų?

vietės būtų panaikintos ir žem
dirbiai sukeldinti į kolchozą bei 
sovchozų gyvenvietes.

Tikrovėje buvusių viensėdijų 
panaikinimu bolševikinės san
tvarkos vykdytojai užsimoję vi
siškai ištrinti Lietuvos nepri
klausomo gyvenimo pėdsakus, 
žemdirbiams primenančius indi
vidualų ūkininkavimą.

Kiek ligi šiol perkeldinta 
j kolchozines dvarvietes?

Lietuvos žemdirbių nenorą iš

Werner Heisenberg, didžiausio 
radijo tinklo vadovas Klaus von 
Bismarck, aptarė raštą, kuris 
jau paskelbtas.
ma pripažinti 
sieną ir rytinę 
terio Bažnyčia
neremianti. Politinį spaudimą 
daro laisvieji demokratai, kurie 
dalyvauja nūdienėje vakarinės 
Vokietijos vyriausybėje. Jų va 
dovas Erich Mende, greičiausia vojuje, nes Maskvos ranka pa- kolchozines gyvenvietes rodo li- 
paskatintas didžiojo kapitalo, sieks centrinę Europą. gi šiol gana nedidelis persikėlu-

Tuo atveju JAV ir Vakarinė
Europa atsidurtų dideliame pa- buvusių viensėdijų keldintis į

pabaigos, pačių bolševikų duo
menimis, j kolchozines ir sov- 
chozines gyvenvietes Lietuvoje 
tebuvo perkeldinta 26,000 šei
mų. Tuo tarpu vien tik kolcho
zuose įjungta daugiau kaip 
355,000 šeimų (1957 metų pra
džios duomenys. SM).

Planai žemdirbius keldinti ir 
nesėkmingas tų planų 

vykdymas
1959 metais paskelbtame sep

tynmečio plane buvo numatyta 
į kolchozines gyvenvietes ligi 
1965 metų perkeldinti 110,060 
žemdirbių šeimų. Tačiau vos 
spėjus minėtą planą paskelbti, 
Sniečkus sovietinių komunistų 
plenume kalbėjo apie ryžtą per 
septynis metus perkeldinti 
150,000 žemdirbių šeimų. Ati
tinkamai kas metai didinti žem
dirbių perkeldinimo planai. Pa
vyzdžiui, 1960 metais buvo už
simota į kolchozines gyvenvie
tes perkeldinti 6,000 Lietuvos 
žemdirbių. Tačiau tasai planas 
nebuvo įvykdytas. 1961 metais 
buvo užimota perekldinti 10,- 
000 šeimų, tačiau iš Lietuvos 
Centrinės Statistikos valdybos 
duomenų matyti, kad tik apie 
3,000 šeimų galėjo būti perkel
dinta.

Kai kancleris taria, esą, per- 
anksti užmegsti pasitarimus su 
Sovietais, krikščionių demokra
tų pirmininkas Bundestage Hein 
rich von Brentano aštriai priki
šo vakariečiams: “Nepakenčia
ma toliau nuolaidas daryti. Pa
sitarimų tikslas su Sovietais į- 
tikinti, kad vokiečių tauta turi 
neginčijamą- apsiprendimo tei
sę”. K. Adenaueris dar kartą

I

JAV7 prezidento žmona Mrs. Kennedy duoda ligoniui vaikui saldainį, atvykusi į Indijos medicinos 
institutą New Delhi, Indijos sostinėje. (UPI)
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Kova už daugiabučių namų 
statybą

Pagrečiui akcijos kuo spar
čiau keldinti žemdirbius į kol
chozines gyvenvietes, taip pat 
vyksta kova už kolchozinių gy
venviečių pobūdį. Atrodo, kad 
nestinga manančių, jog žemdir
bius keldinant į kolchozines gy
venvietes, reikia. atsižvelgti į 
lietuvio sodiečio individualybę, į 
jo norą atskirai turėti nuosavą 
kertę. Gi Kremliaus direkty
voms aklai paklusnieji partiniai 
darbuotojai, jų tarpe Sniečkus, 
Šumauskas ir kiti, aiškiai pa
sisako prieš atžvalgumą į lietu
vio sodiečio individualybę, teig
dami, jog jei į tatai būtų atsi
žvelgta, tuo atveju nebūtų bu
vę ir kolchozai įsteigti. Šioji 
Kremliaus direktyvoms paklus
nioji grupė yra pažiūros, kad 
reikią kolchozinėse gyvenvietėse 

(Nukelta į 4 psl.)

. ........     Pilyje su dauguma paliko raupuotveidis „Geleži- Tai gal net jau nežinome, kas tikrieji mūsų prie- 
nė ranka”. Jeigu tiktai kas, jis tuoj pakiltų su visais šai? Brolis broliui? Ne! Lietuvis lietuviui? Ne! Rute- 
savaisiais, šaukdamas: „Vyrai, jietimis, ašmenimis ir nai, Galičas ir Livonija — tie mūsų priešai, tegu jie 

prasmenga. Tie įsiveržę žudo senus ir jaunus. Jie 
.mušdami išvaro vergijon mūsų moteris ir vaikus. Ru- 
tenai, Galičas ir kalavininkai degina mūsų sodybas, 
naikina pasėlius ir derlių, išsivaro mūsų žirgus ir gal- 

1 vijus. Tie kraugeriai yra mūsų žmonių niokotojai. 
Daugel sodybų yra dėl jų giria užslinkę...

Ir kas galėtų atmesti krivės Pruto teisybę? O 
jis moko: kovokim su svetimaisiais, o ne su savais. 
Pats krivė byloja: visi eikime išvien! Išvien prieš 
mūsų priešus! Siaubkime gudų kaimus, o ne savųjų. 
Naikinkime kalavijuočių pilis, o ne savąsias. Bet 
kaip tik dėl to mums visiems reikia vienos tvirtos 
valdžios!

Esame lietuviai, kaip ir jūs visi. Jūs, kriaviečiil, 
esate tokie pat, kaip ir mes, vilniečiai. Vilnia ir Kria- 
vas —tų pačių dievų Lietuva. Mes ir jūs — ne prie
šai: broliai! Viešpatis Mindaugas jūsų neišvaryB ki
tur iš Kriavo tarpmiškių. Jis jūsų neatskirs nuo pa- 
kriavės apylinkių, kurias mylite. Kas viešpaties Min
daugo klausys, tas gyvens gerai, kaip baravykas 
ąžuolo pavėsyje. Tarnyba Mindaugui, kaip ir malda 
dievams, niekados veltui nežus.

Ir kas tik viešpačiui Mindaugui pasipriešintų, tas 
greitai pakratytų savo kojeles. Kas prieš jį užsimos, 
tą siaubas ir sprogtuvės trenks. Viešpatis Mindaugas 
nieko nepakęs prieš save. Kas su vėzdu maištaus, to 
kailis bus įraugtas. Mindaugas kiekvieną užsispyrėlį 
už sprando sukrės ir sutvardys, nežiūrėdamas nei 
giminystės, nei turto. Gerai žinokite, Kriavo srities 
vyrai: bus tiktai viena iš dviejų — paklusnybė Min
daugui arba užraugtas kailis. Mindaugo turės klau
syti kiekvienas, kas ir kur jis bebūtų. Patys tai žino
kite ir kitiems pasakykite...

JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS
I
dantimis!”

Tvirtasprandis Pamuš švyti akimis. Prabyla pa
kelta galva.

Vyrai, sužinokite teisybę! Visimantas ir abu jo 
broliai atsisakė dėtis prie atkeršijimo Galičo Danilai 
už Lydą. To negana. Jie buvo susimokę su Danila 
prieš viešpatį Mindaugą. Jie su rutenais susidėjo.

Ir sužinokite daugiau. Visimantas buvo piktas 
kiršintojas ir vilkaduobių spendėjas. Jis ir jo broliai 
nujoję prikalbino Kernavės rikius, kad drauge vieš
patį Mindaugą užpultų ir užmuštų.

Viešpatis Mindaugas jums nieko pikta nepadarys. 
Nieko iš jūsų neatims. Kas bus ištikimas viešpačiui 
Mindaugui, tas niekad nesigailės. Tarnyba viešpačiui

PAVERGTAS PABALTIJYS IR 
“BENDROJI PYPKĖ”

“Darbininkas” savo vos istorijos nuo seniausių laikų li- 
atskleidžia gi busimojo Chruščevo nuvertini

mo tik Maskvos maskolių rašo
mos”.

Pabaltijyg neturi jokio savaran
kiškumo. Čia nėra “nei vieno įsta
tymo, kur žmogų gintų... Nepa
klausysi, iš nakties dingsi arba 
gausi slaptą pasiūlymą, kad vie-l _ ________ ____ _
šai paprašytum iš Pabaltijo į Sov. ilgai pučią trimitą. Gaida lėtai aidi pagirių ir pakran- Mindaugui ir malda dievams niekados veltui nežūsta, 
ęjo iun99 iacti vti licn V-are iri y*_ _______ • * ° * *■ , v , ..Viešpaties Mindaugo byla tik su rikiais, o ne 

Pamaus įsakyta apjoti krivūle atokiai ir su- su kareivomis ir geraisiais žmonėmis. Tik su savo

PREMIJUOTAS ROMANAS

Laikraštis 
taikliu žodžiu dažnai 
diktatūrinio komunizmo prievartą. 
Vasarįo 6 d. įdėjo įdomų straips
nį, pavadintą “Nėra nei vieno įsta
tymo, kurk žmogų gintų”. Straips 
nio autorius Pb primena, kad JAV 
atstovų rūmuose yra sudaryta 
komisija tyrinėti dabartinę padė
tį Pabaltijo valstybėse. Pabaltie- 
čiai jau, turi aiškius atsakymus jų 
klausimams. Tuose “Darbininko” 
skelbiamuose atsakymuose randa
me teigimus:

— Kai bus išžudyti ir išvežti iš 
Pabaltijo j Sovietų Rusiją visi pa- 
bal t iečiai — bus režimas laimė
jęs 100 procentų, o dabar: duokit 
laisvę Pabaltijui pa balsuoti, kaip 
jis nori valdytis, ir pamatysit tą S. 
Rusijos laimėjimą.

— Kiek S. Rusija nuo savęs at
stūmė? Ji nieko neatstūmė, nes vi
sus sau nepalankius kaip tik pa-^k 
traukia į save — gabena į Sov. Ru
sijos koncentracijų stovyklas kojų 
nukratyti arba Kazachstano dar
buose pasikarti, o į Pabaltijį iš 
Sov. Rusijos savuosius atgabena.

Toliau straipsnio autorius pabrė
žia, kad Pabaltijo režimas yra vis
kuo priklausomas nuo Maskvos. 
"Net ir Estijos, Latvijos ir Lietu-

llillllllllllllllllll
(Tęsinys)

22.

Aukštumoje dega sušaukiamasis laužas. Jau iš 
pat ankstyvo ryto.

Nelinksmas šauklys protarpiais užriečia galvą ir

Sąjungą išsikraustyti ligi karsto lūžtvėse... - - -
lentos”. \

mojumi atsakęs į tos komisijos ke-i ^uktl _K"av0 7nJ0S susirinkimą. Raiti ir pėsti ren-( giminaičiais, o ne su jumis, 
liamus klausimus, prideda:

— Kai nuolat metai iš metų ste
bi, tai prieš kiekvienus rinkimus

kasi apylinkės kareivos, senkuriai
i žmonės...

Sukdamiesi krinta lapai, lyg 
kalnu iškyla susirūpinimas paverg- Kraujuoja ryškūs putinai, 
tomis tautomis, o po rinkimų — 
bendroji pypkė tarp “didžiųjų”...

J. Daugi.

— Neskirki laiko niekam, dėl 
ko žinai, kad gailėsies, — nie
kam, dėl ko negalėtumei melsti 
Dievo palaimos, — niekam, apie 
ką negalėtumei ramia sąžine 
mąstyti mirties patale, — nie
kam, ką darant nenorėtumei bū
ti užkluptas mirties.—K. Baxter

ir sodybų gerieji'

žaisdami ošime.

Slėnis — milžiniškas, gelsvas 
išraižytas.

Dangus jau nusileidęs arčiau žemės, pažįstamais 
sunkiais debesimis apsirengęs.

I pietus nuklykdami nyksta laukiniai paukščiai. 
Liūdnas vėjas .neatsigręždamas eina krūmais išilgai 
slėnio.

Prisirinko augalotų ir kresnų, barzdočių bei ūso
čių. Daugiausia vis rimti, kiti rūstūs, net žvarbūs; 
kai kurie ir linksmaveidžiai šaipokliai.

Susirinkiman iš pilies atjoja plačiapetis Paraus, 
lydimas stipruolio Gaudižado su keliolika bendrinin
kų.

ir gilus, Kriavos

Argi krivė Prutas byla kada nors neteisybę? O 
jo paties žodžiai: per daug rikių! Gūdžioms tarpusa
vio piautynėms nematyti galo. Ne tiek ruteną ar 
kalavijuotį taikosi rikiai nudaužti, kiek vienas šali
mais kitą. Jų užsiundyti žmonės kits prieš kitą staug
dami klumpa kraujuje. Raudant reikia Lietuvai vieno 
vyriausio, kuris visus suvaldytų. Ligi kaklo jau mums 
tos palaidos balos.

Vyrai, sakykite! Ar vis klampoti išlytiems prieš 
saviškius gerus žmones? Gal dar negana savųjų už
mušta ir sudeginta, sunkiai žygiavus šlapiais rudens 
miškais ar pūgoje?

Klausosi grubūs buožininkai, kirvininkai ir lan
kininkai. Permąsto girdimus dalykus paniurę raitinin
kai — kirtikai ir jietininkai. Kas su pušnimis, kas su 
naginėmis...

O Paraus jiems rėkia. (Bus daugiau)
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DELEGACIJA PAS
PREZIDENTĄ IR ALTAS

Pasikalbėjimas su Alto pirm. L. Šimučiu

Tarp Alto, Amerikos Lietu
vių Ben-menės ir mūsų visuome
nės, ryšium su paskutiniaisiais 
įvykiais, susidarė gana stipri 
įtampa. Daugelis dalykų reika
lingi išaiškinimo ir net reformų. 
Šitokiai padėčiai esant, manėme 
būsiant naudinga pasiinformuo- 
ti iš pirmųjų šaltinių. Jau esa
me davę pasikalbėjimą su Liet 
Bendruomenės centro valdybos 
pirm. J. Jasaičiu, dabar duoda
me ALTo pirmininko Leonardo 
Šimučio pasisakymus.

— Paskutiniu metu spaudoje 
ir visuomenėje užvirė gana karš 
tos diskusijos apie Amerikos 
Lietuvių Tarybą. Maloniai pra
šytume Jus, Pirmininke, paaiš
kinti apie Alto struktūrą, veiki
mo būdus ir tikslus.

— Užuomazga Amerikos Lie
tuvių Tarybai buvo padaryta 
1940 m. rugpiūčio 9-10 d. Wil- 
liam Penn viešbutyje, Pitts
burgh, Pa., kur įvyko Amerikos 
Lietuvių R. K. Federacijos Ta
rybos gausus suvažiavimas tar
tis Sovietų okupuotos Lietuvos 
gelbėjimo reikalais. Tame su
važiavime buvo iškelta mintis 
suorganizuoti bendrą Lietuvos 
laisvinimo organizaciją, įtrau
kiant jon visas grupes ir orga
nizacijas, kurios aiškiai ir griež 
tai stovi už Lietuvos išlaisvini
mą. Buvo paruoštas ir statuto 
projektas. Numatytas ir vardas 
— Lietuvai Gelbėti Taryba. Tar 
tis su tautininkais — sandarie- 
čiais buvo išrinkti L. Šimutis, 
kun. Jonas Švagždys ir Juozas 
Laučka.

Po ALRKF suvažiavimo ant
rą dieną toje pačioje vietoje į- 
vyko pasitarimas su tautininkų 
— sandariečių veikėjais, būtent 
“Dirvos” redaktorium K. Kar- 
pium, “Sandaros” redaktorium 
M. Vaidyla, sandariečių sąjun
gos pirmininku Petru Pivariū- 
nu ir kitais. Šiame pasitarime 
buvo vienbalsiai sutarta tokią 
Lietuvai Gelbėti tarybą suda
ryti. Jos pirmininku buvo išrink 
tas L. Šimutis, vicepirmininku 
P. Pivariūnas, sekretorium K. 

v Karpius, o iždininku kun. J. 
Švagždys.

Tų pačių metų spalio 15 d. lie 
tuvių delegacijai atsilankius pas 
prez. Rooseveltą, į tą delegaci
ją pakvietus ir socialdemokratų 
veikėjus. Lietuvos pasiuntiny
bėje įvyko pasitarimas, kurio 
metu ir socialdemokratų grupė 
įsijungė į LGT. Netrukus orga
nizacija buvo praplėsta, nes ir 
abu Susivienijimai (LRKSA ir 
SLA) prisidėjo. Buvo pakeistas 
ir vardas — Amerikos Lietuvių 
Taryba. Sudarytas vykdomasis 
komitetas iš trijų — pirminin
ko L. Šimučio, sekretoriaus dr. 
P. Grigaičio ir iždininko M. Vai- 
dylos.

Pirmame ALTo sušauktame 
kongrese 1943 m., Pittsburghe, 
sudarytas tarybos direktoriatas 
iš vienuolikos asmenų, o 1945 
m. kongrese Chicagoje direkto
riatas padidintas iki 27 narių.

Buvo suorganizuota ir visa 
eilė skyrių kolonijose. Tautinin
kams atskilus nuo sandariečių, 
jie pasitraukė iš ALTo, nes gal
vojo savo veiklą grįsti buvusio 
Lietuvos prezidento A. Smeto
nos asmeniu bei jo autoritetu. 
Tačiau po kelerių metų ir tauti
ninkai sugrįžo į ALTą, bet jau 
kaip visai atskira nuo sandarie
čių grupė. Ji irgi davė ALTui 7 
atstovus. Todėl ALTo centrinio 
organo skaičius padidėjo iki 34 
narių, o vykdomasis komitetas 
nuo tada sudaromas iš keturių. 
1958 m. įvykęs Amerikos Lietu
vių kongresas nutarė sudaryti 
ir centro valdybą iš aštuonių 
asmenų., šitokios sudėties ALT
as ir dabar tebeveikia.

— Koks dabartiniu metu 
ALTo narių sąstatas?

— Sąstatas apima gana pla
čią mūsų visuomenę. Jame yra 
atstovaujami ne tik visų grupių, 
didžiųjų organizacijų sąjūdžiai, 
bet ir visos trys vadinamos lie
tuvių “kartos” — senieji lietu
viai, Amerikoje gimę ir tremti
niai. Iš pirmosios “senųjų” kar
tos sąstatan įeina: prel. Ig. Al- 
bavičius, A. J. Aleksis, S. Baka- 
nas, V. Barčiauskas, dr. St. Bie 
žis, P. Dargis, dr. K. Drangelis, 
St. Gegužis, J. Ginkus, dr. P. Gri 
gaitis, K. Jurgelionis, K. Kar
pius, T. Matas, St. Michelsonas, 
L. Šimutis, A. Trečiokas ir M. 
Vaidyla. Amerikoj gimusieji: 
prel. J. Balkūnas, prel. J. Bal- 
tusevičius, St. Briedis, V. Kvet
kus, E. Mikužytė, E. Paurazie- 
nė, B. Pivariūnienė, A. J. Rudis, 
teisėjas Jonas Zūris. Tremtiniai 
(visi Amerikos piliečiai): E. 
Bartkus, T. Blinstrubas, dr. B. 
Nemickas, dr. J. Pajaujis, dr. 
V. Šimaitis, dr. 'V. Vygantas, J. 
Talalas, E. Devenienė (atvyku
si Amerikon dar prieš II pa
saulini karą).

— Spaudoje keliamas ALTo 
reformų reikalas. Ką Jūs apie 
tai manote?

— Vargu rasi pasaulyje žmo
gaus sukurtą kūrinį, kuris bū
tų tobulas, kuriame nebūtų vie
tos pataisoms. Nepretenduoja 
į tobulumą ir ALTas. Jau vei
kiame dvidešimt antruosius me
tus ir galvojam, kad toji ALTo 
struktūra nebuvo visai bloga. 
Ji apjungė bendram Lietuvos 
laisvinimo darbui visas svarbes 
nes grupes ir organizacijas ir į- 
galino ALTą atlikti daug ir di
delių darbų, įsigyti gerą vardą 
JAV vyriausybės institucijose, 
kalbėti visos patriotiškosios 
Amerikos lietuvių visuomenės 
vardu. Gana aštria forma kelia
mi spaudoje ir kitur pageidavi
mai, net reikalavimai, daryti 
kai kuriuos pakeitimus ALTo 
struktūroje, net narių sąstate 
ir vadovybėje nėra visai be pa
grindo.

Jau prieš šešetą metų esu kė
lęs kai kurių persitvarkymų į 
klausimą. Aš, kaip ir daugelis 
mano bendradarbių, jautėme ir 
jaučiame reikalą sutikslinti ir 
pagyvinti ALTo institucijų veik 
lą. Jau 1956 m. ALTo pilnaties 
suvažiavime kėliau klausimą, 
kad ALTo dvi institucijas — In 
formacijų centrą New Yorke ir i 
sekretoriatą — reikia sujungti 
į vieną įstaigą. Minimalius per-

yra

sitvarkymus galima padaryti 
vykdomojo komiteto ir valdybos 
ribose, o tuos, kurie liečia pa
grindinius klausimus, tektų at
likti viso ALTo suvažiavimuo
se ir kongresuose, kurie įvyks
ta maždaug kas penkeri metai. 
ALTo suvažiavimas bus su
kviestas šią vasarą, o kongre
sas tikriausiai kitais metais.

— Eilėje laikraščių buvo ra
šoma apie kai kurių ALTo egze- 
kutyvo narių nesiskaitymą su 
kitais egzekutyvo nariais, per
žengimą savo kompetencijos. 
Jeigu tai tiesa, ar juos delega
vusios grupės gali atšaukti ir 
kokia būtų to procedūra?

— Nors grupės ir organizaci
jos deleguoja savo atstovus j 
ALTą kongresų metu ir pasitiki, 
kad jie ALTe dirbs nuo kongre
so iki kongreso, tačiau bet kuri 
grupė. ar organizacija, deleguo
janti savo atstovus į ALTą, gali 
bet kada atšaukti savo atstovą 
ar net visą savo reprezentaciją 
iš ALTo ir jų vieton paskirti 
kitus. Jos gali atšaukti savo at
stovus ir iš vykdomojo komite
to.

— Visuomenėje keliama min
tis, kad ALTas turėtų būti su
daromas ne siunčiant įvairioms 
politinėms srovėms savo atsto
vus, o rinkimų būdu, įvedant ir 
naujų žmonių. Manoma, kad tai 
ALTo veiklą padarytų našesnę. 
Ką galėtumėte, remdamasis sa
vo ilgų metų patyrimu, apie tai 
pasakyti?

— Po kiekvieno ALTo sušauk 
to kongreso į tarybą įeina nau
jų žmonių. Aš nė kiek neabejo
ju, kad busimasis Amerikos lie
tuvių kongresas žymiai pakeis 
ALTo narių sąstatą. Gali pa
keisti ir struktūrą arba ją pra
plėsti. Tai priklausys nuo tin
kamo kongresui pasiruošimo, 
nuo susitarimo, nes aš vis tik 
nemanyčiau, kad susitarimo 
dėsnio reiktų išsižadėti. Susita
rimo keliu eidami, šios svarbios 
Lietuvos laisvinimo organizaci
jos pageidaujamus 
mus sėkmingiau ir 
liksime.

— Straipsniuose 
mėta, kad ALTo 
Yorke ir Chicagoje per pasku
tinį dešimtmetį visuomenei kai
navo apie $100,000 ir per tą 
laiką neišvystė pastovių infor
macijų lietuvių spaudai, nesu
darė artimų kontaktų su Ameri
kos spauda ir neišleido ne vieno 
žymesnio veikalo ...

— Neturiu po ranka skait
menų, kiek iš viso yra išleista 
Lietuvių Informacijos centrui 
New Yorke išlaikyti. Žinau tiek, 
kad paskutiniais metais šiai įs
taigai išmokame apie aštuonis 
tūkstančius dolerių per metus. 
Nelaikau, kad tai būtų labai di
delė pinigų suma, kurion įeina 
direktorės alga, raštinės nuo
ma, šviesa, telefonas, telegra
mos, raštinės išlaidos ir kitos 
smulkmenos. Darbo padaroma 
vis tik daug. Kai LAIC buvo 
sukurtas, jame dirbo šie asme
nys; prof. K. Pakštas, pulk. K. 
Grinius, dr. K Jurgėla, ir M. 
Kižytė. Kai kurį laiką informa
cijų skyriuje dirbo ir kun. dr. 
J. Prunskis. Vėliau pasiliko cen
tre dirbti tik dr. Jurgėla ir M. 
Kižytė. Kai iškovojome lietu
viams teisę įvesti lietuvių sky
rių prie Voice of America, dr. 
Jurgėla perėjo ten, tuo būdu 
mūsų įstaigoj pasiliko dirbti 
viena M. Kižytė.

LAIC keletą metų leido pe
riodinį leidinį “Lithuanian Bul- 
letin” kuris buvo labai plačiai 
siuntinėjamas. Biuletenis paskel 
bė labai daug Lietuvos okupaci
jos, trėmimų genocido dokumen 
tų. Jo medžiagą panaudodavo 
kitataučių spauda, valdžios įstai
gos, universitetai ir t. t. Šiuo 
požvilgiu mūsų informacijos įs
taiga daug naudos padarė. Be 
to, jis išleido net kelias laidas 
informacinės ir propagandinės 
E. Harrisono knygos “Lithua- 
nia’s Fight for Freedom” ir ją 
plačiai paskleidė. LAIC buvęs 
direktorius dr. K. Jurgėla pa-

I

pertvarky- 
tiksliau at

buvo pažy- 
biurai Nevv

KOVA PRIEŠ VIENSĖDIJĄ
(Atkelta iš 3 psl.) 

statyti daugiabučius namus ir į 
juos keldinti žemdirbius. Šitaip
elgiantis, esą, atpigsianti staty- Matyta: 3,300 karvidžių, talpi- 
bairt. t. į r"’’*“ “ 72.“.

— Vienintelė protinga laisvė 
yra ta, kuri gimė ir augo Dievo 

sius 10 metų (tai yra nuo 1952 baimėje bei paklusnume ir žmo- 
pradžios. SM), Lietuvos kolcho
zuose ir sovchozuose buvę pas-

Ministerio pirmininko iš 
Kremliaus malonės aiškinimai

Vilniškės “Tiesos” i' " 
pastaruoju metu pasirodžiusia
me M. šumausko straipsnyje 
pateikiama kai kurių duomenų 
apie bolševikinėse dvarvietfee 
ligšiolinę statybų eigą. Sumaus- į 
kas nurodo, kad per pastaruo-

nančių 339,900 galvijų, 2,809
■ kiaulidžių, 1,500 arklidžių, 175 
avidės, 5,000 daržinių, ir 31,000 
gyvenamųjų namų (tačiau ka
dangi dalis pastatytų gyvena- 

^se mų namų skirta kolchozų bei 
sovchozų biurokratijai, dėl to 
minėtasis pastatytų gyvenamų 
namų skaičius nesietinas su to-

i kio skaičiaus žemdirbių perkel-

nių meilėje, ir kuri pasidarė 
ryžtinga ginti tiesą ir tarnauti 
pareigai. —W. Ax. Simms

3321 S. Halsted St • CLiffsce4-5665
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Toliau Šumauskas tame 
straipsnyje pateikia kolchozuo
se ir sovchozuose statybų planą 
per būsimus 10 metų, kartu rei-rase anglų kalba plačią Lietu- į

vos istoriją, kurios išleidimui iš . kalaudamas, kad dešimties me- 
ALTo buvo paskirta pustrečio tų eigoje būtų į kolchozines gy- 
tūkstančio dolerių. Ir toji kny- venvietes perkeldinta 230,000 
ga buvo ir tebėra gana plačiai žemdirbių šeimų. Taip pat ke- 
skleidžiama.

Stambi pinigų suma ALTo 
buvo paskirta ir kun. Chase pa
rašytai anglų kalba Lietuvos is
torijai. Kasmet atspausdinama 
knygelė — Vasario 16 d. minė
jimo metu pasakytos senatorių 
ir kongresmanų kalbos bei pa-', 
daryti pareiškimai kongrese 
apie Lietuvą ir jos nepriklauso
mybės reikalus. Tos knygelės: 
kasmet atspausdinama po 5,000 
egzempliorių. Studentų sąjun
gos leidžiamas žurnalas “Litu- 
anus” taip pat yra gavęs para- 

■mos iš ALTo.

— Lietuvių Bendruomenė at
stovauja gana plačius sluoks
nius, ir esame girdėję apie ją 
teigiamų ir Jūsų atsiliepimų. 
Kaip būtų galima ateityje iš
vengti, kad vienų ir kitų jėgos 
nebūtų eikvojamos tarpusa- 
viems konfliktams, o būtų pa
naudojamos pozityviam darbui?

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

TEL E V I ZI J A S 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje $S.00, už 
iirbtuvSs darbą $10.00 Ir dalya

Pigios pavelkslinSs lempos
J. MIGLINAS
U <MM1, SL II <. PK K-UMJ3

*

VOSYLIUS FOOD MART
2433 W. 63th St.. Tel. PR 6-2113

Gamina ir par
duoda lietuviš
kas rūkytas 
dešras, skilan
džius, įvairią rū
kytą ir šviežią
mėsą. Liet, sū-1 
riai, saldainiai, 
medus, delikat., 
grocery prekės.

liamas klausimas kolchozinių 
gyvenviečių pobūdžio reikalu ir 
pasisakoma už daugiabučių na
mų statybą. ~

Minėtus planavimus vykdant, 
tektų kiekvieneriais metais bū
simą dešimtmetį perkeldinti 
maždaug po 23,000 Lietuvos 
žemdirbių šeimų, kad kuo grei
čiau būtų panaikintos gyvenvie- - 
tės, žemdirbiams primenančios 
Lietuvos nepriklausomybės lai
kotarpį.

-------------------------------------------- i
PLANINGAS TAUPYMAS 

Šj MĖNESJ j’ MOKA GERUS DIVIDENDUS
PAS BUDRIKA Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra- 

į gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.

I

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairiu atstumu
A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

Remkit dien. “Draugę”

LEO’S TEXACO SERVICE
PILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI 

Prityrusių tepimas ir aliejaus pakeitimas

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

- ANTANAS TVERAS
DIFL. LAIKRODININKAS

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

Rasa Augiūtė modeliuoja elegan
tišką kostiumėlį.

— Savo laiku esu kėlęs mintį 
ALTo suvažiavimuose, kad AL
To, JAV Lietuvių Bendruome- 

Į nės ir BALFo valdyboms reiktų, 
suvažiuoti bent kartą per me
tus pasiinformuoti ir savo dar
bus suderinti. Maniau ir manau, 
kad tokie susitikimai ir pasita
rimai pašalintų nesusipratimus, 
kokie dažnai pasitaiko Ame
rikos lietuvių veikloje. Būtų 
daugiau darnumo, tikslesnio pa
sidalinimo darbais ir vieningu
mo. Su Bendruomenės valdyba 
pirmą kartą mus suvedė delega
cijos pas prezidentą Kennedy 
organizavimo reikalas. Tai davė 
progos pasikeisti nuomonėmis 
ir kitais klausimais. Nors prie 
to susitikimo ėjome per tam 
tikrus skausmus, bet vis dėlto 
turėjome progos susitikti ir iš
sikalbėti. Aš, kaip ALTo pirmi
ninkas, esu dalyvavęs keliuose 
JAV L. B. Tarybos suvažiavi
muose svečio teisėmis. Taip pat 
dalyvavau ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seime 1958 m.

(Pabaiga rytoj)

I

Taupyti reikia: senatvei, vaiky, mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin- 
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

Duodamos didelės nuolaidos ant 
gerų RAKANDŲ, TELEVIZIJŲ, 

AUKSINIŲ DAIKTŲ, RANKINIŲ 
LAIKRODĖLIŲ, DEIMANTŲ

Svečių kambario setai,
2 dalių, nuo ................... $99 00

3 dalių miegamojo kambario
setai nuo ........................ $99.00

5 dalių Dinette setai .... $38.00 
KARPETAI, ŠALDYTUVAI GA- 

ZINIAI PEČIAI, TELEVIZIJOS, 
HI-FI Stereo, Phonografai, KĖ
DĖS, LEMPOS.

Lengvais išsimokėjimais
Lietuviški rekordai

i

BUDRIK 
FURNITURE 

3241 So. Halsted St.
Tel. CAlumet 5-7237

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais 11—5 vai.
Budriko radio programos sekmad. 
š stoties WHFC, 1450 kiJ nuo 
2 iki 2:30 valandos po pietų.

Siiimiiimiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiį

1 MARQUETTE PARKE VEIKIANČIOJI SIUNTINIŲ 
(STAIGA IR KRAUTUVĖ

= ORBIS—NIDA, 2608 W. 69th Street
Chicago 29, Illinois 

f PRAPLEČIA SAVO VEIKLĄ!
Krautuvėje atidaromas naujas prekių skyrius. MEDŽIAGŲ— 

= tekstilės prekių kiekis padidinamas. Kainos žemos. Siuntiniai 
E siunčiami į Lietuvą ir kitur. Siunčiame ir maisto siuntinius iš 
= europinių kraštų į Lietuvą.
E Pranešame taip pat, kad Čikagoje atidarome naują mūsų 
= krautuvę, nuosavuose namuose, vienoje iš Chicagos gyviausių 
Ę gatvių. Smulkų adresą pranešime, kaip tik krautuvė bus paruošta 
E veikimui.

Mūsų krautuvė 2608 W. 69th St. (Marąuette Parke) veiks ir 
= toliau, tik bus padidinta. Tarp kitko turime gražų AUŠROS 
E VARTŲ švč- Marijos paveikslą, 9’/2”xl3" dydžio, rankų darbo 
E mozaika iš specialiai parinktų šiaudų. Darbas labai gražus ir 
E kruopštus. Kaina $7.50 (su pasiuntimu į Jūsų namus). Paveiks- 
E las įremuotas ir su stiklu.

2608 W. 69th St., Chicago 29, Illinois 
PRospect 6-2009

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

♦
AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.-Tel. VI rginia 7-7717
Savings Insured to $10,000 by F. S.L.I. G

Automobiliams vieta greta musų įstaigos

— - ■ ----  . ' -1-

KAM PERMOKĖTI ir Būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956—1961 mėty modeliu 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantiją

T,

♦

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

Telef. WAIbrook 5-5121
'Ir

t

ORBISNIDA

KVIEČIAME APLANKYTI MUSŲ NAUJAS PATALPAS

INSUR D

k

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKLEW1CZ, Prez.

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

1962 m.
Naujas aukštas dividendas numatomas

mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r. 
PIRM, ir KĖTV............................... 9 v. r. Iki S p. p.
ANTRAI), ir l’ENKT..................... 9 v. r. iki S p. p.
SEKTA D........... 9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryto.

A
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PARAMA GIMNAZIJAI

♦

Sol. Pranė Radzevičiūtė, daina
vusi Kauno ir Vilniaus operose, 
Kauno ir Vilniaus radijofonuose 
bei koncertuose, dainuos SLA 
koncerte kovo 24 d. Detroite.

S-L. A. 352 kuopa, įvertinda- 
_ ma lietuviškos gimnazijos reikš 

mę, paskyrė Vasario 16-sios 
gimnazijai paremti 25 dol. auką.
BANKIETAS IR KONCERTAS

Deimąntiniam jubiliejui atžy
mėti, SLA 352 kuopa kovo 24 
d. St. Clement salėje rengia 
koncertą ir bankietą. Meninę 
programą išpildys Lietuvos ope 
ros solistė Pr. Radzevičiūtė ir 
solistas Br. Marijošius, akompa
nuojant muz. St. Gailevičiui ir 
Detroito Lietuvių Tautinių šo
kių grupė, vad. G. Gobienės. Po 
programos vakarienė. Kadangi 
gavėnios laikas tai šokių nebus. 
Bilietai gaunami jau dabar pas 
visus SLA kuopos darbuotojus.

P. J.

*

STUDENTŲ DĖMESIUI
Kovo 18 d. 12 vai. d., yra 

ruošiamas bendras studentų sky 
riaus susirinkimas, kuris įvyks 
Šv. Antano parapijos klebono 
naujoje residencijoje (25-tos ir 
Vemor gatvių sankryža). Pas
kaitą “Lietuvos santykiai su 
Maskva” skaitys Leonardas Ge
rulaitis, paskutiniu laiku dėstąs 
istoriją Michigano universitete. 
Po paskaitos seks einamieji rei
kalai ir pranešimai, dėl tolimes
nės mūsų veiklos.

Valdyba tikisi gausaus narių 
atsilankymo. Valdyba

M g

— Juozas Kratage-Kratavi- 
čius Šv. Juozapo dienoje atšvęs 
gimtadienį savo namuose, 2024 
So. Harmond Drive, Pontiac, 
Mich. Juozas laimingas sulau
kęs 90 metų. Jo žmona Pranė 
80 metų. Varduvių ir gimtadie
nių proga turės pramogėlę sa
vųjų A.ppe. Juozas ir Pranė vi
są gyvenimą buvo gausūs kata
likų reikalų rėmėjai, ilgamečiai 
LRKSA 171 kp. nariai. Turi iš
auginę gražią šeimą. Dukra Ona 
su tėvais gyvena ir nuoširdžiai 
globoja.

— Juozas ir Pranė Brundzai 
susilaukė pirmo sūnelio Juozo 
Prano.

V.

lietuvių parapijos narės ir apy
linkėje maloniai kviečiamos at
vykti į Švento Petro parap. sve 
tainę, sekmadienį, kovo 18 d., 
tuoj po sumos (apie 11:30 vai. 
ryto) į svarbų organizavimo 
susirinkimą, Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikių Moterų są
jungos kuopos. Dalyvaus kun. 
V. Kriščiunevičius. Pranešimą 
apie organ’zaciją darys Moterų 

' sąjungos centro pirm. Elzbieta 
! Fauraz»enė.i
i Moterų sąjungos organizacija 
sėkmingai gyvuoja ilgus metus, 

i Yra
i-----
I

BANAITIS DETROITE
Banaitis kovo 17 d. 7:30 
buv. lietuvių svetainėje, 

šv. Antano lietuvių para-

♦

V. 
vai., 
prie 
pijos, skaitys paskaitą tema
Okupuotoji Lietuva šiandien.

V. Banaitis kalbės apie tau
tos vergijos padarinius, degene 
ruotos sovietizacijos žiaurumus, 
lietuvių nuotaikas ir viltis ir kt.

Atėję šios paskaitos išklau
syti, daug nauja sužinosime, į 
klausimus gausime teisingus at
sakymus. Įėjimas laisvas vi- 
siems.

KVIETIMAS MOTERIMS
Visos lietuvės, švento Petro

ininHiHiiniiniHiitiiiiniifiiiiiiiiififiiifii' 
DETROIT, MICH.

SKELBIMAI
III!IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllIIIIIIIll>

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAIi
VINCAS KIRŠINĄS

11420 Steel Avenue
Detroit 27, Michigan 

Tel. WE 4-6165
GENERAL CONTItACTOR

*

Atlieka Įvairius statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalintn- 
kystSs. cemento, mūrijimo, elektros, 
piumbingo. dažymo ir dekoravimu. 
Atskirų kambarių bei butų Įrengimą 
pastogėse ir skiepuose.

" ♦s*
LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

kiekvieną šeštadieni 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 

vių moterų fratemalinė organi
zacija Amerikoje. Jos tikslas 
yra teikti narėms pašalpą, ap- 
draudą ir apšvietą.

Kviet lame visas įsirašyti į šią 
garbingą organizaciją. Prisidė
kite prie katalikiškos, lietuviš
kos ir kultūringos veiklos

EV. EM.
I 
I 
I

MAIRONIO MINĖJIMAS
Kovo 11 d. Tarptautinio In

stituto gražiose patalpose, D. 
Lietuvių Kultūros klubas suruo 
šė tikrai gražų mūsų tautos dai 
niaus Maironio 100 metų gimi
mo ir 30 metų mirties sukak
čių paminėjimą. Apie 140 tau
tiečių savo atsilankymu pager
bė Maironį. Minėjimas laikyti
nas labai pasisekusiu.

Apie Maironį paskaitą skaitė 
ras. B. Gražulis. Prelegentas 
sug'austai apžvelgė šią mūsų 
tautos įžymybę, jo kūrybą, jo 
reikšmę tautos prisikėlimui. 
Maiionio garbė ir didybė nema
žesniu šviesumu švies ateinan
čioms kaitoms. Spaudos drau
džiamojo laikotarpio didžiausias 
lietuvių tautos poetas ir dai
nius, gyvens tol, kol bus gyva 
lietuvių tauta, nes Maironis — 
Lietuvos poetas.

D. K. Kl. pirm. Alpas Gilvy- 
dis pristatė dainininkę B. Ber- 
žanskienę. Ji padainavo ketu
rias dainas; Neapleiski mūsų, 
muzika Budriūno, žodžiai Mai 
ronio; Beauštanti aušrelė, mu
zika Gailevičiaus; 3. Šiandien
mano sieloj šventė, Tallat Kelp
šos; 4. Ten kur Nemunas ban
guoja, muz. Kačanausko, žo
džiai Maironio. Akompanavo 
muz. Albertas Mateika.

Padeklamavo Dalia Mikaitė 
Punios kalną ties Nemunu, Ri- 

vienintelė katalikių lietu- mas Sukauskas Mylėk lietuvi ir

I

Į

Z&overs

Taupo Jums laiką ir pinigus.
Mažiau kainuoja negu moaey 

orderiai.
Jūs galite Nikel-Cheks išrašyti 

savo patogiuose namuose.

Jūsų “cancelled” čekiai ir čekių 
registracija padeda turėti dokumentus, 
reikalingus income tax pareiškimams 
Nereikalingas joks minimum balansas 
Sąskaiton pinigus galit prisiųsti paštu.

0''V-r,;0C°’

WHEN YOU PA Y YOUR BILLS WITH

AUKEL-CHEK

'.-į'.■■■"■

A NICKEl DOES A MAN S* WORK,

ŠTAI KAIP DROVERS /MIKEL-CHtK 
JUMS DIRBA...

sfcDroversBanliS
47A Str—f A AMand Av— YArcfc 7-7000

MEMBERS, FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 
COMBINEO RESOURCES OVU 125 AUU.ION DOLLAR*

Dėl pilnų informacijų, pasimatykite su

Mr. Orvin E. N'elson, Assistant Cashier 
arba paskambinkite jam tel. YArds 7-7000. Remkite tuos, kuriy skelbimus matot "Drauge"

Liucija Mingėlaitė Jūratę ir Kas 
tytį. Reikia pasidžiaugti, kad 
visų trijų jaunuolių studentų 
(tiesa, D. Mikaitė jau mokyto
jauja) deklamavimo lygis aukš 
tas ir klausytojams sudarė gi
laus įspūdžio.

Už pasiaukojimą ir pasiruo
šimą prelegentui, dainininkei, 
ir 3 dek'.amuotojams dėkingi L.
K. Kl. valdyba ir Maironio mi
nėjime dalyvavę svečiai, šeimi
ninkės gausius svečius pavaiši
no kavute. Ačiū M. Bukauskie
nei, kuri tai kavutei paruošti 
ir pateikti svečiams vadovavo. 
Detroito Lietuvių Kultūros klu
bui vadovauja pirm. Alp. Gilvy- 
dis. Reikėtų daugybę vardų pa
minėti, nes prie šio pasisekusio 
Maironio minėjimo suruošimo 
prisidėjo gana daug entuziastų,
L. K.K. darbuotojų. V. S-mas

j Sol. Bronius Marijošius, daina
vęs Vilniaus filharmonijoje, Kau
no operetėje, davęs eilę koncertų je mažiausiai 3 savaites. Kun. 
Lietuvoje Vokietijoje ir čia Ame- : v Rudzinskas žinomas kaip ge- 
nkoje, dainuos SLA koncerte i , .
Detroite kovo 24 d. ras pamokslininkas, visuomet

MŪS KOLONIJOSE DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. kovo mėn. 15 d. 
!
Į pasiruošęs ir daug padeda vie
tos lietuviams darbo gavimo 
reikaluose, gabus organizato
rius. Lietuvoje būdamas yra 
pastatęs gražią, mūrinę bažny
čią Aliejų parapijoje. Bolševi
kų okupacijos metais kalintas 
Šiaulių kalėjime. Neretai yra 
kviečiamas ir talkininkauja Dėt 
roito Šv. Antano lietuvių pa
rapijai. P. J.

New York, N. Y.
X Koncertas

kartuSol. Ben. Povilavičius 
su Bostono choru dainuos New 
Yorko skautų Tauro tunto ren
giamam koncerte, kuris įvyks 
kovo 24 d. 7 vai. Franklin K. 
Lane salėje.

New Yorke šiuo koncertu su
sidomėjimas didelis. Kyla ir bi
lietų paklausa, kuriuos platina 
skautai ir jų talkininkai.

Cambridge, Mass.
AUKOS LIETUVOS 

LAISVINIMUI
Cambridge, Mass., įvykusiame 

Vasario 16 minėjime aukojo:
$10 — inž. Kazys Daugėla su 

žmona. Po 5 dol. aukojo? X iš 
Cambridge, Y iš Cambridge, My
kolas Manomaitis, Jonas Burokas, j 
Petras Paliulis, Jonas Sarnauskas, 
Juozas Aneliauskas, XXX Nežino
mas. $3 davė M. Jakučiai. Kiti po 
mažiaus. Viso surinkta 100.28 dol.

Jonas Burokas davė klubo salę kas yra dr. V. Vygantas, 
minėjimui surengti be jokio atly
ginimo. . ■

I

KANADOJE

Windsor, Ont
Serga kun. V. Rudzinskas

Sekmadienį, laikydamas šv. 
mišias, staiga susirgo ir greito
sios pagalbos automobiliu nu
vežtas į Hotel Dieu St. Joseph 
ligoninę kun. V. Rudzinskas, 
Windsoro lietuvių kapelionas. 
Gydytojų teigimu kun. V. Ru
dzinskas turės pabūti ligoninė-

TARPTAUTINIS KATALIKŲ 
INTELEKTUALŲ 

KONGRESAS

Pax Romana, katalikų intelek 
tualų sąjūdis, savo kongresą 
šaukia Montevideo mieste, Uru
gvajuje, liepos 25 - 30 dienomis. 
Kongreso tema: “Universitetų

I atsakomybė prieš visuomenę”. 
I Pax Romana studentų pirminin-

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, III.
££ įsms; ^a^r

Alyva, anglys, kūrenimo .sistemų 
pakeitimai ir pataisymai 

BLUEFIRE OIL CO
DR 3-3683

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

Atstovas V. DORA, HE 4-5880

J
I 
I Kas ti k turi gerą skonį, 

Viską perka pas Lieponį!

LIETI VIT PREKYBOS NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS

Pirm;a. 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 VVestern Avė. krautuvė

ti

5

G II ADI \SKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV RADIJAI. HI-FI, VĖSINTUVAI 
l'ardaviiuai-taisyniai Sek. uždaryta

V A L Y MAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS
J. Budis

Tel. CLiffside 4-1050

I VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS KCŠ1HS FOTOGRAFIJOS 
H»SU SPECIALI BĖ.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-24S1

i. Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

I

T ER R A
3237 W. <>3rd St.. Chicago 29, IIL 

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

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 ik] 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmloek 4-2413 
7159 So. Maplevrood Avė., 

Chicago 29, IU.

110%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
■ už apdraudą nuo ugnies ir auto- 
■mobilio pas
i FRANK Z A POLIS

3208% VVest 95th Street 
H Chicago 42, Illinois
■Tel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.
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B DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. kovo mėn. 15 d. B E A L ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS f

Lietuvių Katalikų Spaudos dr-jos

metinis susirinkimas
(Atkelta iš 1 psl.)

reiEinamuosius ekonominius 
kalus besvarstant, daugiau 
stota prie klišėms gaminti ma
šinos. Kalbėtojai (L. Šimutis, 
St. Pieža, E. Stasukaitis) labai 
gražiai įvertino Draugo pažan
gą, padarytą įsigijus klišėms 
gaminti mašiną. Jauniems ir se 
niems, sakė jie, Draugas pasi
darė labai patrauklus, kai kas
dien gali išvysti pažįstamus vei
dus, ypač tų, kurie lietuviška
jam darbui aukoja ir turtą, ir 
darbą.

Iš pranešimo paaiškėjo, kad 
nė pusė klišių mašinos skolos 
neapmokėta. Visi klišėms gamin 
ti įrengimai atsieina daugiau 
kaip 28 tūkstančiai dolerių. Skai 
tytojai betgi į atsišaukimą tos 
mašinos reikalu labai gražiai 
atsiliepė. Aukotojų sąrašai skel 
biami Drauge.

A. Rudis pastebėjo, kad dau
gumas skaitytojų nežino, ką

su-

reiškia tos klišės. Jie nei to var 
do girdėję, nei to daikto nėra 
matę. Jis pasiūlė atsiuntusiųjų 
stambesnes aukas dėti nuotrau
kas dienraštyje ir paskui grą
žinti geradariui nuotrauką ir 
klišę, kad pamatytų, koks tai 
yra daiktas klišė. Žinoma, nu
stebtų žmogus, pamatęs, kad 
klišėje jo dešinioji ranka ar a- 
kis yra pasidariusios kairiosio
mis.

Iškilo ir enciklikos 
ir Mokytoja” leidimo 
mas.
prel. I. Albavičius. 
jos išplatinimo būdai. Encikli
ka ruošiama su plačiais komen
tarais, kuriuos padarė kun. dr. 
P. Brazys, MIC. Jos vertėjas 
yra kun. prof. P. Dambraus
kas.

MARQUETTE PARKO CENTRE
Mažai įmokėti — 4 kamb., 30 

lotas. Gazu šildymas. $12,700.
5 butai ir biznis.

Atskiri šildymai.
$14.800.

I Prie pat parko.
9 kamb. 50 p. 
$25.900.

Į Arti 67-os ir Pulaski. 6 metų. 5% 
kamb. mūras. Naujas mūro garažas. 
Geležinė tvora. Alum, langai. 30 p. 
lotas. $20,950. e

Lotas bizniui ir butui. Vieta dide-
! lėj biznio gatvėj, Marąuette Parke. 

$6.000.
Gabi moteris turės rūbų valyklą 

ir puikų butą geram name. Brighton 
Parke. $14,800.

Brighton Parke. Labai geras 2x4 
I kamb. namas. Naujas gazu šildymas. 
; Rūsys, garažas. $19,200.

Brighton Parke. 2 geri namai. 5 
| butai, taverna įrengta. $360 nuomos. 

$28,500.
Ties mūsų ofisu, keli blokai į ry

tus, 2 geri pajamų namai. Kainuoja 
$17,500. Duoda $4,S00 nuomos į me
tus. Reikia įmokėti $4.500.

PILDOME INCOME TAX

K. VALDI S REAL ESTATE
2815 W. 7 i st St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

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

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

Du butu mūras. 2 po 6 kamb. Ge
ležinė konstrukcija. Alyvos šildymas. 
Mūro garažas. $29,000.

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

Trys butai, mūro namas. Naujas 
garažas. Nauji atskiri gazu šild. 
$26,400.

Arti bažnyčios, mokyk. 2 butai. 
Naujas šild. Garažas. $27,000.

Naujas 7 metu mūras. Moderni 
statyba 2x4% butai. Karpetai. Įreng
tas rūsys. S3S.700.

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

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

1 Apartanientinis. Gelsvų plytų, apie 
. $7,000 nuomos. Parduos už $62.800.

“Motina Taverna. 2 butai, tuščias lotas ša
lia. Geras mūras bizniui su įrengi- 

klausi- mais. $35,900.

Enciklikos leidėjas yra' 
Svarstyta ]

i

I

l

Padėkos žodį visiems direkto
riams tarė kun. V. Bagdanavi- 
čius, Tėvų Marijonų Draugo na 
mo vyresnysis. V. M.

CH ICAGOS ŽINIOS
BUS KARŠTA VASARA

Rekordinė žiema ištiko Chi- 
cagą 1951-52 metais, kada iš
krito 66.4 colių sniego. Šią žie
mą jau iškrito 58 coliai sniego. 
Jeigu oro istorija kartojasi, tai 
ši vasara turėtų būti iš karš
čiausių. 1952 metų vasarą at
žymėjo 37 dienos, kada tempe
ratūra siekė 90 laipsnių ar auk 
sčiau. Panašiai gali įvykti ir 
šiais metais.

žus, prašo, kad savininkai pa
šauktų senų laužų pirkėjus, tai 
bent uždirbtų keletą dolerių ir 
miesto gatvės būtų švaresnės. 
Chicagos teisėjas Alfonse Wells 
primena, kad pagal įstatymą 
už automobilio palikimą savinin 
kas gali būti nubaustas $200 už 
kiekvieną dieną.

i

j

CHICAGOJE

p-

mūro namas. 
$3,600 nuomos.

Modernus mūras, 
sklypas. Garažas.

i

REAL ESTATE REAL ESTATE

$24,800 mūrinis namas su taverna j $13,000 mūrinis 5 kamb., 12 m., 
įskaitant visi šaldytuvai ir įrengimai, garažas, maža įmok, 
prie mūsų įstaigos. $5.000 įmokėti.

$36,900 mūrinis 10 m. po 3 mieg..
71 ir Mozart, bangenas.

$68.000 “Koomtag house”, pajamų 
apie $20.000 metams, pirksite įmo
kėję $14.000.

$12.000 medinis 5 kamb., 35 p. lo
tas. rūsys. Gage p.

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

Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šį 
pavasarį savo namą, biznį ar kitokią 
nuosavybę parduoti, tuoj pat užre
gistruok ją šioj įstaigoj. Turime la
bai daug rimtų pirkėjų, visose mies
to dalyse ir Tamstos nuosavybę ga
lime parduoti per 30 d. ir greičiau.simkus
REAL ĮSTATE. NOTARY PUBLIC
4259 So. Maplewood Avė. $20,500 mūrinis 5 kamb., garažas,

i

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046 S^5e#1J£lasterlai’ 1H bl0‘
m. mūrinis, 

s nuonv 
po 4 garažas

PILDOME INCOME TAX

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

3 apt. 5, 4, ir 3 kamb. Atskiri šil
dymai. $36.000.

2
va.

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

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th St. RE 7-8399

DĖMESIO!

DAR PER ANKSTI MAUDY- į 
TIS

Šiais metais numatyta, kad 
maudymosi pliažai atsidarys bir 
želio 8 d. Chicagos parko dist- 
riktui priklauso 22 mylių ilgu
mo ežero pakraštys, prie kurio 
yra 15 didesnių pliažų ir 15 
akligatvinių pliažų. Parkų dis- 
trikto žinioje yra 52 maudymo-, 
si baseinai. Spėjama, jog šią 
vasarą per 11 milijonų žmonių 
deginsis saulėj prie gaivinančio 
Michigan ežero.

Ben

pra- 
pasi-

L. B. LEMONTO APYLINKĖ

Kovo 4 d. buvo įsteigta Chi
cagos apygardoje dvidešimtoji 
iš eilės Lemonto Lietuvių 
druomenės apylinkė.

Steigiamąjį susirinkimą 
vedė J. Bagdanavičius,
džiaugdamas, kad Lemonte gra
žiai veikia lituanistinė mokykla 
vadovaujama ponios Abromai- 
tienės su 20 mokinių.
Į steigiamąjį susirinkimą at

silankė centro valdybos pirm. 
J. Jasaitis, Chicagos apygardos 

. valdybos narys A. Verbickas ir 
žurnalistas J. Vaičiūnas, kurie 
kalbėjo apie bendruomenės tik
slus ir uždavinius.

Išrinkta Lemonto apylinkės 
valdyba: Bagdanavičius, Abro
maitis, Umbrasas, šilėnas ir 
Dapkus. Revizijos komisija: Si
monaitis, Kaciliauskas, Mingi- 
nienė, Balčiūnas ir Ruibis.

Susirinkimas išklausęs J. Ja
saičio pranešimą apie lietuvių 
delegacijos apsilankymą pas J- 
AV prezidentą, priėmė smer
kiančią Altą rezoliuciją. A. V.

IŠDUODA VISOKIŲ 
LEIDIMŲ

Chicagos miesto rotušėje 
(City Hali) išduodama 125 į- 
vairių leidimų kategorijos.. Ten 
kasdien iki 600 asmenų gauna 
nemokamai X-ray peršvietimus. Į 
Ten pat yra miesto pareigūnų 
reikalams 200,000 tomų knygy
nas, kuris yra atidarąs viešam 
naudojimui. Iš viso miesto pa
tarnautojų yra 38,426.

PALIKO AUTOMOBILIUS
GATVĖJE

Pernai savininkai apleido ir 
paliko miesto gatvėse 15,682 
automobilius. Per pirmus du 
šių metų mėnesius gatvėse pa
likta 1,965 automobiliai. Sani
tarijos biuras, kuris tokias ma- 
šinas nutempia į policijos gara- DeToTS^MleMiSk

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškoma IRENA GARMUTE, 

gyv. Chicagoje. Prašoma atsi
liepti arba apie ją turintieji žinių 
pranešti šiuo adresu: Liudmila 
Sleptschenko, 2645 Neibel St.

(F

KRISTAUS 
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI

Iš italų kalbos išvertė 
KUN. P. DAUKNYS, MIC.

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done. Įrišta kietais puikiais 

viršeliais
Tai yra pirmas toks platus moks
linis veikalas apie Kristaus gyve
nimą lietuvių kalboje. Ši knyga 

yra išversta į 23 kalbas.
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra 

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

I

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. 
I Cementiniai pamatai. Naujai atre- 
> montuoti butai. Skalbykla ir pasto- 
į gė. $16,900.

Mūrinis bungalow, 6 kamb., 30 p. 
sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
$17,900.

13 butų mūrinis, tvirtas. $15,000
iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiin

Visi Pittsburgh’o lietuviai
KLAUSO IR REMIA

A. Duoblienė

N

$20.800 mūrinis 4 mieg., 8 metų, 
$3,000 įmokėti, 71 ir Sacramento.

$14,000 medinis 5 ir 6 kamb. bu
tai. 2 lotai, 4 garažai.

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

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

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

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

$17,900 mūrinis 6 
tas, garažas, naujas

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

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

ko nuo Maria High.
$10.000 įmokėti, 4 

virš *4 00 i mėn Iš
$23,900 mūrinis 2

30 p. lotas. Gage p
$15,500 medinis, 2

2 blokai nuo mokyklos.

PILDOME ĮVAIRIŲ RUSIŲ INCOME T AKSUS

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

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

*

4

P..
po 4, Brighton

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—$16,900 
Didelis pasirina. gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

NAUJAI ATREMONTUOTAS
5 kamb. mūr. bungalow prie Mar

ąuette Pk. $19,500.
LABAI PIGUS!

Gage Pk. 2 butų po 3 kamb. me-

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą 

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES 8RADDOCKS 

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

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Lithuanian Catholic Hour.
Radio Station WLOA, Braddock. 

Pennsylvania

Turime daug Ir įvairių namų fl- 
sose kolonijose, parūpiname pasko- 1 
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

SIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

Perskaitę “Draugą”, duoki 

;.j kifiems pasiskaityti.

QĮ/ | D’Q S E L F 
□ [\ I r W s E R V I C E

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

I

I

i

MARCH — KOVO 15, 16, 17 D. D.

BISQU1T THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
CUSENIER THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
DUJARDIN V. S. O. P. GERMAN

BRANDY Fifth $5.29
GKA1N ALCOHOL 190 PROOF

U. S P Fifth $4-89
RICCADONNA Imported VERMOUTH

Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.19
ZYTINA IMPORTED POLISH

100 PROOF VODKA Fifth $4.98
POPULAR BRAND OF 8 YR. OLD

CANADIAN WHISKEY Fifth $3-98
SCHENLEY MARTINI, MANHATTAN 

OR DAIQUIRI COCKTAILS Fifth $2-98
RON CANITA IMPORTED RUM

Lite or Gold Fifth $2-98

v

K

ASSORTED GERMAN WINES
1960 VINTAGE Fifth ,89c

PRIE MARQUETTE PARKO
6 butų mūr., po 5 kamb. 60 p. 

i sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
i Parko apyl. $61,500.
I 6 kamb. mūr. iy2 vonios. Gazu
■ šildymas- Garažas. Arti 65-os ir 
Fairfield. $16,900.

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

Rūbų valykla ir gražus butas 
su namu. Patalpos galima panau
doti kitam bizniui. Lengvos sąly
gos šeimai, ypatingai žmonai no
rint padidinti metines pajamas 
apie $5,000 esant namuose. Brigh
ton Parke. Tik $14,800.

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais

t

I

fl

J BACEVIČIUS

Lietuviški Naminiai Maisto Gaminiai,
be dirbtinių priemonių, specialistės, Lietuvoje buvusios kulinarijos mokytojos-instruk- 
torės, A. DUOBLIENĖS, pagaminti, visoms Čikagoje gyvenančioms lietuvėms šeiminin
kėms bus patogiai įsigyjami kovo 17 d., šeštadienį, atidaromoje, naujai įruoštoje Teo
doros ir Igno Serapinų krautuvėje.

Atvykę pamatysite ir galėsite įsiggyti įvairių valgių: keliolika rūšių mėsos 
patiekalų, žuvų, silkių, mišrainių; įvairių rūšių lietuviško skonio tortų, pyragų, pyra
gaičių, sausainių ir kitų gaminių.

Bus priimami užsakymai įvairių progų vaišėms bei parengimams.

LIETUVIŠKI NAMINIAI MAISTO GAMINIAI

2543 West 69th Street, Chicago, 29, Illinois, Telef 737-1286

$600 M£N. PAJAMŲ
7 butų mūr. 4 mašinų garažas. 

Alum, langai. $45,000.
ANT 40 PĖDŲ SKLYPO

5 kamb. mūr. rezidencija Marąuet
te Pk. 2 auto garažas. Alum, langai. 

:Gazu šilum. $19,000.
$7,000 — VISA KAINA

Maisto ir alkoholinių gėrimų 
krautuvė, daranti virš $3,000 savaiti
nės apyvartos, Gage Pk.

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

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

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

MARQUETTE PARKE
PAGALVOKITE, TIK 0 METINES 
PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų, 12 
butų apartmentinis. Pirmas toks pir- 

į kinys į vakarus nuo Western.
Prie Maria High, 4 butai po 5 

kamb. Gražus namas, platus sklypas. 
Normali kaina.

8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2 maš. 
garažas. $21,500.

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

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

įtuvė; tinka bet kokiam 
į ti judraus Western ir 71-os gatvių 
! kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
' pigus.

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

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

Gera
Pilnas 
vieta.

kamb. 
krau- 

bizniui. Ar-

po 5 
graži

*

2735 West 71 st Street
Tel. WAIbrook 5-8015

Perskaitę "Draugą", duoki-
i
I te ii kitiems pasirkaityti.i

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

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

73-čia ir Richmond. Mūrine 6
Į 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. VFESTERN AVĖ.

REpublie 7-9515 arba RE 7-4689

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

CONTRACTORS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE i

Tel. PRospect 8-2233 i 
iiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiin 
naujų Namų pasirinkimas 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS - 
VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-3792 

ilIllIlIiilIlIlIlHllllliiilHlllillliililIliilIlII!

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

Ofiso ir namų telefonas: V 
PRospect 8-2013

7403 SO. WESTERN AVĖ. | 

Chicago 36, Illinois
Y -

f

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouts. Stogai, Dum 
traukiai Pataisomi. Tšsmalinaml ar 
ba dedame naujus.^ Stogai atnaujina 

j mi (re-eoated).
“Tuckpointing”. 
Nemokamai 

i sios kainos 
dara dieną 

i niais.

Dažymas iš lauki 
Pilnai apsidraudę 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

f

I

r

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

po 5 į kamb., 3 mieg. 
karštu vandeniu — gazu.' 2

A. Norkus Real Estate
INCOME TAN SERVICE

2405 W. 51gt St WA 5-5030

ŠILDYMAS
A. Stančiauska8 instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
i ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 

; visus skardos darbus.

vien^ 7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

LENKŲ-LIETUVIŲ APYLIN
KĖJE. Netoli Sawyer Avė. ir 2700 
į pietus. 4 butai. 3 po 4 kamb. ir 
3 kamb. Gazu apšild. $15.900. Tik 
$2,000 įmokėti. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LA 1-7038.

Atdaras sekmad. nuo 2 iki 5 vai.
i6519 S. OAKLEY AVĖ.

Naujas mūr. “expandable” na- 
I mas. Plytelių vonia ir virtuvė, j 
Karštu vand. apšild. Trigubom va
gom alumin. žiem. langai ir siete
liai. Iškelta kanalizacija ir “sump” 
pompa. Žema kaina.

PEOGOS-OPPORTUNITIES

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

JIEŠKO DARBO

MOTERIS JIEŠKO DARBO pri
žiūrėti vaikus nuo 2 vai. popiet- 

Tel. PR 8-3389

Skelbkite? “Drauge”.

Pirkite JAV Apsaugos

Bonus!

JUOZAS ŽEMAITIS |
IR VIC. SKADE, ST 8-9272 g 
HEATING CONTRACTORS |
Įrengiame šiltu oru ir vande- H 
niu šildimus 
-boilers), air 
nos (gutters) 
mokėjimas.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 

277-1442 Res. OL 6-0412

pečius (furnaces 
conditioners, ry- 
iki 8 metų išsi-

I

Į

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

KERELIS BROS. i
CONSTRUCTION CO. Į

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS m PREK Y B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpubuc 7 - 8 9 4 9
2301 W. 69th St, Chicago

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHIET METAL 

4444 S. iVr-stem Are.,
Chicago 9. DI.
Tel. VI 7-3447

Į

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2004 Chicago. Rl.

A

į L LAPKUS BUILDERS, INC.
> Statome įvairius pastatus. Dar- • 

t p bas atliekamas labai sąžiningai, R 
' y vartojant geriausias medžiagas., 
' ■Turime dar keletą sklypų Chicagoj. »
1 6440 SOUTH PULASKI RD. •

! RE 7-6630 arba LU 1-0400 n

f

Remkit dien. “Drauge”

V. ŠIMKUS]
Statybos it Remonto Darbai 
2618 VVEST 71M STREET 

Tel.; PR 8-4268 ir TE $-5531 į 

. ....................  SS

Apainaoka skelbtis “DRAUGE 
aes lis plačiausiai skaitomas lietu 
vlų dienraštis. Gi skelbimu kainos 
visiems prieinamo*
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0 MUSŲ KOLONIJOSE
Omaha, Nebr. J

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
SKIRTAS LIETUVIAMS

Nepriklausomybės šventės mi 
nėjimas čia buvo atšvęstas du 
kartu. Pirmasis minėjimas, skir 
tas lietuviškajai visuomenei, į- 
vyko vasario 18 d. Pradėtas pa
maldomis Šv. Antano bažnyčio
je, kurias atlaikė ir giliai pras
mingą pamokslą pasakė kun. J. 
Tautkus. Giedojo bendruomenės 
choras, diriguojamas muz. Jo
nušo.

Po pietų parapijos salėje įvy
ko pats minėjimas, kurį atidarė 
Bendr. v-bos pirmininkas Benys 
Šulskis, invokaciją atkalbėjo 
kun. J. Tautkus. Amerikos him
ną sugiedojo Irena Šarkiutė, 
kalbėjo svečias iš Chicagos, 
ALTo vicepirm. inž. E. Bart
kus. Buvo priimtos rezoliucijos 
Amerikos vadovaujantiems as
menims, kurias paskaitė St. Mi
siūnas. Po 10 min. pertraukos 
sekė meninė dalis, kurią atliko 
Omahos Liet. Bendr. choras, di 
riguojant muz. Jonušui. Akom
panavo O. Daunaitė. Buvo su
dainuota: Stankūno Išeivio dai- 
na, SiniausKur sapnų grožybė, 
Gauko Dul-dul dūdelė, švedo 
Žiema bėga ir Jonušo Ramovė- 
nai žengia, kuris buvo atliktas 
su orkestru (iš Br. Jonušo plo
kštelės), kurią publika ypatin
gai šiltai priėmė, gausiais ploji
mais atsidėkodama muzikui ir 
chorui. Putino Tėvų šalis puikiai 
padeklamavo Laisvūnė Rūkaitė. 
Minėjimas baigtas Tautos him
nu. Aukų'surinkta §390 dol.

Vasario 17 d. skautai ir skau 
tės taip pat surengė nepriklau
somybės minėjimą, kuriame kai 
bėjo svečias inž. Bartkus. Į vyr. 
akiltininkes šioje iškilmingoje 
sueigoje buvo pakelta Laima 
Antanisliėnė ir Rima Micutaitė, 
į paskiltininkės laipsnį Ona Da- 
maitė. Vakare prie laužo vyr. 
skaučių įžodį davė: R. Cicėnai- 
tė, V. Drūkteinytė, D. Katiliūtė, 
Loreta Povilaitytė, Z. Vingely- įvertinti viso jūsų darbe svarbu- 
tė ir Z. Lašaitytė.

Minėjimas skirtas 
amerikiečiams

Nepriklausomybes minėjimas, kai būtų kaip varpai> skambą tuš. 
skirtas amerikiečiams ir kitų tumoje. Jūs prispaustiems žadina- 
tautų asmenims, Liet. Bendr. v- te viltį. Jūsų plunksnos tai kaip 
bos surengtas, įvyko kovo 4 d.z elektros laidai kurie jungia visus 
, . . _ , , planetos kraštus. Jūsų idėjos tai
žymiausiame Omahos Blacksto- kajp oro atomai, kuriais alsuoja 
no viešbutyje. Dalyvavo apie mūsų sielos, tai moralinė pasau- 
200 kviestinių svečių. Minėjimą lio atmosfera. Reikia suprasti vi- 
atidarė v-bos pirm. B. Šulskis. šios„ tarnybos kilnumą, kad 
T 1 -- 4.4 n.-- butų galima ją vykdyti su rei-Invokaciją atkalbėjo Omahos kįamu didingumu ir majestotišku- 
arkivyskupas G. T. Bergan. Po mu. Tai viena iš kilniausių parei
to įvyko iškilmingi pietūs. Pa- gų protaujančiam žmogui, 
sivaisir.us, B. Šulskis pristatė 
žymesnius svečius, dalyvavu
sius šiame iškilmingame minė
jime. Susirinkusiems svečiams ► 
angliškai kalbėjo Valteris Banai 
tis. žodžiu sveikino gubern. 
Frank B. Morrison, arkivysk.- 
G. T. Bergan, miesto burmis
tras James. J. Dworak, kuris 
visuomet pabrėžia, kad ir jo tė
vai yra ateiviai iš Čekoslovaki
jos. Gal ir nevisai patogiai pa
sijautė svečiai, kai pasakė, kad, 
girdi, jam patinkančios net tos 
dvi raidės DP, kurios, jo nuo
mone, reiškiančios “Designated 
pilgrims”. Ir naujieji ateiviai 
galį jomis didžiuotis, nes jiems 
yra Augščiausiojo paskirta at
likti tiesėte misiją, kol jie pa
sieks, kaip piligrimai, savo šven 
tąją žemę. Dar sveikino: dr. 
Milo Bail, Omahos universiteto 
rektorius, Harry Trustin, presi- i 
dent City Council, dr. Harry 
Burke, švietimo atstovas; sena
toriai: Sugene Mahoney, Wm. 
Moulton, George Syas, Wm. 
Skarda, Sam Kalver, Council- 
man Warren Swigart, William 
Culver, Amerikos legionierių 
vardu, Paul Toombs, Amerikos 
legionierių distrikto komande- 
ris, latvių atstovas Hm ars Berg 
manis, lenkų atstovas dr. B. 
Koszewsky, ukrainiečių atsto
vas Alex Produs.

Be to gauta telegramų iš se
natorių ir kitų žymių amerikie- 

♦ čių. Ypatingai šiltai reagavo lie

t

IV

j tuviai j monsij. Fišerio tele- 
j gramą, kuris kartu su a. a. kle-
! bonu J. Jusavičium sutiko be
veik kiekvieną “atskridusį “Die 
vo paukštelį, besirengiantį Omą 
hoje nutūpti.

. Pasibaigus oficialiai daliai, 
! Bendruomenės choras susirin
kusiems padainavo: Stankūno 
Išeivio dainą, Gauko Dul-dul 
dūdelė, Budriūno Tėviškėlę 
(vien moterys, angliškai išvers
tą) Jonušo Ramovėnų maršą su 
orkestru iš Jonušo plokštelės, 
ypač sukėlusį publikoje susiža
vėjimą. Meninė dalis užbaigta 
Amerikos himnu. Po programos 
muz. Jonušas, lydimas dviejų 
žavių lietuvaičių, žymiuosius 
svečius apdovanojo savo plokš
telėmis, tuo sukeldamas nepa
prastą svečių pasitenkinimą.

Visas minėjimas pravestas 
ypatingai gerai, nenuobodžiai. 
Galima įsivaizduoti, kiek milži
niškos energijos reikėjo sunau
doti, kad sukvietus tiek daug 
žymių amerikiečių. Kiek vargo, 
lakstymo ir nuovargio reikėjo 
įdėti, kad viskas taip puikiai ir 
sklandžiai praeitų! Tatai nepa
prastas nuopelnas Bendruome
nės valdybos ir jos pirmininko 
Ben. Sulskio.
V. Banaitis dar kartą kalbėjo

Išvargintas kelionės, pasikal
bėjimų su amerikiečių spaudos 
ir televizijos stočių atstovais, su 
lietuviškosios visuomenės vado
vaujančiais asmenimis ir drau
gais bei pažįstamais svečias dar 
rado -laiko paskirti specialų in
formacinį susirinkimą, jei jį ga
lima taip pavadinti, lietuviška
jai visuomenei. Susirinkimas į- 
vyko kovo 5 d. parapijos salė
je, į kurį prisirinko neįtikėtinai 
daug klausytojų.

Omahiečiai ilgai minės svečią 
už tokią nepaprastai įdomią kal
bą. Elzė Petrikonienė

Jūs. kurie tarnaujate laikrašti- Į 
ninkijai, kuklūs ir nežinomi ra-, 
šytojai, jūs niekada negalėsite

Modelis Nijolė Manelienė, pasi
puošusi baltu paltuku Korp. Gied
ros madų parodoje.

į

mo; gimę tarp spaudos, jūs ją 
laikote kaip savo dalimi. Tačiau 
tikėkite — be jūsų labiausiai pa
sižymėję žmonės būtų nežinomi, 
didžiausio pagerbimo verti daly-

t

POCIUS
Edbrooke Av.

STANLEY
Gyveno 11026 S.

Staigiai mirė kovo 13 d., 
1962, 11:30 v. r., sulaukęs 72 
m. amžiaus.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Tel
šių apskr., Žarėnų par., Medin
gėnų filijos.

Amerikoj išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Kate (.šalkauskaitė). 
brolis Vaclovas Pocius, jo žmo
na Anna ir šeima, 2 pusbroliai 
John ir Peter Vaišvilai ir jų 
šeimos, giminės: John Jankau
skas, kun. Kazimieras Kanau- 
skas ir kun. Kazimieras Vaiš
vilas,- 2 švogerkos Stella Mele 
ir Suzana Kron su šeima, ki
ti giminės, draugai ir pažjsta
mi. Lietuvoje liko sesuo Juze
fą Petrauskienė su šeima.

Prikalusi Chicagos Lietuvių 
Draug., 9-to Wardo Lietuvių 
Demokratų Klubui ir Carpen- 
ters’ Union.

Kūnas bus pašarvotas ketv., 
7 v. v. Bukausko koplyčioje, 
10821 S. Michigan Avė.

Laidotuvės jvyxs šešt.. kovo 
17 d., iš koplyčios 8:30 v. r. 
bus atlydėtas j Visų šventųjų 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už veiio- 
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę. žmona, molis ir ki
ti giminės.

Laid. direkt. L. Bukauskas, 
Telef. COmmodore 4-2228.

Metinės šv. Mišios už

A. -|- A. VINCO ABRAMIKO
sielą bus laikomos kovo 17 dieną, 9 vai- ryte Šv Kryžiaus 
bažnyčioje.

Giminės ir pažįstami kviečiami dalyvauti

ELENA ABRAMIKIENfi

*

Mielę p-nię
ELEONORĄ VELŽIENĘ

ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame, brangiai 
mamytei p. Sutkienei Lietuvoje mirus.

V. ir L Bašinskai ir šeima

rą Wal-

St.

ryto 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčių, 

pamaldos už velionius sielų. Po pa-

I

A. f A.
PAUL KUSCH

Gyveno 6805 S. Karlov Avė.
MirS kovo 14 d.. 1962, 4 vai. ryto, sulaukęs 70 m. amžiaus. 
Gimė ChicaRO. III.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary (pasai pirma yy- 

Normanth). posūnis AlRird Normanth, marti Zita, brolis 
tėr, broliene Rose. kiti Riminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lackavvicz koplyčioje, 2424 W. 69th

Laidotuvės jvyks šešt., kovo 17 _d„ iš koplyčios 9 yal 
bus atlydėtas į švenč. P. 
kurioje jvyks gedulingos . . _
maldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, posūnis, marti, brolis ir, brolienė. .. .. ..

Informacijai skambinti tel. YArds 7-1911.

Religinio atgimimo 

šimtmetis

I

žydas katalikę kunigas
Abraomas Schmuelow, gimęs 

Jeruzalėj iš žydų tėvų, tapo ka 
talikų kunigu-benediktinu ir da
bar vadovauja rytų apeigų pa
rapijai, kurią sudaro arabai ūki 
ninkai, ir dėsto kalbas kunigų 
seminarijoj. Katalikybę jis at
rado nelaisvės metais Vokietijo
je; kur buvo pakliuvęs kaip bri 
tų armijos karys. Už cigarečių 
dėžutę gavo N. Testamentą ir 
atrado Kristų. Buvo pakrikšty
tas Londone. Įstojo į Jeruzalės 
benediktinų vienuolyną, vokie
čių vadovaujamą. Dabar jis Iz
raelio valstybėje yra vienintelis 
katalikų kunigas, kurio pase į- ir buvo nužudyti beveik visi ka-

Japonai katalikai mini religi
nio atgimimo šimtmetį. Nuo 17 
š. katalikybė buvo panaikinta 
Japonijoje. Pirmoji katalikų 
bažnyčia po anos tragedijos bu 
vo pastatyta 1862 m. Krikščio
nybė Japonijoj buvo įvesta 1549 
m., jos pirmasis misijonierius 
buvo šv. Pranciškus Ksaveras, 
jėzuitas. Katalikų skaičius jau 
buvo pasiekęs 300,000 narių. 
Prasidėjęs žiaurus persekioji
mas 1547 m. truko iki 1637 m.

I
rašyta — “žydas”. talikai.

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

:-.y-

A. + A.
DELLA KURAITIENĖ

(KVIETKAUSKAITĖ)
Gyvenus Chicagoje ir paskutiniu metu Palos Park, Illinois

Mirė 1960 m. kovo mėn. 16 dienos ryte, sulaukusi 57 m. 
amžiaus. Gimė Du Bois, Pennsylvania.

Paliko nuliūdę: vyras Dan Kuraitis; du broliai John ir 
Jos. Kutcoski ir jų šeimos; dvi seserys: Mary Bulaw, jos vyras 
Frank ir jų šeima; Frances Keiken ir josios šeima; dvi švo- 
gerkos: Anna Malinauskas, jos vyras Antanas ir šeima; Julia 
Slotas, jos vyras Louis ir šeima, ir daugelis kitų giminių, 
draugų bei pažįstamų.

Už mūsų mylimos žmonos ir sesers sielą bus atlaikytos 
Šv. Mišios Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, Lituanica Avė. ir 
33-čios kampas, penktadienį, kovo 16 d. 7 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į pamaldas.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau nebčšugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas 
Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka: VYRAS IR GIMINES

su-

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES PAMINĖJIMAS

A. f A.
GERTRUDE BENEŠIŪNAS

(Pagal tėvus Navickaitė)

Mirė kovo 19, 1952 m., 5 vai. ryte, Miami, Florida,
laukusi 70 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Šiaulių apskr., 
Gruzdžių parapijoje. Amerikoje išgyveno 47 metus. Palaidota 
Šv. Kazimiero kapinėse, kovo 24 dieną, 1952 metais.

Paliko dideliame nuliūdime dukrelę Oną ir žentą Al- 
phonsą Ka’ulakius; brolį Juozą Lietuvoje, kitas gimines ir daug 
draugų bei pažįstamų.

Mūsų brangiausiai motinėlei prisiminti už jos sielą bus 
laikomos šv. Mišios su egzekvijomis antradienį, kovo-March 
20 dieną, šv. Juozapo parapijos bažnyčioje, 8 vai. ryte. So. 
Chicagoje. Taipgi sekmadienį, kovo-March 18 dieną, 10:30 vai. 
ryte būs laikomos Šv. Mišios šv. Mykolo parapijos bažnyčioje, 
29-tos Avenue ir Flagler St., Miami, Floridoje.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir sykiu su mumis pasimelsti už a. a. 
Gertrūdos Benešiūnienes sielą.

Mes Tavęs, mūsų Brangiausioji, niekados neužmiršime. 
Esi visuomet su mumis, mūsų mintyse, mūsų darbuose, mūsų 
maldose. Tu pas mus jau nebegrįši, bet mes anksčiau ar vėliau 
pas tave nueisime.

Tebūna tau lengva ši Dėdės Šamo žemelė.
Nuliūdę: Duktė, žentas, brolis ir kiti giminės

A. -f- A.
JOSEPHINE MULKINTAS

(N AG AITE, PAGAL PIRMĄ V Y YR Ą AUŠRA)
Gyveno Twin Lakęs, Wisconsin.
Mirė kovo mėn. 13 dieną, 1962 m., 6-tą valandą ryto. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Stulgių parapijos, Antininkų kai

mo. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Frank, sūnus Joseph 

Aušra, marti Cecilia, 4 dukterys: Šophie VanDuerm, Estelle 
Marvan, žentas Rudolph, Harriet Conrad ir Bernice Fred- 
riekson, 3 anūkai ir 5 proanūkai, ir kiti giminės ir draugai.

Priklausė LRKSA 222 kuopai.
Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 So. 

50th Avė., Cicero, III. Laidotuvės įvyks penktad., kovo 16 d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parap. 
bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Vyras, sūnus, dukterys, marti, žentas, 
anūkai, proanūkai ir visi kiti giminės.

Laid. direkt. Vasaitis-Butkus, Tel OLympic 2-1003.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. kovo mėn. 15 d.

i

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 ‘ PR 84)834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

•J. F. EUDE1KIS
SIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

L
!

<71 TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. TA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue♦oou-on ouuiti kai norma avenue

Telefonas LR 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCF PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL KOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių Direktoriai

■N

li

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRIS MODERNIlKOf 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpubHe 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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. OOmmodore 4-2228

l

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

JASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1003

Į

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 VV. 69th STREET 
2314 ,W. 23 rd PLACE

Tel. REpublic 7-1218 
Tel. Vlrginia 7-6672
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. kovo mėn. 15 d. į 
' ; I

X Maironio minėjimas - aka
demija Chicagoje įvyks kovo 31 
d. Jaunimo Centre. Akademiją 
rengia meno draugija Šatrija. 
Akademijoje paskaitą skaitys 
prof. Juozas Brazaitis ir dai
nuos solistė Prudencija Bičkie- 
nė. Solistė kovo 11 d. su dide
liu pasisekimu dainavo Toron
te, Kanadoje, įteikiant jaunimo 
dramos premiją rašytojai Biru
tei Pūkelevičiūtei.

X Stella Kaulakis išrinkta Lie
tuvių Auditorijos direktorių pir 
mininke, o jos vyras Adolfas 
Kaulakis yra ilgametis direkto
rių raštininkas. Auditoriją tvar j 
ko 9 direktoriai, jų tarpe ir ži
nomi organizacijų veikėjai Kau- 
lakiai.

X K. Garbaliauskienė,
lat gyvenanti Adelaidėje, Aust
ralijoj, pastaruoju metu viešė
jusi JAV ir Kanadoj, grįždama 
į Australiją sustojo Chicagoje 
pas Stasiškius, 4422 S. Arte- 
sian Avė., tel. BI 7-7120. Kovo 
21 d. ji išskrenda į San Fran
cisco.

X Juozas Ročkus, restorano 
Gintaro Chicagoje savininkas, 
šiuo metu vieši saulėtam Phoe- 
nixe, Ariz., kur apsistojo pas 
svainius Rimavičius, 2148 W. 
Buckeye Rd., Barbara Motei.

X Lietuvos Dukterų dr-jos 
narės į gen. konsulo dr. P. 
Daužvardžio pagerbimo banke
tą paėmė vieną stalą. Dešimt pa
kvietimų įteikta dr-jos pirm. 
E. Diminskienei. Pagerbimas į- 
vyks sekantį sekmadienį, kovo 
18 d., 5 vai. vak. Jaunimo Cen
tro didžioje salėje.

GIEDRININKĖS PARODĖ
PAVASARIŠKĄ MOTERĮ

Galės įrašyti
šeimas į bendradarbių sky

Dr. V. Vygantas, tarptau- 
katalikų jaunimo organi- 

pirminin-

X Marąuette Parko Tėvu Ma
rijonų Bendradarbių sk. kovo 
18 d., sekmadienį, 4:30 v. p. 
p. parapijos svetainėje ruošia 
vakarienę. Pirm. Petronėlė Du- 
binskienė ir jos pagelbininkė Sa 
lomėja Šaučiūnas, platina bilie
tus. Išrinktos geriausios šeimi
ninkės- valgių parengimui, bus 
graži programa.

Prašoma visus lietuvius atsi
lankyti į šį parengimą. Šeimos 
galės pavakarieniauti už 2 dol. 
auką.

Jeigu kas norės įstoti į amži
nus narius, galės tai padaryti 
vakarienės metu.
savo 
rius.

X 
tinės
zacijos Pax Romana 
kas bei Lituanus žurnalo buvęs 
redaktorius, yra ypač gerbia
mas jaunimo tarpe už savo ne- 
pailstomą darbą jų eilėse. Šį 
šeštadienį, Gavėnios seminare, 
turėsime progos išgirsti jo pa
skaitą.

X "Laiškų Lietuviams” kon
kurso laimėtojos yra trys čika- 
gietės: Aleksandra Eivienė,
Giedrė Stasiškytė ir Liuda Ger- 
manienė. Laimėtojoms premijos 
bus įteiktos metinėje šio žurna
lo šventėje Jaunimo Centre šį 
šeštadienį, kovo 17 d., 7 v. v.

X Chicagos apskrities Balfo 
valdyba skelbia, kad Chicagos 
skyriuose rūbų surinkimo vajus 
pratęsiamas dar keliom savaitėm. 
Tautiečiai, turį dar rūbų ir ava
lynės ir norintieji sušelpti sa
vus brolius lietuvius, prašomi 
sunešti šiuo adresu: J. Kerulis, 
2421 W. 45th St. Surinktų rū
bų transportai iš Chicagos sky
rių sandėlių artimu laiku bus 
išsiųsti tiesioginiai į Balfo cen
trą New Yorke.

nuo-

X Beneta ir Pranas Cicėnai 
ir Benetos brolienė Angelą Kil- 
mitz, kartu atšventė savo gim
tadienius Cicėnų namuose. Pra
ėjusį šeštadienį gražus būrys 
draugų ir giminių, užpildė Cicė
nų namus su gėlėmis, dovano
mis ir maistu. Ir nestebėtina, 
nes Cicėnai malonūs žmonės, 
visuomenės veikėjai, turį daug 
draugų.

X Marąuette Parko Namų 
Savininkų mėnesinis susirinki
mas įvyks kovo 16 d. 7:30 v. v. 
lietuvių bažnyčios salėje. Bus 
aptarta svarbūs einamieji rei
kalai. Demokratų ir Respubli
konų partijų atstovai padarys 
priešrinkiminius pranešimus. Po 
susirinkimo vyks vaišės. Nariai 
ir svečiai kviečiami dalyvauti ir 
pareikšti savo pageidavimus.

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

(Sk.)
X Neverta ranka rašyti, 

nei atmintinai skaičiuoti. Daug 
gražiau, greičiau ir be galvosū
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 
adresą: J. L. Giedraitis,
Barry Drive, E. Northport LI, 
N. Y., kuris “Draugui' 
mas,

savo
10

i” žino- 
kaip sąžiningas asmuo.

(Pr.)

X 
4259 
kingai 
COME 
4-7450,

Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 
S. Maplewood, labai tvar- 

ir greitai užpildo IN- 
TAX visiems. Tel. CL 

sekmad. YA 7-2046. 
(Sk.)

Garbės stalo svečiai — sol- R. Mastienė, gen. kons. dr. P. Dauž
vardis, J. Daužvardienė ir I. Motekaitienė.

Moterų rūbų bei kitokių jos 
grožiui ir patogumui reikmenų 
mados yra reikliausios ir dina- 
miškiausios. Jos trumpučių se
zonų šuoliais pagal madų kara
lių kūrybinę vaizduotę skubina 
fabrikus, siuvyklas. Kur tik gy
vena moteris, ten yra ir jos rū
pestis—būti madingai. Kiekvie
nos moters širdy glūdi vienas 
iš slaptų troškimų turėti tą ge- Į 
rą skonį—mokėti rengtis.

spektaklį. Scena buvo gražiai 
dekoruota palmių ir paparčių 
vazonais; staliukai papuošti me Aes ” *
nininkės žumbakienės pavasarė ^^<^^, ^1^7.’ 
jančių medelių simboliais. Sve
čius nuolat vaišino studentės sa 
vo keptais skanumynais ir ka
vute.

Virš 40 madų

Parodą atidarė Giedros pirm. 
Rita Žukauskaitė, pasveikinda
ma svečius ir kviesdama stebėtiGal dėlto taip gausiai dau

giausiai moteriškos publikos pri į madų demonstracijas bei vaišin 
sirinko į Chicagos Ateitininkių tis. Madų pranešimams ir paaiš 
Giedros korporacijos surengtą kinimams pakvietė Alę Kėželie- 
pavasario sezono moterų rūbų nę, kuri greit pagavo publikos 
parodą kovo 11 d. Jaunimo Cen akis, kaip viena iš gražiųjų mo- 
tre. Ši paroda sutraukė kone re
kordinį šių metų parengimų pub 
likos skaičių—ir salė ir antra
sis aukštas buvo perpildyti.

Giedros studentės labai su
maniai suorganizavo parodos

Modeliai atsisveikina su žiūrovais

IS ARTI IR TOLI
L A. VALSTYBĖSE

— So. Bostono Lietuvių pi
liečių draugija, kovo 25 d., tre
čio aukšto auditorijoj, rengia 
vakarienę atžymėti uolų draugi
jos šachmatininkų vadovą Kazį 
Merki. Jau 12 metų, kaip jis 
sėkmingai vadovauja lietuvių 
šachmatų klubui, kurio laimėji
mai ir veikla atneša garbę ne 
vien Lietuvių Piliečių draugi
jai, bet ir visiems lietuviams. 
Lietuviai daug kartų yra laimė
ję prieš pačius stipriuosius Bo
stono klubus: Cambridge, Boyl- 
ston, Harvard ir kitus. Didelį 
darbą Merkis atlieka, auklėda
mas jaunuolius ir “gaminda- 

Imas” iš jų pasižymėjusius žai- 
idikus, kaip pvz. Gediminas Švei 
kauskas, Gediminas Kuodis, Al
gis Makaitis, Leonavičius, Gir
nius ir kt.

delių, pasipuošusi melsvai pilku 
ilgašvarkiu šilko-vilnos kostiu
mu, papuoštu pilkai, melsvu la
pės kailiu.

Pirmoje ir antroje dalyje ma 
das demonstravo Rasa Augiūtė, 

; Vita Čerškutė, Donata Kamau- 
skaitė, Nijolė Manelienė, Irena 
Pabedinskienė, Nina Urbutienė 
ir Giedrė Žumbakienė. Visi mo
deliai buvo žavingi, nes savi, lie 
tuviški. Jos ir savo uždavinius 
atliko pasigėrėtinai. Gal tik ga
lima buvo pageidauti, kad pir
mųjų modelisčių žingsniai bū
tų buvę lėtesni. Vėliau demon
stravimo tempas buvo geras. 
Rasa Augiūtė ir Nijolė Mane
lienė demonstravo meistriškai, 
profesionališkai. Irena Pabedin
skienė, Donata Karnauskaitė — 
jaunatviškai ir grakščiai. Mei- 

, Ii ir šauni buvo V. Čerkutė su 
.baltu šuneliu. G. Žumbakienė 
Į atrodė žavingai trapi, grakšti 
mergytė. Su momento vertės 

.pajautimu vaikštinėjo šviečianti 
sidabro plaukais N. Urbutienė. 
Kiekvienas modelis buvo lyg 
gražus gyvas kūrinys. Jos pa- 

t

demonstravo virš 40 mados nau 
jienų.

Mados, madelės...

Pavasariniuos paltuos vyrauja 
įvairiausios pastelinės spalvos. 
Jie pagrąžinti vienu, dviem, net 
trimis didžiuliais, 

; tono spalvos sagomis, daugiau- Pranciškaus Seserų Rėmėjų Chi 
šia 3Ą rankovėmis, kai kurie — į ca»°Je> bus pagerbti 35 metų 
plačiais, žemai prikabintais dir- sukaktuviniame bankete sekma- 
žais. Prie jų skirtingos spalvos 
pirštinės, bateliai, skrybėlaitė, 
šalikėlis. Ilgis — beveik virš ke- 

Įlių. Kainos sukas apie $50-00.
Kostiumėliai daugumoje irgi 

lygių spalvų; dviejų, trijų da
lių, trumpais švarkeliais, laisvi, 
vienu ar dviem didelėmis sago
mis. Rankovės 3^ ilgio. Kainos 
nuo $50.00 iki $150.00.

Antroje dalyje tie patys mo
deliai pademonstravo apsirengi
mą namie — šilkines palaidinu- 

---- > — namų ruošai,' sportui, pa ;
Buvo pa

rodytos darbovietės, įstaigos, 
kasdienos, gatvės, popiečio dra
bužiai, vakarinės suknelės ir ki
tokie rūbai. Vakarinės suknelės | 
priminė ispaniško stiliaus rūbus i 
su daug “valanėlių” dekoltuo
tos, aptemptu liemeniu. Įdomus 
buvo juodas suknelės apsiaus
tas, primenantis vabalo sparnus 
su raudonu pamušalu. Panašiai 
krito akin rudas serafano tipo 
rūbas su milžiniškom kišenėm, 
kuriomis akcentuojama šių me
tų mada. Pademonstruota ir ke
letas moterų mėgiamų stambiai 
mėgstu kostiumėlių. Gražiausias 
buvo baltas vilnos šilko kostiu
mėlis su balto minko kalnie- 
rium.

Kostiumėliai ir paltai daugiau 
šiai lygių spalvų. Į madą grį- 
stančios rudos, smėlio spalvos, 
oranžinės, dangiškai melsvos, 
pilkos su juodais atributais.

Žvelgiant į šioj parodoj 
deliuotą lieknumą, atrodė, 
jų demonstruojami rūbai 
nuo 8 iki 12 nr. Neatrodė, 
ir vyresnes atstovaujančios 
nos rūbai būtų didesnio nr. 
stebėtojų dauguma jautėme

I

Chicagoj ir apylinkėse
PRANCIŠKIEČIŲ RĖMĖJŲ 

SUKAKTUVINIS BANKETAS
Pionieriai, kurie prisidėjo prie 

pastiprinto organizavimo ir veikimo Švento

dienį, kovo 25 d., Nekalto Pra
sidėjimo parapijos naujojoj sa
lėj, Brighton Parke. Vakarienė 
prasidės 4:30 v. p. p.

Taip pat 11:15 v. r. įvyks pa
maldos už mirusius ir gyvus rė
mėjus. Ypač bus pagerbta at
mintis prel. M. Krušo, buvusio 
Šv. Jurgio parapijos klebono, ir 
Felikso Pieao. Prelatas Krušas 

j suorganizavo rėmėjus, kuriam 
pagelbėjo Pieža ir kuris buvo 
pirmosios rėmėjų grupės Chica
goje pirmininku.

Feliksas Pieža, miręs 1934 me 
tais, buvo tėvas Prano, Bene-

vu-1

Feliksas Pieža, miręs 1934 m. 
gegužės 19 d. Jis buvo pirmasis 
Šv. Pranciškaus vienuolyno rėmė- 

' jų sk. pirm. Chicagoje. Jis ir a. a. 
prel. M. Krušas suorganizavo 
pranciškiečių rėmėjų veiklą Chi-

t

mo- 
kad 
yra 
kad 
Ni-

O
sa-

K. Merkis už jo puikų pasi
rodymą JAV komandoj, 3 me-j 
tus trukusiose pasaulio pirme
nybėse, buvo dažnai minimas 
Boston Sunday Globė, o Massa- 
chesetts Statė Chess Ass’n at
žymėjo jį “Certificate of Merit”. 
Apie Merkio pasisekimus rašė 

i Chess Life, Canadian Chess 
Chat, latvių šacha Pasaule, Vo
kietijoje leidžiamas “Fern- 
schach” ir kt. K. Merkio šach
matų veikla nesiriboja vien Lic 
tuvių Piliečių draugijos klubu, 
šiemet jis išrinktas Mass. S. 
Chess Ass’n vicepirmininku, ir 
visos Amerikos lietuvių šach-

matų vadovu. Merkis rašo ir 
veda Šachmatų skyrius Darbi
ninke ir Drauge.

Taigi. Merkis yra tikras lie
tuvių šachmatų judintojas. Žy
musis meisteris Povilas Taut- 
vaišas iš Chicagos apie Merkio 
veiklą šitaip išsitaria; “Jo įna- 

I šas organizuojant lietuvius šach 
matininkus po 

i bės netekimo, 
gaus”. Taiklūs

I programoj — 
sambūrio šokėjai. Svečių tarpe 
bus Mass. Statė Chess Ass’n 
atstovai. Dr. A. Kapochy (Ka
počius).

— Religinis koncertas Los 
Angeles bus sekmadienį, balan
džio 8 d. 2 vai. p. p. šv. Kazi
miero bažnyčioj. Parapijos cho- Ariz., ir susižavėjusi miestu ir 
ras ir jo solistai, vedami B. 
Budriūno, išpildys Dubois Sep 
tynis paskutinius Kristaus 
džius nuo kryžiaus.

— Bostono Balfo metinis 
sirinkimas įvyks kovo 18 
sekmadieni, 2:30 vai. Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje. Visi 
kviečiami dalyvauti.

— Dr. Vyt. Vygantas vasario ta 17,000 dol. 
mėn. gale Romoj dalyvavo Pax 
Romana CV posėdyje. Ten 
svarstė įvairių klausimų, ypač 
pasaulinio kongreso reikalus; 
jis įvyks Montevideo liepos ga
le — tema “Universiteto socia
linė atsakomybė”. Ta proga mus 
visus privačioj puses valandos 
audiencijoj priėmė Šv. Tėvas. 
Be to dr. Vygantas turėjo au-jyra priėmę švedų pilietybę.

nepriklausomy- 
neturi sau ly- 
žodžiai. Vakaro 
Onos Ivaškienės

zo

su-
d..

dienciją pas Vat. valst. direk-Į 
torių kard. Cicojnani, kuris šil
tai atsiliepė apie Lietuvą; pats 
suminėjp Matulionio vardą, pa- 
sekretorių Msgr. Dėl Aqua ir 
eilę kitų pareigūnų. Ta pačia 
proga dr. Vytautas lankėsi įvai
riais Pax Romanos reikalais Vie 
noj, Londone, Berlyne. Ten tu
rėjo progos pamatyti sieną ski
riančią Rytų — Vakarų Berly- 

nutei-ną, kuri šiurpulingai 
kianti.

— Marija Bojevienė 
cagos ilgesniam laikui 
jo pas Rimavičius

iš Chi- 
apsisto- 

Phoenixe,

geru klimatu čia nusipirko sau 
namus.

— Šv. Alfonso parapija Bal- 
timorėj, kurios kleb. yra prel. 
L. J. Mendelis, surinko praėju
siais metais misijoms 105,000 
dol. Kita parapija daugiausia 
toj diecezijoj surinkusi yra šv. 
Elizabethos parapija, joj surink

dikto, Sofijos (dabar Mrs. Char cagoje. 
les Gomey), ir Stasio. Stasys 
buvo šios organizacijos Chica- Mozeris, prel. A. Martinkus, Ma 
goję pirmasis korespondentas, rijona ir Antanas Rudžiai ir ki-

Atžymėjimai bus įteikti per ti. Taipgi dalyvaus dvi seserys 
banketą kiekvienam dirbusiam pranciškietės iš Kenoshos, Wis. 
Chicagos Pranciškiečių rėmėjų 

j grupėj 35 metus.
Banketo metu kalbės dr. S. 

Biežis. Jo žmona Ona bus vaka
ro vedėja. Jų dukrelė yra Šv. 
Pranciškaus vienuolyno, Pitts- 
burghe, vienuolė. Muzikinę pro
gramos dalį praves vargoninin
kas Justas Kudirka.

Programoj dalyvaus taip pat 
Stasys Pieža, vienas Chicagos 
American redaktorių, 
trumpai pakalbės ir 
įdomių filmų.

Pakviesti svečiais į banketą s^lrl!lkmlą jįuįerų,
iyra prel. I. Albavičius,
I

i

I

Alė Kėželienė įdomiais komen
tarais pristato modelius.

I f

vo liemenėlius daug didesnių 
nr! Ar nereikėjo’rengėjoms į- 
vesti nors pora modelių, apvilk
tų 20 ar net 20’A nr. rūbų? 
Juk ir tokios nori būti gražio
mis.

ŠVEDIJOJ
— Apie pastangas Švedijos 

pabaltiečiams suteikti kultūros 
autonomiją praneša "Latvija” 
iš Stokholmo. Kaip žinoma, lat
vių ir estų Švedijoje yra daug, 
tuo tarpu lietuvių mažai. Dau
guma latvių ir estų jau seniai

*

Mados kilniam tikslui

kuris 
parodys i

Rengimo komisijoj yra Chica 
gos apskrities valdybos nariai: 

: Uršulė Rasteinienė, Jonas Keru 
lis, Ona Pokštą, Barbora Strum 
skienė, Ona Jucienė, Veronika 
Gečienė, Uršulė Garlaučienė, 
Marijona Paukštienė, ir Julė 
Pukelienė. S.

RENKASI CICERO MOKYK
LOS BIČIULIAI

Dr. F. Kaunas sutiko su- I kviesti pirmąjį Cicero Aukštes
niosios Lituanistikos mokyklos

prel. D. kovQ yį d., savo bute.
į

--------- Bendruomenės atstovai, tėvai 
entuziastiško užsimojimo. Visa ir mokytojai nutarė bičiulių ra- 
kita ėjo spontaniškai, tarsi pa- telį suorganizuoti bendrame po- 
laimos ženkle: atsirado madin- sėdyje sausio 4 d. Organizato- 
gų rūbų “sponsoriška” Paddor’s riai tikisi, kad bičiulai padės 
firma, kuri nemokamai pasko- mokyklai nugalėti finansinius 
lino moteriškų rūbų su papuo- sunkumus.
šalais, specialiai juos užsakyda
mi net iš New Yorko (Giedri
ninkės parodė gražų gestą tos 
firmos atstovui, padovanoda- 
mos puikų lietuvišką albumą 
anglų k.). Grožio salono savi
ninkė Karnauskienė madingai 
sušukavo modistes. Gi Bieliū- išlaidų kasmet, 
nas paskolino savo įstaigos pal- tepadengia tik trečdalį tos su-

Į susirinkimą bus pakviesti 
kokie 30 turtingiausių, lietuvy
bės išlaikymui besisielojančių, 

! tautiečių, S. Ingaunio, tėvų ko
miteto pirmininko, teigimu.

Mokykla turi maždaug $2,000 
Mokslapinigiai

mes ir milžiniškus paparčius sce mos. Likusius pinigus tėvai su- 
i nos dekoracijai. D. Kučėnienė telkia per parengimus ir B-nė 
gražiais reklamos straipsniais duoda aukomis. Bet ir taip kas- 
iš anksto viliojančiai intrigavo met dar trūkdavo kelių šimtų 
kiekvieną moterį pamatyti pa- deficitui padengti. Tikimasi, 
vasario madas. O visų giedrinin kad naujai suorganizuotas bičių 

ir užpil-užpil-

*

Įdėjusios daug organizuoto 
darbo ir rūpesčio, Giedros kor- 
porantės pasiekė savo tikslą su 
kaupu. Prie vaišių stalų jos pa
tenkino moterų domėjimąsi šio 
sezono madomis, pademonstra
vo menišką rengimąsi. Tačiau 
ne vien to iniciatorės siekė šiuo 
parengimu. Jos turėjo dar auk
štesnį tikslą: sukelti lėšų Gied
ros paskelbtam konkursui ro
mano, kuriame Giedra norėtų į- 
amžinti lietuvės moters kilnią 
asmenybę. Atrodo, kad šios idė
jos įgyvendinimui tereikėjo tik

kių širdis — Elena Juknevičie- ratelis tą spragą 
nė nuolat budėjo prie jaunųjų 
studenčių patarimais, pati pla
tindama kvietimus. Visą techni
šką darbą atliko Chicagos stu
dentės giedrininkės, kurių čia 
yra apie 25. Jos dideliu susi- 
klausimu ir kantrybe atidavė 
duoklę idealios lietuvės moters 'Vietos b-nės valdyba, 
įamžinimui būsimam Giedros jjUVO pavesta rėmėjus 
konkurso romane. Dail. J. Pau- ZUOįį) kovo 8-tą svarstė mokyk- 
tienius madų parodos loterijai reil<alus. Valdybos vicepir- 

| paaukojo vieną savo gražiųjų mįninkas J. Vasaitis atgaivino 
paveikslų — Rudens vaizdą, ku savo seną įjėja statyti lietuviš- 
rį laimėjo dr. Jane Meškaus- gimnaziją Amerikoje.

— Lenkai, vokiečiai Lietuvoj, 
turėdami savo mokyklas, nesi
rūpino, kad jų vaikai lietuviškai 
nekalbės. Tik mes vieni rūpina
mės, kad mūsų vaikai išmoktų 
krašto kalbą, — susijaudinęs 
kalbėjo Vasaitis. — Mums ne 
vargo mokyklų reikia, bet vie
tos, kur vaikai nuo ryto iki va
karo lietuviškai kalbėtų.

Kiti valdybos nariai priėmė 
Vasaičio pasiūlymą, kaip labai 
idealų, bet nerealų.

Dr. Kaunui bičiulių telkime 
talkininkaus J. Bobinienė, apy
linkės švietimo vadovė. Ji pa
sisakė prieš iš anksto paruoš
tus įstatus ir smulkius planus.

— Aš noriu paprastumo. Jei- 
tikrai 

pasisakė ji.
V. Z.
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moki- 
moka

dys.
Cicero A.L.M. turi 

nius trijose klasėse, 
po $24 dol. mokesčio į metus,
už kuriuos gauna ne tik moks
lą, bet ir priešpiečius. Mokytojų 
atlyginimas — $2 už pamoką.

kuriai 
organi-

kienė. Paddor’s filmą padova
nojo du “Door prize” parodos 
publikai. Vieną jų $25.00 ver
tės laimėjo Aglinskienė, antrą 

; — $10.00 — Gražina Vitas. Ma
dų parodą pagerbė atsilankymu 
Lietuvos generalinis konsulas 
dr. Petras Daužvardis su žmo- i 
|na, M. Rudienė ir kt.

Negalima padėti taško paro
dos įspūdžiams, nepaminėjus 
to sekmadienio gražiosios mote
rų publikos.

Publikoj buvo matyti ir lai
mingai besišypsančių vyriškų 
veidu. Linkėtina Giedrai, pra
dėjus su tokiu dideliu pasiseki
mu, neapleisti moterų madų de
monstravimo ir ateity. Kol mo- 

iteriška širdis plaks ant šio že
mės rutulio, tokie parengimai gu veiksim paprasčiau, 
bus perpildyti. j rezultatai bus,

Izabelė Motekaitienė į
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