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SUČIUPO PRANCŪZŲ SUKILĖLIŲ VADA
Suduotas smūgis slaptajai armijai

ORAN, Alžirija. — Prancūzų 
vyriausybė vakar paskelbė di
džiausią laimėjimą savo kovoje 
prieš slaptosios armijos organi
zaciją (OAS) — suimtas buvęs 
generolas Edmond Jouhaud, 56 
metų, vienas europiečių pogrin
džio Alžirijoje vadų.

Jouhaud ir jo štabas buvo 
sučiuptas 10 valandų kovos O- 
rano mieste, Alžirijoje, metu 
(Oranas savo dydžiu yra antro
je vietoje po Alžiro).

Slaptosios armijos vyrai ban
dė išgelbėti Jouhaud, savo va
dą vakarinėje Alžirijoje, bet bu 
vo atmušti.

Penki įkalinti Paryžiuje
Jouhaud ir keturi kiti, įskai

tant moterį, atvežti vakar į Pa
ryžių ir uždaryti kalėjime. Jou
haud, kartu su eksgenerolu 
Raoul Salan ir kitais pabėgu
siais vadais, nepavykus genero
lų revoliucijai Alžirijoje praė
jusį balandžio mėnesį, yra pas
merkti mirti dėl nepaisymo pran 
cūzų prezidento Charles de Gaul 
le vyriausybės.
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— Alžirijoje kovos tebevyks
ta tarp slaptosios armijos 
Prancūzijos kareivių. Alžire, 
žirijos sostinėje, vakar žuvo 
asmenų, per 130 sužeista.

— Prancūzų prezidentas Cha-r 
les de Gaulle vakar kreipėsi į 
tautą, prašydamas referendume, 
kuris bus balandžio 8 d., parem
ti prancūzų - alžiriečių sutartį.

Jouhaud savo pavardę pakei
tęs į Gerberd. Kartu su juo a- 
reštuotas ir buvęs majoras Ga- 
melin, kiti mažiau svarbūs.

Keistas Ulbrichto planas Berlyno
problemai spręsti
Prabilo Kremliaus tarnas

Istorinis įvykis — Prezidentas 
John F. Kennedy yra pirmasis 
Jungtinių Amerikos Valstybių pre
zidentas, stebėjęs sviedinio iššovi- 
mą savo vizito Vandenbergo avia
cijos bazėje, Calif., metu. Iššau
tas sviedinys Atlas. (UPI) '

• KETVIRTIS MILIJONO MASKVOS AGENTU
Kiekvienam agentui nustatytas paskiras žinių lapas

bent dešimteriopai ir visvien 
laikoma, kad tą santykį tenka 
gerinti “taikos stovyklos” kraš
tų naudai.

Išbarė latvių jaunimą
RYGA, pavergta Latvija. — 

Latvių komjaunimo sąjungos su 
važiavime smarkiai išbartas Lat 
vijos jaunimas, kad, viena, ne
pakankamai dalyvauja “gamy
binėje kovoje”, šalinasi “juodo
jo darbo”, antra, kad jaunimo 
tarpe vis dar žymiai pasireiš
kia “nacionalistinės - buržuazi
nės” tendencijos. Organizacijos 
vietos komitetai esą apsileidę, 
perdaug pasyvūs ir nuolaidūs 
“senų laikų atgyvenoms”. (E.)

HELSINKIS, Suomija. — Pa
gal iš Suomijos gautus praneši
mus, patirta, kad saugumo ko
mitetas (KGB) Maskvoje savo 
padaliniams pasiuntęs slaptą raš 
tą — iš jo paaiškėjo, kad Mask
va neslepia Vakarų kraštuose 
turinti ketvirtį milijono agen
tų. Kai špionažo mokyklas baigs 
daug naujų auklėtinių, šis skai
čius numatomas dar padidinti. 
Sovietinis Saugumo komitetas 
pasisakė, kad jo agentai Va
karuose, esą, veikia gerai užsi
maskavę kaip turistai, pasiun
tinybių personalas, žurnalistai, 
įvairių delegacijų nariai, tech
nikai, keliautojai prekybos rei
kalais ir pan. Jie turį pakanka
mai pinigo ir įvairių techninių 
priemonių, be to, jie gerai, be 
jokio akcento esą apvaldę ir pa
skirų kraštų kalbas. Nors su 
vietos komunistais nepasirodo 
viešumoje, tačiau su jais palai
ko artimus ryšius.

KGB paskelbtais duomenimis, 
saugumo organai sovietuose su 
siranda sau talkininkų — lais
vu noru ar ir be jo — turistų 
ir kt. reikalais atvykusių į So
vietų Sąjungą — tarpe. Kiekvie 
nam agentui nustatytas paski
ras žinių lapas apie jo pinigi
nes, ūkines sąlygas ir silpnąsias 
puses, kurios įgalintų prieš a- 
gentą panaudoti spaudimą. Pa
gal naujuosius sovietinio sau
gumo metodus, daugiau atlieka
mą naudojantis asmeniniais kon 
taktais, kaip palaikant ryšius

per tarpininkus. Pastaruoju me 
tu žymiai mažiau naudojamasi 
radijo ryšiais, nes prieš sovie
tinį špionažą kovoją kraštai su
geba išaiškinti bangų ilgius, 
siunčiamus šifrus. Daug reikš
mės turį vad. kontroliniai agen
tai — jie išgelbsti į pavojų pa
kliuvusius agentus.

Pagal saugumo komiteto duo
menis, geriausiai veikianti kont 
ražvalgyba JAV-se, D. Britani
joje, Prancūzijoje, Fed. Vokie
tijoje, Švedijoje ir Šveicarijoje. 
Tuose kraštuose KGB talkinin
kai turį veikti ypatingai atsar
giai. Su ketvirčio milijono ar
mija sovietinė žvalgyba Vaka
rų agentų skaičių pralenkia

Jaunimas ir lepinimas
TORONTAS, Kanada. — Pro- 

fesor. E. G. Hali, kalbėdamas 
Toronto gydytojų susirinkime, 
pabrėžė, kad Kanados jaunimas 
esąs perdaug pačių tėvų lepina
mas. Perdaug jiems duodama 
pinigų ir tuo esą jaunimas de
moralizuojamas. Jaunimas nuo 
pat pradžios mokyklos ir toliau 
labai blogai mokosi, neturi jo
kios idėjos.

Čia dar reikia pridurti, kad 
vaikams ir ypač paaugliams la
bai blogos įtakos turi krimina
liniai filmai, kurių nuo ryto iki 
vakaro pilna TV programose.

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tijos diktatorius Walter Ul- 
bricht Rytų Vokietijos komu
nistų partijos centro komitete 
pasiūlė, o paskiau Rytų Vokie
tijos komunistų partijos orga
ne “Neues Deutschland” atspau 
sdino savo keistą planą Berly
no problemoms spręsti. Pagal 
tą planą, būtų “garantuotas tai 
kus susisiekimas su Vakarų Ber 
lynu”, Vakarų valstybėms pri
pažinus Rytų Vokietiją ir nu
stačius, kad kylančius dėl to 
susisiekimo nesutarimus “arbit 
ražo keliu” spręs Sovietų Sąjun
ga su Rytų Vokietija.
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Vakariečiams šitoks planas i Jungtinės Amerikos Valstybės

jau sulaiko kas mėnesį 3 mili- lamento narys, turėjo pasikal- 
jonus dolerių užmokesčius.

garantuotų vakariečiams lais
vę susisiekti su Berlynu. Kaip 
diktatorius Ulbrichtas, panašų 
pasiūlymą jau buvo pateikęs 
Gromyko Genevoje, Šveicarijo
je, ir jis buvo atmestas.

Harriman pagrasė 
Laoso vadams

Dr. Mende mažai ką 
tikisi iš nusiginkla
vimo konferencijos

CHICAGO. — Vakarų Vokie 
tijos laisvųjų demokratų parti
jos pirmininkas dr. Erich Men
de, atvykęs iš New Yorko į Chi
cagą keturių dienų vizito, pa
reiškė užvakar, kad jo krašto 

i žmonės mažai ką tikisi iš da-

VIENTIANE, Laosas. — Val
stybės sekretoriaus pagalbinin
kas Averell Harriman perspėjo 
užvakar dešiniojo sparno vadus,
jog jie neteks visos užsieninės bartinės Rytų - Vakarų nusigink 
pagalbos, jei trukdys sudaryti: lavimo konferencijos Genevoje, 
neutralią koalicinę vyriausybę. Šveicarijoje.

Mende, Vakarų Vokietijos par

Trumpai
— Indonezijos prezidentas Su-, 

karno vakar atšaukė derybas 
su Olandija dėl vakarų Naujo
sios Gvinėjos. Pasitarimai buvę 
Washingtone. Bet tai nereiškia 
visiškas pastangų atmetimas, 
kad būtų išspręstas ginčas tai
kiu būdu.

— Mrs. Kennedy, JAV prezi
dento žmona, vakar iš Pakista
no atskrido lėktuvu į Londoną. 
Trečiadienį pietaus pas karalie
nę Elzbietą II.

— Europos latvių dainų diena 
numatyta surengti 1964 m. Va
karų Vokietijoje. Latvių kultū
ros dienos Vokietijoje įvyks šių 
metų gegužės mėnesio pabai
goje.

iš visur
— Trys latviai kompozitoriai 

Mediniai. Rygoje mirė latvių 
kompozitorius Jekabs Medins, 
76 m. amž. Jo brolis, Jezaps, 
taip pat kompozitorius, mirė 
1947 m. Trečiasis brolis, Janis 
Medins, gyv. ir tebekuria Stok
holme. Jo muzikos kūriniai yra 
paplitę viso pasaulio latviuose. 
Neseniai keletas jo kūrinių bu
vo transliuota BBC radijo Lon
done, muzikos valandėlės rėmuo 
se.

— Prezidentas Kennedy va
kar paprašė kongresą priimti 
jo 600 milijonų dolerių pro
gramą, kad būtų vykdoma vie
šieji darbai.

— Gen. Norstad, Šiaurės At
lanto sąjungos (Nato) vyriau-

nepriimtinas. Vakariečiai nesu
tinka pripažinti Rytų Vokieti
jos, reikalaudami ten laisvų rin
kimų, ir jie nori, kad sutartis

Buvusių priešų fronto 
karių susitikimas

Miunchene
MIUNCHENAS, Vokietija. — 

Apie 80,000 buvusių 15 Europos 
kraštų karių buvo susirinkę į 
Miuncheną kovo 16 -18 d.

Buvusių priešų karių suvažia
vimo tikslas — taika. Suvažia
vimo idėja kilo iš vokiečių ir 
prancūzų susitaikymo ir susi
draugavimo fakto.

Suvažiavimą globojo Vakarų 
Vokietijos prezidentas Luebke, 
Prancūzijos prezidentas de Gaul 
le ir Bavarijos ministeriu pir
mininkas Ehard.

Greta vokiečių kariuomenės 
manevrų suvažiavimo dalyviams 
buvo pamaldos Miuncheno baž
nyčiose.

Tiecią ir paskutinę dieną — j 
pamaldos atvirame ore. Pagrin
diniai suvažiavimo kalbėtojai — 
prezzidentas Luebke ir Prancū
zijos parlamento vicepirminin
kas Meersch.

KALENDORIUS

Kovo 27 d.: šv. Jonas Da
maskietis, Meldutis, Rūta.

Kovo 28 d.: šv. Jonas iš Ka- 
pistrano, Vygandas.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 50 laipsnių: rytoj — tru
putį šilčiau.

Saulė teka 5:43, leidžias 6:09.

— Valsty bės sekretorius Rusk 
ir Sovietų Sąjungos užsienio rei 
kalų ministeris Gromyko vėl 
tarėsi Berlyno ir kitais reika
lais, bet nepažengta pirmyn.

bėjimus su generaliniu konsu
lu Chicagoje dr. Guenther C. 
Motz, meru Daley ir kitais va
dais.

— Argentinos prezidentas 
Frondizi vakar prisaikdino savo 
naujos vyriausybės ministerius.

Italijos vyriausybė parūpina 
sklypus Romos naujoms 

parapijoms
VATIKANAS. — Italijos Vie

šųjų Darbų ministerija yra su
tikusi parūpinti žemės sklypus 
Romos naujųjų parapijų baž
nyčioms, tuo sutaupydama 
joms 30% statybos išlaidų.

Ką tik išėjęs 1961-jų metų 
Apaštališkojo Sosto Veiklos 
metraštis atskleidžia, kad Ita
lijos vyriausybė yra sutikusi 
reikalingus bažnyčių statybai 
sklypus priskirti tai pačiai ka
tegorijai, kaip kad yra išski
riami žemės plotai viešajam 
naudojimui, pvz. mokykloms, 
prekyvietėms ar viešiesiems 
parkams.

Pagal susitarimą, kiekvie
niems 10,000 gyventojų bus re
zervuota sklypas bažnyčios pa
statui. Jo dydis sieks nuo 80,- 
000 iki 120,000 kvadratinių pė
dų, kad pakaktų vietos pačiai 
bažnyčiai ir kitiems pastatams, 
surištiems su parapija, kaip 
vienetu.

Bus sudaryta nuolatinė Pon- 
tifikalinė Komisija Tikėjimo Iš
laikymui ir Naujų Bažnyčių 
Romoje statymui, kurią admi-t

nistruos Romos kuriją. Lig 
šiol ši komisija buvo tik laiki
na ir, perkant parapijoms rei
kalingus sklypus, jai tekdavo 
mokėti po 2 dol. už kvadratinę 
pėdą.

Atsižvelgiant į gyventojų 
skaičiaus po Ii Pasaulinio ka
ro padidėjimą, bažnyčių staty
mas Romoje yra žymiai atsili
kęs. Paskutiniųjų 20-ties metų 
laikotarpyje Romos gyventojų 
skaičius, turėjęs nepilną mili
joną, pasiekė daugiau kaip 2.5 
milijono.

Mirimai Kanadoje
MONTREALIS, Kanada. — 

Montrealyje iš 10,000 mirusių 
praeitais metais mirė nuo širdies 
ligų 4,000, o nuo vėžio — dau
giau kaip 2,000 žmonių. Nuo 
džiovos mirė vos 60 asmenų per 
visus metus. Kaip iš statistikos 
matyti, visomis kitomis ligomis 
mirė tik 4,000 žmonių, įskaitant 
ir mirtis nuo senatvės. Didžioji 
nelaimė lieka vėžys, nes propor
cingai jis vis plečiasi.

Šaltasis karas namie:

DALYKAI, KURIAIS IŠGARSĖJO IEVAS CRONINAS
Kunigas John F. Cronin virto dienos žmogum, kai paskelbė savo brošiūrą apie komunizmo grėsmę 
ir savo pareiškimus spaudai. Jo pareiškimai liberalų spaudoje sukėlė entuziazmo, katalikų spau
dos dalyje pritarimo, kitoje — tylos, o dar kitoje aštraus prieštaravimo. Kas čia nutiko? Libe

ralų informacija apie Tėvo Cronino mintis

Tėvo John F. Cronin, S. S., 
brošiūra yra 80 pusk, vardu 
“Communism; Threat to Free- 
dom”. Pasak Newsweek žurna
lo, joje nieko ypatingai naujo 
apie komunizmą nėra pasaky
ta. Nauja betgi esą tai, kad 
Tėvas Cronin pasinaudojo pro
ga atakuoti “dešiniuosius eks
tremistus”. Šitas dalykas labiau 
šiai ir išgarsino Croniną — la
biau nei jo pasisakymai apie 
komunizmą.

N. Y. Times davė ilgas iš
traukas iš brošiūros. Parinko 
tokias, kurios labiausiai ryški
no šias mintis:

1. Kalbos apie komunizmo 
grėsmę Amerikoje esąs klaidin
gas aliarmas. “Amerikoje šian
dien komunistai yra silpni ir ne
pajėgūs”. 2. Komunistų infiltra
cijos nesą. Specialiai pareiškė 
dar: “Komunistų įtakos tarp 
protestantų dvasininkų tikrai 
nėra”. 3. Karingų antikomunis- 
tų akcija virtusi isterija. Tie 
“klaidingi pranašai” suvedžioję 
tautą, nukreipdami dėmesį į vi
daus komunizmą, kurio nesą, 
nuo užsienio komunizmo, kuris 
yra tikroji grėsmė. Tuo jie pa
kenkė tautai ir pasitarnavo ko- 

1 munizmui.

Prezidentas Kennedy vizitavo Eldorado Country klube, netoli 
Palm Springs, Cal., buvusį prezidentą Eisenhowerį- Demokratas 
prezidentas ir respublikonas buvęs prezidentas svarstė tarptauti
nes problemas. (UPI)

Tėvas Croninas nesitenkino 
brošiūra. Vasario 15 ir 17 jis 
savo mintis praplėtė spaudos 
konferencijose Washingtone, 
Clevelande. Tos pačios spaudos 
informacijom, ten jis ėjo toliau, 
nei savo brošiūroje: jis kalbė
jo apie 50 “dešiniųjų ekstremis
tų” organizacijų. Suminėjo tarp 
jų ne tik Birch Society, bet ir 
dr. Schwarzo antikomunistines 
mokyklas ir kardinolo Mind- 
szenty fondą. Visom tom gru
pėm jis dar pridėjo ypatingą
žodį — pavadino jas “finansi-, 
niu raketų”. Tai jau didelis kal
tinimas.

(Nukelta į 6 psl.)

Spellman atvyko 
j Romą

ROMA. — Kardinolas Fran
cis Spellman, New Yorko arki
vyskupas, atvyko užvakar į Ro
mą dalyvauti centrinėje pasi
ruošimo visuotiniam Bažnyčios 
susirinkimui komisijos posėdy
je. Spellman pasiliks Romoje 
apie 10 dienų.

Lietuviai popiežiškoje 
akademijoje

ROMA. — Du Šv. Kazimiero 
kolegijos lietuviai studentai, ku 
nigai Audrys Bačkis ir Jonas 
Bulaitis, šiais mokslo metais Ii- 
ko priimti į popiežišką Bažny
čios Akademiją pasiruošti tiesio- 

i ginei šv. Sosto tarnybai.

sias vadas, vakar pateikė pre
zidentui Kennedy pranešimą a- 
pie Nato pajėgumą ir apie rei
kalą turėti laisvą kelią oro ko
ridoriuose į Vakarų Berlyną.

— Poetas Frost, 88 metų, va
kar iš prezidento Kennedy ran
kų gavo kongresinį medalį.

— Buv. latvių konsului — 99 
metai. Buv. latvių garbės kon
sului Bostone Jekabs Zibergs 
šiemet suėjo 99 metai. Ilgus 
metus jis turėjo nejud. turto 
pirkimo - pardavimo kontorą. 
Visą laiką aktyviai dalyvavo A- 
merikos latvių veikloje ir yra 
spaudai parašęs daug straips
nių.

— Kanados da~bininkų uni
joms dabartiniu metu priklau
so apie 1,500,000 darbininkų. Jei 
jie laikytųsi balsavimo metu vie 
ningai, tai jie galėtų norimus 
kandidatus pravesti į parlamen 
tą. Kanados konservatorių par
tija yra toli gražu atsilikusi

; nuo socialinių reformų, kurios 
jau senai yra pribrendusios.

— Latvių kalbos vadovėlį an
gliškai kalbantiems išleido An
glijos latvių organizacijos.

— Menki tekstilės gaminiai 
Latvijoje — teigia partinis lat
vių dienraštis “Cinia”. Esą, ga
myklos vis dažniau išleidžia bro 
ko.

Raul Castro - Kubos 
vicepremjeras

KEY VVEST, Fla. — Havanos 
radijas kovo 25 d. pranešė, kad 
Kubos vyriausybė sudarė nau
ją vicepremjero postą ir į jį pas 
kirtas Raul Castro, diktatoriaus 
Fidel Castro brolis.

I Raul Castro, ginkluotų dali
nių ministeris, paskirtas Kubos 
revoliucijos organizacijos ant
ruoju generaliniu sekretorium, 
o jo brolis užėmė pirmojo gene
ralinio sekretoriaus vietą.
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^■Rašo DR. AL RAČKUS^^^hSSBB
SVEIKATA BRANGUS TURTAS

4342 Archer Chicago, 32 <

GAUBTŲ NAGŲ REIKŠMĖ

Dažnokai tenka pamatyti 6. Bronchogenišką vėžį arba 
žmonių su išgaubtais nagais, bronchų tumorą, 
su gaubtiniais pirštų galais. 
Niekas su tokiais pirštais ne
gimsta. Tokie keistai atrodą 
pirštai iš lėto vystosi žmogui išsigaubia ar pirštų galūnės pa- 
bręstant, kai susidaro tam prie : *•’ ---- 1
žastys. Žmogui nagus ir pirš
tus iškraipo kai kurie darbai: 
arba profesinis užsiėmimas, ar
ba kokia nors liga.

Kai bolševikų šnipas ar ko
misaras stebi ar tardo žmogų, 
tai jis didžiausią dėmesį krei
pia į žmogaus nagus ir pirštus. 
Jei tardomojo nagai yra pri
skretę ir pirštai surambėję, tai 
Maskvos agentui toksai žmo
gus yra “chorošij proletar”... 
e jei nagai švarūs ir pirštai 
švelnus, tai toks žmogus yra 
“sobaka buržui”...

Daugeliui nesuprantama, ko
dėl beveik kiekvienas gydyto
jas pažvelgia į ligonio nagus 
ir pirštus. Kam to reikia? Iš 
tiesų ligonio nagų išvaizda ir 
pirštų galūnės daug ką gali 
pasakyti. Menka smulkmena, o 

chronišką

7. Daktylinį artritą.
Yra ir daugybė kitų priežas

čių, nuo kurių žmogaus nagai

storėja — išsikraipo. Čia sumi
niu tik pačias pavojingiausias. 
Tuo tarpu pakaks.

DAKTARO ATSAKYMAI 
Į KLAUSIMUS

balandžio 1 d. 12 vai. (tuojau* 
po sumos) Šv. Andriejaus pa
rapijos salėje (19-ji ir Wallace 

atvių kampas).
Maloniai kviečiama lietuviš

koji visuomenė gausiai dalyvau
ti ir pasiklausyti paskutinių 
naujienų iš okupuotosios Lietu
vos. I
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Po paskaitos, Lietuvių 
ke, įvyks mažos vaišės, 
norėtų šiose vaišėse dalyvauti, 
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Prenumerata: Metams 14 metų 3 mėn. 1 mėn.
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
JAV ir Kanadoj $11.00

$7.00
$6.00

$4.00
$3.50

$1.75
$1.50

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

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

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

Tel. PRospect 6-5084 

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

• 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.

gali rastis 
arba gali

gaubliniai 
reiškia,

Klausia O. T. — Ar tiesa, 
kad taukuose gruzdintas bul
vines skiedreles (Potato Chips) 
tokias kaip čia svietelis valgo, 
nesveika valgyti? Regis kur 
tai skaičiau, kad tos bulvinės 
skiedrelės yra gruzdinamos to
kiuose taukuose, kurie yra vis 
pakartotinai virinami, ir kad 
tokiuose taukuose atsiranda 
svilėsinės medžiagos, nuo ku
rių gaunama vėžio liga. Be to, 
dar tokiuose taukuose esąs cho 
Iesterolis, nuo ko gaunamas 
gyslų sukietėjimas. Pasakyk, 
gerb. Daktare, ar tai tiesa?

Atsakymas O. T. — Teore
tiškai, taip; o praktiškai, ne
žinia. Ak, tiesa, kad per pady-1 
kusią burną daug ligų į žmogų ! 
sulenda.

Klausia G. S. — Širdingai
kad prašau neatsisakyti paaiškinti 

dienraštyje “Draugas” ar vais
tai “Thorazine” nesukelia pa
vojingų komplikacijų, jeigu 
nuolatos ilgesnį laiką vartoja
ma.

Atsakymas G. S. — Tokius
vaistus kaip “Thorazine” gali- ’ tų L. B. valdybos nariams, 
ma vartoti tiktai nuolatinėje 
gydytojo priežiūroje.

Klausia K. A. — Ar nuo su- j pravedė diskusijas. Buvo svars 
gedusių tonsilų arba nuo bron- tomą daug klausimų. Susirinki- 
chito gali atsirasti plaučiuose 
užkalkėjimai? — — — — -

• Atsakymas K. A------ Chroniš- sveriu — svoris apie 200 sva-
kas bronchitas sudaro palan- rų, nors valgau nedaug ir sai
kias sąlygas įvairioms infekci- džių ar riebių valgių vengiu.

Moterys Kuboje susirūpinusios, kad nėra maisto- Tokio atsitikimo 
nėra buvę Kubos istorijoj, kaip įvyko dabar prie Castro, įvedus 
komunistinį režimą. Kur tik ateina komunizmas, ten prasideda 
įvairūs trūkumai, nes komuna yra bet kokios pažangos priešas ir 
niekaip negali išspręsti buitinių problemų. (UPI)

ūsų kolonijose
Baltimore, Md.

Baltimorės Lietuvių 
Bendruomenėje

Baltimorės Lietuvių Bendruo 
menės susirinkimas įvyko kovo 
11 d. Apylinkės L. B. pirminin
kas J. Šilgalis padarė metinę 
veiklos apžvalgą. Paaiškėjo, kad 
atlikta daug darbų. J. Šilgalis 
pareiškė viešą padėką — K. Pa- 
žemėnui, B. Brazauskui, A. Mar
cinkienei, V. Siaurusaičiui, S. 
Vitkauskui ir kitiems. Buvusiam 
L. B. pirmininkui V. Volertui, 
dabar gyvenančiam Philadelphi
joje, susirinkimas nutarė pa
reikšti raštišką padėką. Už gy
vą veiklą Baltimorės lietuviai 

;yra dėkingi visiems 1961 me-

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą.. 

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

gali reikšti rimtą

Gaubliniai pirštai 
tik vienoje rankoje, 
būti ir abiejose.

Vienoje rankoje
pirštai, dešinėje,
žmogus turi krūtinės aortoje 
aneurizmą. Dešinioji ranka tuo 
met paprastai būna patinusi. Be 
to, dažniausia dešinysis vei
das ir dešinioji ranka ‘būna pa
mėlynavusi, jei aorta yra labai 
išsiplėtusi. Kartais ir kitokie 
aortos spaudimo simptomai ga- į 
Ii pasireikšti, būtent, ryjant j 
maistą žmogus užsikosti, arba 
net stemplėje kąsnis užkliūva, 
kartais simpatetiniai gerklės 
nervai suskauda. Nuo menko 
pasitempimo, nuo menkiausio 
nuovargio ligonis smarkokai 
pakosti. Aortos aneurizmas daž 
niausią baigiasi staigia mirti
mi. Žmogus, dešinėje rankoje 
turįs gaublinius pirštus, priva- gali atsirasti ir sukalkėjimų. 
lo žinoti kas jo laukia, privalo Sugedę tonsilai — nesupuvę 
užsilaikyti tinkamai, kad ilgiau — taip; mat yra didis skirtu- galva: visas sprandas ir pakau 
gyventų ir privalo būti pasi
ruošęs netikėtumams.

Abiejose rankose gaubliniai 
pirštai gali reikšti vieną iš tų 
chroniškų ligų:

1. Kurią nors širdies ligą, 
dažniausia endokarditą.

2. Tuberkuliozę. Apie 25 nuo
šimčius turinčių plaučiuose tu
berkuliozę turi išgaubtus na- 
gus. Juo sunkesnė yra džiova, 
tuo labiau pirštų galūnės su- 
storėja, tuo labiau nagai išsi- 
gaufoia.

3. Chronišką plaučių ligą — 
bronchitą, astmą, tabakinį 
anglinį antrakozą, silikozę 
t t

4. Luetinę ligą.
5. Kepenų cirrhozę.

Susirinkimui vadovavę A. Ra- 
džius ir D. Klimienė, sumaniai

(joms plaučiuose, imant ir tu-
berkulozę, tad tokiu atveju ten kasdieną, mat esu vabalnikė-

S

J

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6
»lr« V vai 4' icvAt

Ofiso telefonas — BIshop 7-252A

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: GRoveheU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Rd

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

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

Headaches, Arthritis, Rheumatlsm.
Spine & Nerve, Ailments 

1428 Broadvvay, Gary, Indiana 
Valandos — pirmadieniais 3 iki 8 
P. M. Kitu laiku pagal susitarimą.
Telef. Office Gary: Gary 8858635 

Res. Chicago BIshop 7-5833

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
2745 West 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpublic 7-2290.
Tel.: REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS^ IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:36-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai„ trečiad.

■ uždaryta.

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. tki 2 p. p

’il. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

Dr.W.Ross Dr. LSeibutis
Inkstu, pūsles ir šlapumo taki; 

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

Valandos pagal susitarimą
! Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS 
gydytoja ir chirurge 

4146 S. Archer Avė.
i Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai. 

vak.. pirm., antr., ketvir. 6—9 vai 
Trečiadieniais tik susitarus

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

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

j 11 vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11
vai. ryto iki 3 vai p. p. 

Ofice tel. RE 7-1168 
Res. tel. VVAlbrooL 5-3765

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai 

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS

DR, VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.)
VALANDOS PAGAL 8U8ITARIM4

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

mas nubalsavo, kad L. B. val
dybą sudarytų devyni nariai, 
taip pat nutarta, kad į valdybą 
įeis automatiškai sekcijų vado
vai, Tautinių šokių grupės, Vai
dybos būrelio, Sporto klubo ir 
kt. Naudingas būtų dalyvavimas 
J. Kazlausko, įkūrusio naują vie 

i netą — Vaidybos būrelį.

Slaptu balsavimu buvo pasi
sakyta už 24 kandidatus. Devy
ni išrinktieji pasiskirstė parei
gomis tuoj po rinkimų. Julius 
Šilgalis sutiko toliau būti L. B. 
apylinkės pirmininku, o vice- ‘ 
pirm. Danutė Klimienė, J. Aušt- 
ra,'R. Pažemėnas — sekr. užs. 
reikalams, A. Marcinkus — iž- 
din., dr. A. Butkus ir dr. J. Ge
nys — atstovai kultūriniams 
reikalams, V. Eringis ir V. Siau 
rusaitis vadovaus jaunimui.

Valdyba buvo susirinkus po
sėdžio. Numatoma paminėti Mai 
ronio gimimo sukaktį. D. Kli
mienė sutiko šiam reikalui su
daryti komitetą. Dr. Butkus iš
studijuos galimybes pakviesti 
Čiurlionio ansamblį. Visi nariai 
prašomi palengvinti valdybos 
darbą renkant nario mokesčius, 
taip pat reikalingi patarimai 
kaip šiemet paminėti birželio 
įvykius.

i

Alų tai mėgstu ir geriu alutį

nas. Dabar beveik kiekvieną 
rytmetį išbundu su skaudama

Philadelphia, Pa.
V. Banaičio pranešimas

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

Ofiso telefonas PK 8-3229
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

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.

3148 VVest 63rd Street
: PRospect 8-1717
3241 West 66th Place

: REpublic 7-7868

Ofisas: 
Tel.

Rezid.: 
Tel.

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

I

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. Ir Kitu laiku pagal sutarti. 

Ofiso telef. LAfayette 3-6048 
Rez. WAlbroOk 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, Illinois

Valandos pagal susitarimą

•'ei. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Val. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9
Antr. 1-6, treč., š.ešt. pagal sutartĮ, 
sekm. uždary ta.

šutinis?

I ar 
ir

mas tarp sugedusių tonsilų ir, šis, net ir paausys man skau- 
supuvusių. !da, tvinkčiojančiai skauda. Kai

Klausia K. A. — Ar riešutų atsikeliu ir pavaikštau, galvos 
sviestas naudingas valgyti ir skausmas praeina. Kai prieš 
kuris sviestas naudingesnis; trejetę metų tie rytmetiniai 
paprastas (iš grietinės) ar rie- galvos skausmai pradėjo vargin 

ti, nekreipiau jokio dėmesio.
Atsakymas K. A. — Sviestas Maniau kad praeis, bet dabar 

iš grietinės laikomas augalinis kas kart vis darosi aršiau. Ma-! 
(žolės) riebalas ir turi savyje lonėk, p. Daktare, paaiškinti, 

į naudingų vitaminų, todėl tik- ar tokie * rytmetiniai galvos 
ras sviestas yra naudingesnis skausmai nereiškia kokį nors 
maistui negu riešutinis. sveikatai pavojų? Būsiu dėkin-

Klausia J. č. — Jau sųlau- gas.
kiau 67 m. amžiaus; dar turiu! Atsakymas 3. C. — Papras- 
savo dantis ir jokiomis sunkio tai tokie rytmetiniai galvos 
mis ligomis nesirgęs. Bet da- skausmai reiškia arba sprando j 
bar jau greičiau pavargstu ir artritą, arba peraugštą kraujo; 
jau negaliu tiek, kiek seniau spaudimą. Patartina nueiti pas tv radijai/ 
galėdavau. Tiesa, gal perdaug gydytoją, sveikatą patikrinti.

Kovo 9 d. Philadelphijoje su
darytas komitetas V. Banaičio 
sutikimui ir jo paskaitos prave- 
dimui Philadelphijoje. V. Banai
čio paskaita apie dabartinę o- 
kupuotos Lietuvos būklę įvyks

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51 st 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.

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

--------- HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

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

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

Current Dividend up to 4%%

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

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

2737 WEST 71st STREET 
Vuandos tik susitarus 
Tel. GRovehilI 6-8409

Rez. GI 8-0873

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

6132 S. Kedzie Avė. WA 
Valando. pagal eusltarimą, 
atsiliepia, skambinti MI

LIGOS

5-2670.
Jei ne-
S-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-«8«7
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SpecAalybč akušerija ir moterp ligos 

2454 VVest 71 st Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak 
Šeštadieniais 1-4 p. p.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valku ligos 
2737 West 71st Street 
kasdien nuo 6-8 vai. vak., 

P. -P
VAL.: __________ . ____
Šeštad. nuo 12:30 Iki 2:30 vai. 
Trečiad. Ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
T.leonbis priims paeal ■neita rims

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namą-rez. tel. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKAA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

2656 West 63 Street
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8; 
šešt nuo 1 iki 4 vai.

ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

: pirmad. ir ketvirtad. 1-4
v.

Vai.: 
antrad. Ir penktad. 5-8 v.

p p.

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. I’Rospect 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.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą- 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ

HE 4-1562
9 vai. popiet kaadle-

5430 Sl.
PAGAL

Tel.
Skambint 2 iki
ną. išskyrus trečiadieni.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. m 

Telef. offlHO; PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946

Prigm. vai.: kasdien 6-9 v. v.. Nešt.
1-4 v. p. p. trečiadieni — uždaryta.

Tel. ofisą RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 VV. 59th St
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. ir B-8 

p., šešt. 10-12 vai.
Ofisas 3259 S. Halsted St

Vai. Antrad. ir penkt. 3-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

p.

Telefonas — GRovehilI 6-2822

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS
-’alandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. rak. 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9406
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nuc 2 iki 4. Treč. ir aektn 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3154

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Roed 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. Ir 7lk18v. v

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR A-MB*

Rez. 0600 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto iki 1 v. p.p., Ū-7 v.v.

I
Perskaitę "Draugą", duoki- 

'p ii kitiems uasiskaityti.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus
I (Emergency), šaukite telefono — 
484-6967 nuo 2 valandos po pietą 
ligi 5 valandos ryto, kasdien.
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Priešamerikines

NUOTAIKOS KANADOJE

*

*

t

Jungtinių Valstybių artimo
ji kaimynė Kanada jau rūpi
nasi visuotiniais rinkimais, ku
rie turi įvykti šiemet, tikriau
siai rugsėjo mėnesyje.

Jaučama, kad Kanados poli
tinių partijų rinkimų šūkis, 
tarp daugelio kitų, gali būti: 
“nepriklausomybė”. Nuo ko? 
Nuo Didžiosios Britanijos ar 
nuo ko kito? Atrodytų, kad 
nuo Britanijos, nes Kanada y- 
ra jos dopainija, tam tikrais 
ryšiais surišta su karališkuoju 
jos sostu. Keista, nepriklauso
mybės reikalaujama ne nuo 
Anglijos, bet Jungtinių Vals
tybių. Keista, bet taip yra.

Jungtinės Valstybės niekuo
met nėra turėjusios jokių pre
tenzijų į Kanadą. Jos nėra įsi- 
kišusios į kanadiečių vidaus po 
litikos reikalus. Ir niekuomet 
nesikiš. Visada buvo ir yra 
palaikomi geri kaimyniški san
tykiai. Bet... jau prieš kurį 
laiką Kanados politikai kalba 
apie “nepriklausomybę nuo A- 
merikos”. Kodėl?

*
Amerikiečiai, bent jų daugu

ma, į Kanadą žiūri kaip į di
delį savo teritorija kraštą, mie 
lą, tačiau nevertą perdaug di
delio dėmesio. Jie žiūri į jį, 
kaip į gerą vietą žuvauti, me
džioti, žiemos metu paspor
tuoti po snieguotus kalnus. Tai 
yra tvarkoje, ir dėlto kanadie
čiai nepyksta. Jiems tas patin
ka, nes amerikiečių dolerių ne
mažai- įvežama į kraštą. Kas 
kanadiečiams nepatinka, nepai 
sant kaip draugiški amerikie
čiai bebūtų, kad Jungtinių Vals 
tybių televizijos ir radijo pro
gramos Kanadą “užkariauja”. 
Pagaliau ir vadinamieji Ame
rikos komikai dideliais kiekiais 
Kanadą užplūsta ir daug ka- 
nadiškų dolerių išplaukia į 
JungtinesrValstybes. Bet ir tai 
dar menkniekis.

Kanadiečiai jaučia, kad jie 
yra Jungtinių Valstybių gali
mo atominio karo fronto lini
ja arktikoj — šiaurėje. Jie y- 
ra susirūpinę amerikiečių di
dėjančiu dominavimu Kanados 
ekonominiame gyvenime. Ame
rikos kapitalas šiandien kont
roliuoja keturiasdešimt Kana
dos pramonės ir šešiasdešimt 
procentų jos aliejaus, gazoli
no, kasyklų įmonių. Prieš pen
kerius metus “šiaudiniu bal
savimu” patirta, kad 21 pro
centas kanadiečių buvo tos nuo 
monės, jog Jungtinių Valsty
bių 
mą 
tas 
38.

bus nu- 
pradėtas 
prieš di- 
Kanadoj.

*

NUSIGINKLAVIMO PASITARIMAI NETEIKIA VILČIŲ
Genevoje vykstančiuose nusiginklavimo pasitarimuose JAV ir Sovietai neranda kalbos

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. kovo mėn. 27 d. 3

Genevos nusiginklavimo

įtaka į kanadiečių gyveni- 
yra per stipri, o šiemet 
procentas jau paaugo iki

Spaudoje ir gyvenime

*
Šiuo metu Kanados valdžią 

savo rankose laiko konserva
torių partija. Premjeru yra 
John Diefenbaker. Jie perėmė 
valdžią iš liberalų, kurie buvo 
valdž.oje 22 m. Konservatorių 
laimėjimą labiausiai 
lėmęs Diefenbakerio 
kelti šūkis — kovoti 
dėjančią JAV įtaką
Šių metų rinkiminėj kampani
joj tasai šūkis bus sustiprin
tas, labiau išpopuliarintas. Prie 
jo prisidės ir kiti, būtent, ato
minių ginklų bandymai, preky
ba su komunistine Kuba bei 
komunistine Kinija ir kitos kai 
kurios aštrios vidaus politikos 
problemos.

Žymi kanadiečių dalis vis 
dėlto yra susirūpinus dabarti
nės vyriausybės vedama pre
kyba su Kuba, kada Jungtinės 
Valstybės tą prekybą sulaikė 
ir suvaržė, prašydamos, kad 
ir kitos valstybės tą patį pa
darytų, nes toji prekyba stip
rina komunistinį režimą Ku
boje, iš kurios komunistiniai 
nuodai plinta į visus Ameri
kos kraštus. Nors kanadiečiai 
tuo tarpu neparduoda Kubai 
karo reikmenų, tačiau įveža 
daug įvairių mašinų, automo
bilių dalių, mėsos ir kitų mais
to produktų. Visokių gėrybių 
ten įvežama už keliasdešimt 
milijonų dolerių.

Šis prekiavimas su komu
nistinėmis valstybėmis yra ne 
tik nepadorus, bet ir labai pa
vojingas biznis. Priešas, tykąs 
pagrobti visą Ameriką, žino
ma, ir Kanadą, likviduojant 
demokratines santvarkas, jau 
prie pat vartų, o Kanados vy
riausybė tą priešą maintina ir 
stiprina. Tai daro ir kai ku
rios . kitos valstybės.

Atrodytų, kad ir didinamoji 
prekyba su komunistiniais kraš 
tais yra savotiškas protestas 
prieš Amerikos dominavimą 
Kanados ekonominiame gyve
nime. Vadinasi, ieškoma “lais
vės” šioje srityje.

Kad ligšiol dviejų artimų kai 
mynų buvę geri ir draugiški 
santykiai nepakryptų į visai 
blogą pusę, JAV turėtų į tai 
atkreipti rimtą dėmesį, pažvelg 
ti į kanadiečių nuotaikas ir 
jas, kol dar nevėlu, taisyti a- 
biejų kraštų naudai ir saugu
mui užtikrinti. Rinkiminių kam 
panijų metu ir kanadiečiai po
litikai turėtų būt santūresni. 
Jie neprivalėtų daryli bepras- 
m ų ir pavojingų kurstymų, ku 
riais tik priešai komunistai te
pasinaudotų.

Nusiginklavimo pasitarimai 
prasidėjo nelemtame ženkle. 
JAV darė spaudimą, kad juose 
būtų rasta kalba dėl branduoli
nių ginklų bandymų. Jei Gene
voje nebūsianti pasirašyta ati
tinkama sutartis, JAV balan
džio mėn. pradėsianti 'bandy
mus atvirame ore. Sovietai ėmė 
pakartotinai trukdyti vakarie
čių lėktuvų skridimus į vakari
nį Berlyną ir atgal. N. Chruš
čevas kovo 16 d., jau pasitari
mams prasidėjus, grasė visuo
tinomis raketomis. Kremliaus 
salėje jis pareiškė Kalinino sri
ties rinkikams: “JAV kariau
na norėtų atsitverti kažkokiu 
barjeru nuo Tarybų Sąjungos 
atsakomojo smūgio. Tam ji su
darė radaro ir kitų įtaisinių sis 
temą, kad būtų pamėginta pa
gauti raketas, skriejančias maž 
daug per Šiaurės ašigalį. Nau
josios globalinės raketos gali 
skraidyti aplink žemės rutulį 
bet kuria kryptimi ir smogti 
bet kuriam numatytam taiki
niui. Apskaičiavimų tikslumą

GEDIMINAS GALVA

sitinka pasišnekėti. Siauruose 
rateliuose užsienio reikalų minis 
teriai naudoja ne užsienio rei
kalų ministerių, 'bet prokurorų 
žodžius. Dean Rusk, pirštu ro
dydamas į Gromyko, taria: 
“Jūs dabar ruošiatės daryti tai, 
ką mes darėme karo metu. Mes 
naikinome vokiečių bombone
šius, o jūs ruošiatės naikinti 
mūsų moteris ir vaikus”. Ta
čiau šiokie pareiškimai jiems 
nekliudo svečiuotis. D. Rusk 
viešbutyje vaišino Gromyko va 
kariene ir šampanu, o pastara
sis Sovietų rūmuose patiekė 
blynų, ikros ir viščiukų iš Ki
jevo, nors Chruščevas savuo
sius gyventojus neseniai mokė 

' arklieną valgyti.
Pasitarimai akligatvyje

Pirmoji pasitarimų savaitė 
apgailėtinai bergždžia. Jai pra
slinkus, vis dar tariamasi dėl

Į

rodo kosminių laivų Vostok 1 ^va5kos; Dean^ Rusk pareiškė, 
ir Vostok
(Tiesa, 3.

3 skridimų pavyzdys 
17).

ikrą ir šampanas
pasitarimai

KRITIKOS VERTĖ IR KRYPTIS
Puošnus žurnalas “ Laiškai Lie

tuviams” kovo mėn. numeryje ve
damuoju įsidėjo savo redaktoriaus 
J. Vaišnio straipsnį “Reklama, 
kritika ir savikritika”. Čia iškelia
ma minčių, su kuriomis turėtų su
sipažinti platesni skaitytojų sluok- 
niai. Pabrėždamas kritikos reikš
mę, autorius rašo:

“Kritikas apsaugoja menininkus, 
rašytojus ir veikėjus nuo klaidų, 
parodo jįėms teisingą kelią į aukš
tumas ir formuoja visuomenes gal
voseną, elgesį bei skonį. Jeigu kai 
kuriose kultūringose valstybėse 
yra labai vertinama opozicijos par
tija ir jos vadams net mokama al
ga, nors jie užsiima daugiausia tik 
negatyvia kritika, tai labai dide
lėje pagarboje mes turėtume lai
kyti savo objektyvią kritiką, kuri 
mūsų kūrinius bei veiksmus perlei
džia per tiesos, gėrio ir grožio priz
mę, parodydama, kas juose girtina 
ir kas peiktina. Be kritikos negali 
būti jokius pažangos. Be kritikos 
net negali išsilaikyti jokia organi
zuota bendruomenė, ką aiškiai ro
do neilgas totalitarinių valstybės 
santvarkų amžius, kur nepaken
čiama ir neprileidžiama jokia kriti
ka. Kai žmogus nori tapti neklai
dingu, visagalinčiu ir visažinančiu, 
jis pats save pasmerkia pražūčiai. 
Tai pritaikytina kiekvienam meni
ninkui, rašytojui, veikėjui. Pažan
ga yra galima tik tada, kai žmogus 
supranta savo ribotumus ir yra 
dėkingas tiems, kurie juos nuro
do.”

Straipsnio autorius iškelia žalą

konferencija

priežiūrą.
tvirtina, kad jokia

Praeitis nieko nepamokė

kad jis kovo 23 d. apleisiąs Ge- 
nevą, jei iki to meto nebūsią 
surasta bendros kalbos. Tačiau 
Washiiigtonas ir Maskva neno- 
|ri pasitraukti iš kovos lauko. 
Chruščevas užtikrino, kad jis 
dėsiąs pastangų, jog pasitari
mai atneštų kai kurių vaisių. 
Kennedy kovo 22 d. spaudos 
atstovams pareiškė,

Blynai,
Nusiginklavimo 

neišbrenda iš pirmosios dienos 
tuščiažodžiavimo. Dean Rusk 
ir Andrėj Gromyko ilgomis kai 
bomis bei atsikirtimais nepra- 
skynė naujo kelio. Sovietai kie- lauksiąs pasitarimų pabaigos, 
tai laikosi senojo nusistatymo: Abi šalys, viena kitai negrąsin- 
visiškai nusiginkluoti be tarp- damos, daro kai kuriuos posū-
tautinės priežiūros,

jog jis

nutraukti ięįus nuotaikoms sušvelninti, 
branduolinių ginklų bandymus jaV spauda patylomis pralei- 
be jokio patikrinimo ir išstum- (jo progą išgarsinti raketos Ti- 
ti vakariečių įgulas iš Berlyno, tano II tikslų pataikymą į tai- 
Lenkas Adam Rapacki nepa
miršta savojo plano nuginkluo
ti vidurinę Europą, t. y. pri
versti vakarinę Vokietiją pasi
traukti iš Šiaurės Atlanto ka
rinės santarvės.

Sudarytos komisijos ir pako
misės atskiriems klausimams 
svarstyti tesutaria: ryt vėl su
sirinksime. Didžiųjų valstybių 
užsienio reikalų ministeriai su-

vieną, jokiu būdu ne mažiausią mū
sų kritikos nuskurdimo priežastį 
— nepakentimą kritikos. Išaukš
tink, kiek gali, kokį nors meninin
ką, išgirk kurio nors rašytojo 
knygą, bet jeigu dar prie to pri
dėsi ir kokią nors mažutę pasta
bėlę, jei nurodysi kokią nors klai
delę, tai tas kritikuojamas asmuo 
taps amžinu tavo priešų.”

Sutinkant su čia išdėstytomis 
autoriaus mintimis, galima vis dėl
to pastebėti, kad didžioji dauguma 
mūsų tremties kūrėjų menininkų 
dabar neturi minimalinių kūrybos 

i s41ygU- Jie parodo didelį pasišven
timą, tam aukodami negausias sa
vo laisvalaikio valandas, ir kritikai 
vis dėlto negali to ignoruoti.

J. Daugi.

pataikaujančios kritikos, virstan
čios jau reklama ir panegirika, ši
tokiu atveju mes, anot autoriaus, 
“su menininku elgiamės taip, kaip! 
blogas auklėtojas su mažu vaiku, j 
stengdamosis jį nuraminti melu ir 
neteisingais pažadais. Tokios sal
džios ir neobjektyvios reklamos, I 
prisidengusios garbingu kritikos 
vardu, yra didžiausias menininko 
įžeidimas. Jeigu taip išreklamuotas 
menininkas bus protingas, tai iš 
tokios ‘ A_______ r
jeigu jis bus karštesnis, tai įsi- kovos draugus”, 
žeis; o jei bus naivus, tai pradėsi XT t 
pūstis, lyg kalakutas, ir laikys sa- Į 
ve tobulybę pasiekusiu genijum, 
kuriam jau nereikia daugiau lavin
tis ar ko nors siekti, nes juk jau 
viskas pasiekta, jau jis yra užbaig
tas, gatavas. Tad kiekvienu atve
ju tokios neobjektyvios kritikos ir) 
pigios reklamos yra didelė žala 
menui ir menininkui. Yra nemažes
nė žala ir visuomenei, kuri yra 
klaidinama. Kritika turėtų ją auk
lėti, lavinti skonį, supažindinti su 
tiesos, gėrio bei grožio normomis, 
bet nelaikyti nežinojime ir klaido
je. Nereikia manyti, kad publika 
yra nieko nesuprantanti avių ban 
da. O jeigu jau taip manai, tai 
stenkis gera, objektyvia įvairių vi
suomeniškų bei meniškų įvykių 
kritika ją lavinti palenkdamas jos 
protą tiesai, širdį — gėriui, akis 
— grožiui.”

Autorius pliekia tuščią ambicin
gumą, neleidžiantį priimti jokios I 
kritikos: ,

“Pagaliau reikia paminėti dar yra melas.

kinj už 5,000 mylių.

JAV ir Sovietai nesutaria 
esminiai klausimais. JAV siū
lo nusiginkluoti ir branduolinių 
ginklų bandymus sustabdyti, 
įvedus tarptautinę 
Sovietai
tarptautinė kontrolė nereikalin
ga, nes kiekvienas kraštas gali 
iš tolo sekti kitų kraštų veiks
mus. Anglija neturi ko bepri- 
dėti. Jos tarpininkavimo niekas 
neprašo.

Berlyno klausimu nėra pra
giedrulių. Sovietų reikalavimas 
į pasitarimus įvesdinti rytinės 
Vokietijos (DDR) užsienio rei
kalų ministerį Lothar Bolz va
kariečiuose sukėlė nusistebėji
mą.

Tarptautinė įtampa didėja
Pastarosiose kalbose N. 

Chruščevas priminė komuniz
mo įsigalėjimą pasaulyje. Nė 
vienos progos jis nepraleido pul 
ti ir pašiepti JAV. žodžiais svai 
dymasis turi tikslą palaikyti 
nūdienę įtampą. Ji ganėtinai 
ryški pietrytinėje Azijoje, ma
žųjų karų srityje, Berlyne ir 
juntama visame pasaulyje, ku
ris išleidžia 120 bil. dol. apsi
ginklavimo reikalams. Sovietai 
praėjusiais metais apsiginkla
vimo išlaidas --padidino 44.9%. 
Šių metų karinis biudžetas žy
miai prašoko buvusius praeity
je. Jie laiko 3.7 mil. vyrų po 
ginklu, tobulina naujus ginklus 
ir priešginklius.

Sovietai norėtų kitus kraštus 
nuginkluoti be priežiūros, nau
jais ginklais grasyti ir Vaka
rus sugniuždyti, šalių tarpusavio 
nepasitikėjimas ves ne į nusi
ginklavimą, bet apsiginklavi
mą, kuris sukurs pasaulyje dar 

į didesnę įtampą.

I

K. TAUTKUS

vus, Maskvos beatominių zonų 
planų matysime, kad ir čia yra 
apgaulė. Jos pasiūlytos zonos 
visur siekia vakariečių gynybos 
taškus, bet Maskvos atominių

Sovietų Sąjungos kirpimo drabužiais aprengti ginkluoti albanų 
sargybiniai saugo Albanijos sienas. Nuotraukos padarytos per 
teleskopinį foto aparatą iš Graikijos. Kaip žinoma, Albanija yra 
komunistinė valstybė, stipriai besipriešinanti Chruščevui. (UPI)

Nusiginklavimo konferencijų 
buvo daug praeityje. Išdavos — 
apsiginklavimas vyksta visu 
spartumu.

Paskutinė nusiginklavimo kon
ferencija Genevoje buvo prade- Lombų bandymų taškai buvo 
ta 1958_X.31 d. Ji iširo 1961.
VIII.30 d. Prasidedant neutra-, buvo numatytos jos teritorijo- 
liųjų konferencijai Belgrade, je. Maskvos siūlymas nusigink- 
Jugoslavijoje, Maskva pranešė, lavimą vykdyti be tarptautinės 
kad ji atšaukia savo pasižadė
jimą nebandyti atominių gink
lų ir tuojaus pradėjo jų bandy
mą atmosferoje. Toje serijoje 
ji išbandė 40 atominių bombų,- 
kurių tarpe viena buvo 50 mil.

, tonų TNT. Maskvos “savanoriš
kas” pasižadėjimas nebandyti 
atominių bombų, derybose siek
ti susitarti jas sunaikinti, buvo 
apgaulė ir tikslas sulaikyti ki
tus, išlošti laiko slaptai pasi
ruošti bandymams. Kai tas buvo 
pasiekta, pradėti bandymai at
mosferoje.

1962 m. kovo 14 d. prasidė
jusi 17 valstybių nusiginklavi
mo konferencija, vėl pradėjo kai 
bas apie nusiginklavimą, čia 
Maskva vėl stengsis išlošti lai- 

i ko, kol pasiruoš antrajai seri
jai bandymų, stengsis manev
ravimais sulaikyti prezidento 
Kennedy paskelbtą terminą ban 
dyti atominius ginklus atmos
feroje.

Maskva nori paslėpti atsilikimą
Maskva žino, kad ji atomi

nių ginklų srityje yra gerokai 
atsilikusi. Jeigu JAV pravestų 
paruoštus bandymus atmosfero 
je, atsilikimas pailgėtų. Šioje 
konferencijoje Maskva gali pa
naudoti modernesnius apgaulės 
žodžius, bet nepakeis apgaulės 
tikslo. Patinka kam ar ne, bet 
Prancūzijos prezidento de Gaul 
le nusistatymas nesėsti su Mas 
kva prie derybų stalo tol, kol 
ji nepadarys veiksmų, kurie be 
įtarimų ir šešėlių leistų įžiūrėti 
geros valios, kad konferencijo
je bus pasiekta susitarimas. Pas 
kutinėję konferencijoje de Gaul
le savo nusistatymą pademons
travo veiksmu — 17 valstybių 
nusiginklavimo konferenciją boi 
kotuoja; nesutiko siųsti nė ste
bėtojo. Reikia džiaugtis, kad 

, vieną vakariečių didįjį praeitis
t pamokė ir įtikino. Kaip viena kregždė nepadaro
i Maskvos siūlymas beatominių T*“ **

J _ * viena diena ar trumpas laikas ne-
zonų yra atmestas, ypatingai daro žmogų laimingu.
Europoje. Rimčiau pasiūdija- Aristotelis

labai toli nuo tų ribų, kurios

kontrolęs — savižudystė. Ji ne- 
: išpildė jokio pažado praeityje, 
nevykdys ir nusiginklavimo. 
Maskva neturi dar priemonių 

• atsikeršyti Amerikai dabartiniu 
laiku, bet stengiasi apgaule 
“greit pasiruošti”, — tai pareiš
kė parlamente Britanijos Avia
cijos ministeris Julian Amery 
1962 m. kovo 12 d. Jis pasakė, 
kad šiuo metu tik Amerika yra 
pilnai pajėgi ir turi visas prie
mones, reikalui esant, pamokyti 
Maskvą. Kada Darbo partijos 
nariai prilygino, kad JAV ir S. 
Rusija yra vienodo pajėgumo, 
Amery pasakė; “Čia nėra Iigy- 
bės. Rusija negali panaudoti to
kių priemonių prieš JAV, ko
kias gali panaudoti ir jas turi 
prieš Rusiją Amerika. Aš gal
voju, kad S. Rusija tokias prie
mones turės labai greitai, bet 
ne dabar”.

Pasiūlymai ir planai

Šią spragą Maskva stengiasi 
užlopyti nusiginklavimo konfe
rencijomis, kurios leidžia Mask
vai išlošti laiko ir pasiruošti. 
Paskutinioji 17 valstybių nusi
ginklavimo konferencija Gene
voje baigsis gražiomis kalbo
mis, pas.ūlymais, planais, kurie 
bus atmesti. Ar konferencija 
užsitęs ilgai ar baigsis greitai, 
pareis nuo Maskvos manevrų. 
Dar neprasidėjus konferencijai, 
jos išvakarėse Britanijos dele
gacijoje pasirodė nemaloni u- 
žuomina, kad ir nesėkmės at
veju valstybių galvos turėtų 
atvykti paskelbimui “savanoriš
kų”
Kvili.

pat 
fe±enciMd . kuri buvo 
Maskvos, bet atmesta 
kos. Prancūzijos ir net

nusiginklavimo pažadų be 
o-ės. Taigi, Londonas sten 

uosti dirvą galvų kon- 
siūlyta 
Ameri- 
Nehru.

ŽUDIKAS AR GELBĖTOJAS
KUN. V. MARTINKUS

Ne, negalima sakyti, kad klebonas Martinkus bu
vo negailestingas. Jis sutikdavo palikti gyvybę už 

“kritikos”K tik &pašijuoks; ”menM” paslaugą — imk šautuvą ir eik žudyti savo

Ką galiu pasakyti dėl manęs inkriminavimo žu-, 
dyme ir žudymų organizavime?

Klebono pareigas Židikų parapijoj ėjau nuo 1940 
m. gegužės 5 d. iki 1944 metų spalio 7 d. Tik pradė
jus klebonauti, teko pergyventi pirmąjį bolševikmetį. 
Turėjau stiprių susirėmimų su komunistiniais parei
gūnais dėl įvairių parapijos reikalų, du syk buvau 
teisme, du syk policijos pašauktas tardymui. Kai vy
ko pirmieji trėmimai Sibiran, vos per plauką beišli- 
kau pasitraukdamas savaitei į nuošalų kampą Sedos 
valsčiuje.

Birželio 22 dieną, kilus karui, dariau rinkliavą 
bažnyčioj Marijos Pečkauskaitės paminklinės koply
čios statybai. Grįžau vakarop, nemiegojau klebonijoj. 
Pirmadienio rytą, eidamas namo, pamačiau į mieste
lį atžygiuojančius kelis ginkluotus vyrus. Miestely 
jų pamačiau ir daugiau. Tai buvo pirmieji partizanų 
būrio pijonieriai, greit prie jų prisijungė dar keliasde
šimt vyrų. Taip susidarė stiprus būrys.

Ar aš stojau į jų eiles, ar dalyvavau jų posė
džiuose, ar daviau bent sugestiją ką nors areštuoti, 
sušaudyti ? Niekados!

Aš žinojau savo, kaip kunigo, vietą tokiais lai
kais. Ne aš juos suorganizavau, ne aš galėjau jiems 
duoti ir įsakymus. Tik, kaip kunigas ir parapijos kle
bonas, aš jų vadovybei kategoriškai pareiškiau: „Aš 
reikalauju, kad nedarytumėt savo teismų, kad nieko 
nekankintumėt, nemuštumėt, niekam gyvybės neatim- 
tumėt. Mano parapijoj neturi būti pralietas kraujas.”

Tą pareiškiau ne tik vadovybei, bet tą ir daug

V. Lauraitis taipgi kelis kartus rašė apie mane.
Štai vienam „Tiesos” numery rašo: „Neliko nuošaly 
ir klebonas Martinkus. Per petį persimetęs šautuvą, 
apsikarstęs granatomis, jis buvo tikru žudikų vadu. 
Vieną dieną į miestelį baltaraiščiai atsivarė nespėjusį 
pasitraukti su savo daliniu raudonarmietį.

Klebonas Martinkus nusiėmė nuo peties šautu
vą ir jo buože ėmė mušti beginklį, vos ant kojų be
stovintį karį... Netrukus baltaraiščiai klebono įsaky
mu varpinėje įsitaisė su kulkosvaidžiu.

Martinkus išrenkamas „konfiskuoto” turto pada
linimo komiteto pirmininku, šis konfiskuotas turtas 
buvo ne kas kita, kaip nužudytųjų tarybinių žmonių 
baldai, drabužiai, indai ir kit. Nenuskriaudė savęs 
klebonas. Klebonija buvo perpildyta turto.”

Girdėjau, kad buvę ir daugiau apie mane pana
šios „tiesos” rašyta. Ir per radio kelis syk aš buvęs 
iškoneveiktas.

Ką galiu į tuos kaltinimus atsakyti? Skaitytojas
gali pagalvoti, jog čia yra bolševikinės propagandos, kam kartojau. Dėl šio savo pareiškimo šiandien galiu 
bet gal yra dalis ir tiesos. Sunku įsivaizduoti, kad tik džiaugtis ir didžiuotis, nes kaimyniniuos valsčių 
visa tai būtų sugalvotas melas. O tačiau visu 100% j miesteliuos buvo padaryta išsišokimų, ko buvo iš- 

I vengta Židikuose.

Inkriminuoja mane, kad aš, užsidėjęs šautuvą, 
švaistęsis po miestelį, mušęs karį. Melas! Tik vieną 
sykį savo gyvenime buvau užsidėjęs „strielbą” ant pe
čių būdamas 13-kos metų. Buvom su broliu tokį šau
tuvą patys pasidarę, paraką irgi darėm patys iš ber- 
toleto druskos, sutrintų anglių ir, berods, salietros. 
Sykį su tokia „strielbą” nušoviau tėviškės sode tupin
čią varną, nukrito pašauta, pasidarė man gaila besi- 
spurdančio paukščio ir daugiau savo gyvenime šautu
vo neužsikabinau ant pečių. Nors ir šimtas rašeivų 
šiandien man jį norėtų „užkabinti”, bet tai visad liks 
netiesa.

Kada įvyko partizanų susišaudymas su prava
žiuojančiais bolševikų kariais, kurių du žuvo, tada 
atsitiktinai buvau išėjęs į klebonijos laukus ten besi
ganantį arklį „Perkūnėlį” pakelti ant šviežios žolės 
ir, išgirdęs šaudymus, kritau į griovį. Tik mačiau iš
sigandusį partizaną per laukus bėgantį į miškelį. Pa
sibaigus šaudymui nėjau žiūrėti žuvusių karių, o tik 
vėliau, vaikščiodamas parapijos kapinėse, pažvelgiau 
į supiltą kapą.

Turiu čia papasakoti ir žydų gelbėjimo įvykį.
Keliom savaitėm praslinkus nuo karo pradžios, 

vieną pirmadienio priešpietį per Židikus žygiavo vo
kiečių kariuomenės batalionas. Miestelio gyventojai 
stovinėjo kelio pakraščiais, žiūrėdami pražygiuojančio 
dalinio. Pastebėjęs mane, dalinio vadas kapitonas su
stojo ir pasiteiravo, ar turime čia komunistų komisa
rų. Jei tokių turime, turėtų jie būti sušaudyti. Aš jam 
atsakiau, kad tokių neturime. Dar paklausė: „O kaip 
su žydais”. Atsakiau, jog girdėjau, kad vyrai yra si
nagogoj, o moterys namuos. Pasakė — gerai ir nu
važiavo.I (Bus daugiau)

Split by PDF Splitter



Antanas Skirius ir J. Tamkevičius (miręs). Šis Ameri
kos Lietuvių R. K. Federacijos tarybos suvažiavimas 
įvyko 1940 m. rugpiučio 9 ir 10 d-, Pittsburgh, Pa. Su
važiavimas nutarė įsteigti Lietuvai Gelbėti Tarybą ir 
pakviesti jon kitas grupes. Taip pat įkūrė Lietuvai Gel
bėti Fondą. Suvažiavimui pirmininkavo kun. N. Pa
kalnis ir red. M. Zujus. Sekretoriavo Antanas Skirius.

Karužiškis, Petras Grybas, (miręs). Stovi: Povilas Bal
tis (Baltinis), D. Averka, J. Griebliūnas (miręs), kun. 
dr. Jonas Starkus, kun. Sadauskas (miręs), kun. A. 
Jurgutis (miręs), kun. Lunskis, kun. dr. K. Matulaitis, 
M.I.C., kun. dr. J- Vaškas, M. I. C., Kazys Vilniškis, 
Vincas T. Kvetkus, kun. J. Mačiulionis, M.I.C., kun. 
Ignas Albavičius, A. Paleckis, kun. A. Baltutis (miręs),

Suvažiavimas, kuriame gimė Altas. Sėdi (iš dešinės kai
rėn) : Juozas B. Laučka, kun- Jonas Misius, kun. Jonas 
Švagždys, Matas Zujus, kun. Pranas Juras, kun. Jonas 
Balkūnas, kun. Norbertas Pakalnis, Salomėja Juozelė- 
naitė (Šagamogienė), Leonardas Šimutis, kun. Ignas 
Boreišis (miręs), kun. J. Vaišnoras (miręs), kun- A.

KAIP SUSIKŪRĖ ALTAS?

Pasikalbėjimas su jo pirm. L. Šimučiu

mas patvirtino mano paruoštą 
bendrai tarybai statuto projek
tą ir taip pat Lietuvai gelbėti 
fondo nuostatus.

Pasitarimas su tautininkais 
bei sandariečiais įvyko tuoj po 
Federacijos tarybos suvažiavi-

me Federacijos valdybos susi
rinkime dalyvavo: dr. A. Ra
kauskas, pirmininkas, Matas mo. Susitarimas įvyko. Išrink- 
Zujus, vicepirmininkas, kun. Pr. i ta ir tarybos valdyba. Todėl 
Juras, iždininkas, J. Laučka ir ir laikau, kad Amerikos Lietu- 
K. Vilniškis, valdybos nariai,1

— Mūsų skaitytojai labai do
mėjosi Tamstos suteiktomis ži
niomis apie Alto veiklą, jo struk 
turą ir delegaciją pas prez. Ken
nedy. Atrodo, kad daug kas pa
geidauja dar kai kurių žinių iš
Alto susikūrimo, todėl prašysiu L. Šimutis, sekretorius.
tas žinias papildyti. Gal paša- Šį susirinkimą aš būčiau lai
kytumėte, kada sumanėte kurti kęs laikyti pačiu pirmuoju kon- 
bendrą Amerikos lietuvių sąjū
dį Lietuvai gelbėti?

— Sovietų Rusijai okupavus 
Lietuvą 1940 m. birželio 15 d., 
tuoj pasirūpinau sukviesti Chi
cagos lietuvių pasitarimą, kas 
darytina šią mūsų tautos tra
gišką valandą. Pirmasis pasita
rimas buvo Plaisance viešbuty
je. Buvo paskirta komisija pro
testui pasiųsti ir paruošti pra
šymą JAV sekretoriui Hull, kad 
Amerikos vyriausybė padarytų 
viską agresoriams sudrausti ir 
pareikalauti bolševikus pasi
traukti iš Lietuvos. Tos komi
sijos susirinkimas įvyko pas dr. 
St. Biežį. Kiti pasitarimai įvy
ko birželio 16, 17 ir 18 d. Buvo 
sutarta sukviesti didelis masi
nis susirinkimas. Jis įvyko bir
želio 21 d. Dariaus ir Girėno 
salėj.

Šiuose ir kituose pasitarimuo 
se kilo minčių organizuotai sto
ti Lietuvai į pagalbą. Mintį or
ganizuoti bendrą visų Ameri
kos lietuvių organizaciją iškė
liau savo draugų veikėjų tarpe. 
Atskirai ir kolektyviai tariaus 
su kun. dr. J. Navicku, tuo me
tu buvusiu Amerikos tėvų ma
rijonų provincijolu, kun. dr. K. 
Rėklaičiu, dienraščio “Draugo” 
moderatoriumi; dr. A. Rakaus
ku, Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacijos pirmininku; adv. 
F. Mast-Mastausku (svarbų 
vaidmenį suvaidinusiu Lietuvos 
Nepriklausomybės kovose I Pa
saulinio karo metu), kun. dr. J. 
Vašku, Aušros Vartų parapijos 
klebonu, kun. Ignu Albavičium, 
Dievo Apvaizdos par. klebonu, 
adv. K. Česnuliu, taip pat daug 
dirbusiu Lietuvai I Pasaulinio 
karo metu.

— Kada buvo padaryti pir
mieji žygiai tarybai organizuo
ti?

— 1940 m. birželio 25, 26 ir 
27 d. Wilkes Barre, Pa., įvyko 
Lietuvių R. K. Susivienijimo A- 
merikoje centro valdybos susi
rinkimas. Jame ir iškėliau min
tį, kad, Lietuvai atsidūrus tra
giškoj būklėj, reikia išvystyti 
plačią, vieningą ir efektingą A- 
merikos lietuvių veiklą. Kadan
gi tada buvau ne tik LRKSA 
pirmininkas, bet ir Amerikos 
Lietuvių R. K. Federacijos sek
retorius, pasiūliau, kad tuoj po 
fus-mo sesijos sukviestų ALR 
KF centro vaidybos susirinki
mą. Taip ir buvo padaryta. Šia-

M. Vaidyla ir dr. Grigaičiu. Su- jos. Šuolio tėvai pranešė apie 
tarėm, kad delegacija turi rū- tai Vaidylai. 
pintis LGT.

i

vių taryba yra įkurta 1940 m. 
rugpiučio 10 d. Pittsburge. Var
tydamas savo 1940 m. dieno
raštį randu, kad rugpiučio 23 
d. iš min. Žadeikio esu gavęs 
“gražų padėkos laišką už įkūri-

— 0 kaip buvo įtraukti į LGT

Man, kaip pirmininkui, reikė
jo padaryti pirmuosius žygius. 
Pasiunčiau telegramą į Wash- 
ingtoną kongresmanui A. Sa- 
bath’ui, savo gerai pažįstamam, 
kuris buvo artimas prez. Roose
velto bičiulis. Paprašiau, kad 
jis tarpininkautų tokią audien
ciją gauti. Parašiau ir min. Ža- 
deikiui. Kongr. Sabath telegra
ma atsakė, kad prezidentas per 
daug užimtas delegacijoms pri
imti. Suabejojo ir min. Žadei- 
kis.

Audiencijai gauti daug padė
jo tuo metu pasižymėjęs lietu
vis žurnalistas ir prekybos sek
retoriaus Hopkins tarnautojas 
Viktoras Šuolis (Sholis), kuris 

' seveltą siuntimo reikalu. Pasi- buvo artimame kontakte ir su 
: konsulas P. Baltaisiais rūmais. Vik.

Daužvardis, adv. Fr. Mast, kun. lis palaikė ryšius ir su

macijos biuro steigimą. Paga-t ras, S. Valaitis, A. Vadeiša, S. 
liau birželio 17 d. “Draugo” re- Budreckas, G. Klevickaitė, Z. Lu-

_ ,, - iauskas, L. Šulskis, K. Darbutas,
dakcijoj įvyko ALT vykdomojo ■ 3 BacevičiUs, F. Jankauskas, V. 
komiteto pasitarimas pareigoms Petravičius, M. Rakauskas, J. Mi- 
pasidalinti.

— Kada įvyko pirmasis ALT ■ 
kongresas?

— 1943 m. rugsėjo 2 ir 3 d. 
Pittsburgh, Pa. Nors mes jį bu- I 
vome pavadinę kitu vardu — ■ 
konferencija, tačiau jo gausu
mas ir nutarimų svarba verčia 
vadinti jį kongresu. Tarp kitų 
nutarimų, priimta rezoliucija 
bendro Amerikos lietuvių šalpos 
fondo steigimo reikalu. Jis pat
virtino 11 asmenų Altą (po tris 
nuo trijų grupių ir po vieną iš 
Susivienijimų).

— Ačiū už papildomas žinias. 
Pabaigoj vis tik norėtųsi pa
klausti, ar jau padaryti bet ko- ( 
kie žygiai Alto veiklos ekspan- ■ 
sijai?

— Šis tas daroma. Alto aš- 
tuonių žmonių valdyba jau yra 
nutarusi kviesti visos tarybos 
suvažiavimą š. m. birželio 30 d. 
Šio suvažiavimo kompetencijo
je bus spręsti visas su Altu su
sijusias problemas. Pasitikiu, 
kad Altą sudarančios grupės ir 
organizacijos iki suvažiavimo 
bus pateikusios instrukcijas sa
vosioms delegacijoms taryboje. 
ALRKF ir LRKSA jau yra pa
dariusi žygių ta kryptimi.

J. Pr.

ilišauskas, S. Milašius, S. Gedgau
das. $4 — J. Blazievier, $3 — V. 
Jasiūnas.

Kiti aukojo mažesnėmis sumo
mis- Viso minėjime surinkta ir 
Altui pasiųsta $375. — Z. L.

2,250,000 INVALIDŲ BE
BAKBO

WASHINGTINAS, D. C. — 
Darbo departamentas praneša, 
visame krašte yra 2,250,00 in
validų, kurie nors ir galėtų dirb
ti, bet yra be darbo. — Ir nėra 
ko stebėtis: šiuo metu, kai vi
same krašte yra apie 5 mik svei 
ku bedarbių, koks darbdavys 
samdys invalidą? F.

i

į

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IK 
AUKSUOS KCS1KS FOTOGRAFIJOS 
Mėsę specialyb£.

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

< lncorporated ) 
K1JVARDAS LMS,

Pagaliau spalio 10 d. gauta 
telegrama iš Washingtono, kad 
prez. Rooseveltas audienciją lie
tuvių delegacijai paskyrė spa
lio 15 d. Tą pačią dieną, spa
lio 10, sukviečiau pasitarimą, 
kuriame dalyvavo kons. P. Dauž 
vardis, M. Vaidyla, dr. P. Gri
gaitis, adv. F. Mast ir teisėjas 
J. Zuris. Adv. Mast paruošė 
prezidentui pareiškimą. Mes tam 
pritarėm.

Nuvykus į Washingtoną, spa
lio 14 ir 15 d. posėdžiavo LGT. 

į Buvo priimtas Katalikų fede
racijos paruoštas statuto projek 
tas. Tarybon įėjo ir socialistų 
atstovai — dr. Pijus Grigaitis 
ir Stasys Michelsonas. Tame 
susirinkime nutarta pakviesti 
tarybon ir po vieną atstovą iš 
LRKSA ir SLA.

Šuo- . 1941 m. gegužės 15 d. Morri- 
min.' son viešbutyje, Chicagoj, bu-

krečiu žygiu Amerikos Lietuvių
Tarybai sukurti. Susirinkimo
pradžioje pasireiškė skirtingų mą Lietuvai Gelbėti Tarybos”.
nuomonių. Vieni galvojo, kad
tarybą reikia kurti vieniems ka socialdemokratai?
Ulikams, kaip buvo I Pasauli-’ _ Rugp;ačio s0 d tun. 
mo karo metu. Kiti stovėjo už dr VaSką Au-ros y 

’ visų lietuvių grupių bendrą su- pijos klebonijoje į ko ita. 
sitaruną ir veiklą. Prie pasta- rimas Megacijos pas prez. Roo. 
rųjų ir aš priklausiau. į ...............

Šiame Federacijos centro val-j"^ da7™0.
dybos susirinkime buvo nutarta p - -• - -
” b-F ■ F -L—O.VAV. xx. nraoL, D.LLU.. LIS ĮJ<XlO.in.C IVblUb 1I‘ SU 111111. DUll V1COUULVJV, vu.vaį VJ, xzk~

sau i visos eraejos ary s jg Albavičius, adv. K. Česnulis Žadeikių. Jo tėvai gyveno Chi- vusiame susirinkime pakeistas

MŪS KOLONIJOSE 
Kenosha, WLs.

Aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams

Vasario 16-tos minėjime^ įvyku
siame vasario 11 d., Kenoshoje, 
aukojo: $25 L. B-nės Kenoshos 
apylinkė, $20 J. Kasputis; po 
$15 — A. Šukys, Sr., S.L.A. Ke
noshos kuopa.

Po $10 — T. Bauža, J. Petravi
čius, I. Grigaliūnas, A. Mykolaitis, 
B. Genys, S. Ralys, F. Jurevičius, 
Alf. Jaras, S. Počiulis, J. Počiulis, 
R. Stankus, A. Novickas, B. Juška, 
P. Janušonis. $6 davė Br. Jaras.

Po $5 — Rūta Jaraitė, Ant. Ja
ras, E- Janušauskienė, J. Kaspa-

;
TELEVIZIJAS 

paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje $5.00, už 
dirbtuves darbą — $10.00 ir dalys.

Pigios paveiksi!n«s lempos. 
J. MIGLINAS 

3549 n. 69th St- U *. PR 6-1063 
-r 2*^..

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

suvažiavimą, kad specialiai ap
tartų pagalbos teikimą paverg-j 
tai Lietuvai. Toks suvažiavimas 
įvyko 1940 m. rugpiučio 9 ir

d- tais reikalais tariaus su tas jau laukia lietuvių delegaci- Buvo pasikalbėta ir apie infor-

I

ir aš. Sutarta, kad delegacija cagoje, Bridgeporte. Jie buvo 
rūpinsis LGT. Taip pat buvo geri M. Vaidylos pažįstami. Jis 
nutarta į delegaciją ir į tarybą paskambino savo tėvams, pra- 
pakviesti socialistus. Rugpiučio nešdamas, kad prez. Roosevel-

.tarybos vardas: Amerikos Lie
tuvių Taryba. Išrinktas vykdo- 

imasis komitetas iš L. Šimučio, 
dr. P. Grigaičio ir M. Vaidylos.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

W.L 5-9209 Chicago, BĮ.

K1O%, 20%, 30% pigiau mokėsite^ 

■ už apdraudą. nuo ugnies ir auto-įį 
■mobilio pas
I FRANK Z A POLISl 

3208 West 95th Street
O Chicago 42, Illinois
A Tel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.B

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Tel. HEmlock 4-2413 
715* So. Maplewood Avė., 

Chicago 29, III.

laiku buvo numatytas ir pasi
tarimas su tautininkais bei san
dariečiais.

Tame pačiame Fed. valdybos 
susirinkime buvo sudaryta ko
misija iš L. Šimučio, J. Lauč- 
kos ir dr. Rakausko, kad nu
vyktų į Washingtoną pas Lietu
vos atstovą P. Žadeikį pasitarti 
Lietuvos gelbėjimo akcijos rei
kalais ir paprašyti, kad jis tuo
jau pasmerktų okupaciją.

— Ar toks susitikimas su mi- 
nisteriu Žadeikių įvyko?

— Taip. Tuoj pat iš Wilkes 
Barre paskambinau min. Žadei- 
kiui. Jis mielu noru sutiko su 
mumis pasikalbėti. Pasitarimas 
įvyko birželio 29 d. Jis tęsėsi 
visą dieną. Pasirodo, kad min. i 
Žadeikis dar nebuvo pasiruošęs 
greitu laiku išeiti prieš Mask
vos pastatytą Paleckio režimą. 
Esą, reikia palaukti, gal reika
lai pasitaisys. Mes gi labai griež 
tai pasisakėme prieš okupaciją 
ir Maskvos primestus Lietuvai 
pakalikus — paleckius ir kitus. 
Pasisakėme protestuosią ir veik 
šią prieš visus tuos diploma
tus, kurie neišdrys nutraukti 
ryšių su paleckininkais. Pasi
kalbėjimo pabaigoje pasiekėme 
vieno bendro nusistatymo — 
kovoti prieš okupaciją ir palec- 
kinius ir šiam tikslui tinkamai 
susiorganizuoti.

— Apie ALRKF tarybos su
važiavimą jau anuo kartu mus 
painformavote. Ar turėtumėt 
dar ką pridėti?

Šiame gausiame suvažiavime 
buvo daug diskutuota, ar kvies
ti Lietuvai Gelbėti Tarybon (ku 
rią kurti buvo nutarta vienbal
siai) tautininkus bei sandarie- 
čius. Didele daugumą pasisakė 
teigiamai. Be to, šis suvažiavi-

I i Ai DCino
NAMAMS PASKOLOS

ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU
NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsų išga
les.

• Taupykite STAHDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsų santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Turtas $82,000,000.00 Atsargos Fondas $7,500,000.00

patogumui

Dvi automobi

liams pastatyti

aikštės jūsų

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 vai. 
ryto' iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai. popiet, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. d.

Trečiadieniais nedirbama.

JUSTIN MACKIEWICH Sr.
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr.,
President

TV-RADIJAI-DUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTĖS 
CL. VIRT. PRIETAISAI - LAIKRODŽIAI 

Viskam žemiausios kainos Ir garantija
1 S. Halsted St - CLiffsce 4-5665

IAI

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

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

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visom* 
santaupoms

MUTUAL JeAerat SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, Iii.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. • Tel. VI rginta 7-7747

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

as tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponj!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

STANDARD
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
4192 Archer Avenue / Chicago 32. Illinois

Virginia 7-1141

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

Vedėjas J. LIEPONIS

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

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

4*
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

POSĖDŽIAVO JUNGTINIS 
BALTŲ KOMITETAS

Kovo 17 d. Lietuvių Namuo
se įvyko Lietuvių, latvių ir estų 
sekcijų Kuchel-Lipscomb rezo
liucijai remti vykd. komiteto 
jungtinis posėdis.

Trijų pabaltiečių tautų ben-. 
dras posėdis buvo našus ir dar
nus. Visoms trims komiteto sek 
cijoms pirmininkavo komiteto 
koordinatorius Leonardas Va
liukas.

Iš pasikeitimo žiniomis ir 
nuomonėmis paaiškėjo, kad ne 
tik lietuvių tarpe, 'bet ir latvių 
ir estų kolonijose, šiai rezoliu
cijai teikiama didžiulės reikš
mės. Žymieji visuomenės šulai 
bei politikai jungiasi į šį naujo 
tipo paveržėjus vyti iš savo 
kraštų sąjūdį. Pabaltiečių nuo
mone, lietuviai atrado naują 
veiklos būdą, tolimą nuo to, ku
ris pakyrėjo visiems savo ne
judrumu. Iš pasiteiravimų ir 
padėkų gadynės, kuo pasižymė
jo per dvidešimtį metų kelionės 
į Washingtoną, arba iš archaiš
kų buvusių pareigūnų pasita
rimų savitarpyje, į politinę sce
ną išeina nauji žmonės ir tiesia 
naujus kelius. Tokios yra nuo
taikos daugumoje latvių ir es
tų kolonijų. Atrodo, tokios pat 
nuotaikos ima įsivyrauti ir lie
tuviuose.

Kadangi panašių Kuchel-Lips 
comb rezoliucijai, rezoliucijų at 
siranda vis daugiau, nutarta 
ankstesnį komiteto pavadinimą 
pakeisti, subendrinant jį ben
dra kovos dėl Pabaltijo valsty
bių principu. Naujas pavadini
mas netrukus paaiškės.

Tie darbingieji Pabaltijo at
stovų posėdžiai gal primens jau 
mums, kad ateityje tos trys 
tautos gyvens glaudžioje fede
racijoje? Koresp.
ĮDOMI PASKAITA

KULTŪROS KLUBE

I

Los Angeles lietuviai skautai kovo 18 d. parapijos kieme ir pa
talpose surengė Kaziuko mugę, kuri susilaukė daug lankytojų. 
Nuotraukoje: skautai pardavinėja lietuviškus kryžius, kurie grei
čiau negu kas kitas buvo išparduoti. (Nuotr. L- Kančausko)

didingai 
garsais,

pozitoriams būdingas nuolatinis 
dėmesys lietuvių liaudies dai
nai. Jie noriai ima tas melodi
jas savo kūriniams, lygiai vo
kalistai, lygiai instrumentalis
tai. Pradėję genialiu Čiurlioniu, 
kuris buvo čia pradininku, visi 
mūsų kompozitoriai liaudies me 
lodijas ima naudoti net sudėtin
giausioms lastrumen t alinės mu
zikos kūriniams — sonatoms, 
variacijoms etc. Įdomūs bandy
mai naudoti tas melodijas ir lie
tuviškoms operoms. Gruodis, 
Jakubėnas, Račiūnas čia yra 
gal ryškiausi pavyzdžiai.

Įdomioji paskaita buvo daž
nai iliustruojama pavyzdžiais. 
Teko išgirsti labai retų, senų 
liaudies dainininkų įdainuotų 
melodijų, baigiant 
skambančiais sonatų
kurių pagrininį motyvą sudaro 
mūsų liaudies melodijos, jau in
terpretuotos simfoninio orkes
tro. Komp. B. Budriūnui spon
taniškai ėmus diriguoti bendrą 
auditorijos dainavimą, su me
lancholišku svajingumu sudai
nuota “Pasvarscyk, antele”.

Prelegentės erudicija suteikė 
klausytojams progos vaizdžiai 
praregėti mūsų nuostabių dainų 
prigimtį, jų nepaprastą vertę 
menui ir mokslui. Lietuvių dai
nose glūdi tas savaimingumas, 
kuris, kaip ir mūsų kalba, atsi
laikė laiko rūdims. Plojimai ir 
puokštė gėlių buvo susirinkimo 
padėka muzikei Giedrai Gu
dauskienei už gyvą, įdomią, tu
riningą paskaitą.

Kultūros klubo valdybos na
rys arch. Edmundas Arbas, pui
kiai ir elegantiškai pravedęs su 
sirinkimą, teisingai pastebėjo 
kad pirmoji Klubo moteris pre
legentė, muzikė G. Gudauskie
nė, sužavėjo auditoriją savo 
nuoširdumu ir puikiu pasiimtos 
temos išdėstymu.

Darbingoje susirinkimo daly
je klubo iždininkas K. Liaudans 
kas painformavo apie Klubo fi
nansinius reikalus. Pirmininkas 
J. Gliaudą apie Klubo sumany
mą aprūpinti Californijos moks 
lines bei viešąsias bibliotekas 
knygomis apie Lietuvą anglų 
kalba. Tam sumanymui įgyven
dinti Klubas kreipėsi į kai ku
riuos Los Angeles lietuvius, pa
lankius kultūrinei veiklai, pra
šydamas aukų. Aukos gautos iš 
profesionalų ir biznierių, kurie 
nuoširdžiai suprato klubo suma
nymą, ir iš klubo narių. Klebo
nas J. Kučingis, dr. J. Jurgilas, 

jdr. A. Hagentomas paaukojo 
po 10 dol.; prekybininkas P. 
Keršis — 7 dol.; fotogr. L. Kan 
čiauskas, A. Skirius, dr. Deve- 
nis, p. A. Lukšienė, J. Kutra— 
po 5 dol. Kiti po mažiau. Nu
matoma ir daugiau aukų.

Su apgailestavimu teko prisi
minti kad dėl pakitusios pasta
tymo sąmatos “Čiurlionis” ne
pajėgs pamatyti Los Angeles t 
rampos šviesų.

Burtų keliu — inž. J. Jode- ’ 
lė laimėjo P. Orintaitės “Šulinį 
sodyboje”, J. Truškauskas — J. 
Tininio “Sužadėtinę”, ir P. A. 
Rauline itis — liuksusinės Ro
muvos laidos “Anykščių šilelį” 
(Mūsų knygnešio 

J dovana). Sekantis 
bo susirinkimas 

legentė sustojo ties labai įdo- mėnesį,
mia dabarčiai tema: liaudies 
melodijos įtaka mūsų kompozi
toriams. Ta įtaka labai gausi, 
turininga ir naši. Lietuvių kom 
pozitoriai sutelpa į trijų kartų 
gretas. Maironinės kartos ro
mantikai, nepriklausomybės lai 
kotarpio ieškotojai, eksperimen
tavę su dvylikatone skale, ir šio 
laikotarpio kompozitoriai, kurių 
daugumai tenka grumtis su sve 
timų mokyklų įtakomis. Tai 
ypač jaučiama klausantis lietu- • 
vių kompozitorių, kurie gavo 
mokslą sovietinės Rusijos mo
kyklose. Juose gerai pabrėžta 
slavistinė įtaka ir tos įtakos 
paliesta lietuvių dainų harmo
nizacija. Tačiau lietuviams kom

I

Kovo 17 d. Kultūros klubo 
suorganizuotoji muzikės Gied
rės Gudauskienės paskaita “Lie 
tuvių liaudies dainos ir jų įta
ka į mųsų kompozitorių kūry
bą” praėjo su nepaprastu pasi
sekimu. Lietuvių Namų salėje 
prisirinko apie 100 Los Ange
les lietuvių intelektualų, kurie 
su nepaprastu susidomėjimu se 
kė prelegentės dėstomą temą. 
Svečių buvo iš Detroito, Koda- 
tienė; iš Santa Barbara—prof. 
kun. Žalalis.

Iš pasiimtos temos prelegen
tė išsėmė esminius bruožus, dės 
tydama auditorijai pirma apie 
žalią, nękultyvuotą dainos arba 
melodijos pradžią, palaipsniui 
peržvelgdama, kaip liaudies gel
mėse gimusi daina, eidama iš 
kartos į kartą, kinta, tobulėja, 
įgauna pašalinių įtakų.

Lietuvių liaudies dainos skirs 
tytinos pagal lietuvių gyvena
mo ploto sritis: aukštaičių, 
dzūkų, suvalkiečių, žemaičių. 
Žemaičių dainoms, kaipo ma
žiausiai pakitusioms iš žilos se
novės, prelegentė suteikė tam 
tikrą pirmumą pirmykštės for 
mos išlaikyme. Tačiau suvalkie- 

.čių dainos esančios turiningiau 
sios ir melodingiausios.

Liesdama dainų kūrimo es
mes ir istorinius bruožus, pre- i

i

t

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. kovo mėn. 27 d. 5

Supinkit vainiką didvyriams...

Į "Aidos" operą iš arti pažvelgus

MŪSŲ KOLONIJOSE
Sioux City, Iowa

Veiklusis lietuvis
kun. S. Morkūnas

Antraštėje žodžiai, kuriuos 
dainuoja Egipto kariai, sumu
šę į jų žemę įsiveržusius etio
pus:
“Džiaukis, Egipte, 
supinkit vainiką didvyriams...”

Esu Marijos Aukšt. mokyk
los salėje ir klausaus “Aidos” 
operos repeticijos, kuri pirmą 
kartą buvo pastatyta 1871 m. 
Kairo mieste ir iki šių dienų 
visame pasaulyje nenueina nuo 
scenos. Šią Verdi operą visi pa
matysime balandžio 1, 8 ir 15 
d.d. įvykstančiuose spektakliuo
se toje pačioje Marijos salėje.

Tikiu, kad, klausydami šios 
operos lietuvių kalboje, ir mes 
drauge su Egipto karių choru

suprasti, kaip tą dieną, kada eis 
.“Aidos” spektakliai, galėsi pasi
likti namuose...

Tikrai laimingi bus tie penki 
tūkstančiai žiūrovų, kurie ma
tys lietuvių kalba statoinos “Ai 
dos” spektaklius.

“Aidos” maršai tebūna ir vi
sų Jūsų pastangų maršas į lais
vos Lietuvos operos sceną, į 
laisvą Lietuvą”, — neseniai duo 
tame spec. interview apie operą 
spaudoje pareiškė neseniai iš 
Lietuvos atvykęs inž. J. Miklo- 
vas.

Tikėkime, kol mes mokam kur 
ti kultūrines vertybes ir joms 
aukoti laiką bei jėgas, mumyse 

i tvirčiau liepsnoja lietuviška dva 
šia ir kartu artėja Lietuva. O 
“Aida” yra šimtų ir šimtų dar
bo ir pastangų valandų vaisius.

VL Rmj.

Kažkoks didingas jausmas už 
valdo tave, kai matai scenoje 
ir užkulisiuose net dviejų šimtų 
žmonių kolektyvą, statant “Ai
dą”. Keturi chorai, baletas, sim 
foninis orkestras, eilė solistų 
(jų tarpe garsieji vardai — D. 
Stankaitytė, St. Baras, Alg. Bra 
zis, Aid. Stempužienė, J. Vaz- 
nelis ir jų įpėdiniai — A. Gied
raitienė, V. Liorentas, N. Linke
vičiūtė, K. Bartulienė, G. Ma- 
čytė ir kiti) — visi susilieja di
dinga, o savo siužetu ir muzi
kiniais atspalviais tokia jautria 
ir intriguojančia “Aidos” gies
me.

Kai kurių solistų pasisakymai ( 
apie “Aidą” dar tilps mūsų | 
spaudoje. Bet šiandien norisi1 
užkalbinti kiekvieną šito didelio 
ir jaunatviška energija degan- i 
čio kolektyvo narį, viešai paci
tuoti jų mintis, perduoti jų nuo 
taikas. Tik, deja, jie visi užsiė
mę, kiekvienas jų individualus 
ratukas sukasi didžiuliame ir 
sudėtingame operos mechaniz
me. Ir kiekvieną jų seka viską 
girdintis ir matantis operos di
rigentas Aleksandras Kučiūnas, 
į kurio rankas ir perduotas “Ai
dos” spektaklių pasisekimas. O 
gaišinti ką nors su klausimais 
tai didžiulė nuodėmė. Juk repe
ticiją palydi orkestras, o už virš 
valandžius orkestrui vėl bran
gūs pinigai...

Meniškas plakatas “Margi-1 skaitymas šios knygos atneš daug 
nių” vitrinoje, originalūs skel- paguodos, suraminimo, atskleis 
,. , . . ., . . , i gilesnę ligos ir kančios prasmę,
bimai spaudoje ir nesibaigiantys (juos nurodymų, kaip laikytis to- 
žmonių komentarai skelbia ar- kios nelaimės atveju, 
tėjančią lietuvių operos šventę, j Knyga skaitoma lengvai, joje 
Ir kai tos operos garsus išgirs- duodama daugvbė istorinių pavyz- 
ti iš arti, kai pajunti tą dvasios džių iš didžiųjų žmonių gyveni- 

... .v mo. Veikalas turi 133 pusi., kai-! pakilumą, kurį įžiebia nemirs- nuoja 50 Gaunamas V<Drauge. 
, tantieji “Aidos” garsai, negali _

gai svarbus dėl jo posto Užsie.
nių reikalų komitete, veikiamas širdyse tyliai niūniuosim: 

“Supinkit vainiką didvyriams...” 
Tų trijų grandiozinių vakarų 

didvyriai bus tie, kurie pasku
tinių metų bėgyje savaitė po 
savaitės ir galop diena po die
nos intensyviai, visas jėgas su
kaupę ir visi didžiai tarp sa
vęs susigyvenę, kantriai ir iš

tvermingai dirbo, kad ši sunki 
'opera išvystų išeivijos lietuvių 
! ......................... ‘

kitų Iowos kongresmanų, susi
domi klausimu. Kongresmanai 
Ch. B. Hoeven, John Kyl, Fr. 
Schwengel, Neal Smith, B. F. 
Jensen užtikrina aukščiau mi
nėtus dvasiškius ir kun. Mor
kūną, kad jie darys visas pas
tangas, kad rezoliucijos, pana
šios į Kuchel - Lipscomb rezo
liuciją, neužilgai būtų įneštos.

Pavyzdžiai spindi ir patrau- ! sceną, kad išeivijos lietuvių gy- 
kia. Jeigu visi taip veiktų, kaip i venimas būtų apvainikuotas dar 
kun. S. Morkūnas, Lietuvos vienu aukštos vertės muzikiniu 

_ _ vadovavimo klausimas būtų pas I kultūriniu įvykiu. Tie didvyriai
neilsėjo ant pasiektų lau- tumėtas iš mirties taško. Pa- I — tai operos kolektyvo žmonės, 

į 1 kurie, šapelį po šapelio nešda
mi, pastatė didžiulius “Aidos” 
rūmus.

Žinia, “Aidos” uždangai lei- j 
džiantis, skambės milžiniškos' 
ovacijos to šaunaus kolektyvo 
garbei, o operos globėjų A. ir 
M. Rudžių rengiamoje vakarie
nėje bus gražių kalbų pasaky
ta.

Bet tai dar ne viskas. “Aidos” 
išvakarėse mes matom dar eilę 
šviesių ir džiuginančių reiški
nių. Štai, Chicagos dienraštis 
Chicago Tribūne kovo 19 d. lai-

Šv.Kun. Simonas Morkūnas, 
Kazimiero parapijos klebonas 
Sioux City, Iowa, kur lietuvius 
tik su vienos rankos pirštais 
suskaičiuosi, sugriovė Jakšto po 
šakį “kai du stos visados dau
giau padarys”. Kun. S. Morkū
nas nelaukė dviejų, stojo vie- 

' nas, ir padarė daug.
Gimimu ukmergiškis, 1933 m. 

i baigęs Kauno kunigų seminari- 
j ją ir įšventintas kunigu, jis nie
kad 

|rų.
' čios

I

Kauno Prisikėlimo bažny- tariama visiems Iowa atstovams 
vikaras, jis pradeda veikti senatoriams rašyti prašymus 

i ir padėkas. Koresp.

Kun. S. Morkūnas

Phoenix, Ariz
Gimtadienis ir vardadienis

V. ir J. Sinkevičių rezidenci
joje susirinko gausus būrys sve
čių kovo 17 d. pasveikinti Vy
tautą gimimo dienos, Juzės var
do dienos proga.. Svečiai buvo 
labai maloniai priimti ir pavai
šinti. Palinkėta šeimininkams 
daug laimės.

Sinkevičiai yra Phoenix visų I doje priminė faktą, kad lietu- 
mėgiami ir draugiški. Gyvena viai išsiskiria iš kitų tautinių 
jau 4 metai.

Miami, Florida
I

KUR DINGO MĖSA?

Federalinė policija (FBI) 
Chicagoje areštavo du vyrus. 
Jie kaltinami pavogimu 35,000 
svarų jautienos, kuri įkainuota 
$10,000. Mėsos sunkvežimis bu 
vo pavogtas prie 9300 S. Chi
cago av. Mėsa dingo kur nors 
pakelyje ir niekad nepasiekė 
paskyrimo vietos, Philadelphi- 
jos.

SILPNAME KŪNE
Šitokiu pavadinimu nauja dr. 

JUOZO PRUNSKIO knyga nese
niai išėjo iš spaudos. Tai labai 
naudinga dovana ligoniams ir vy
resnio amžiaus asmenims. Sergan
tiems ir apskritai kenčiantiems

PASINAUDOKITE
‘DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU
S. R. grupiU, turėdami savąją operą, 

kuri net gali imtis tokio didelio 
pastatymo, kaip Verdi “Aidos”. 

|Tai rimta muzikos kritikės a- 
testacija.

Antra, jau bilietų premjerai 
nebėra. Jų dar yra kiek likę į 
kitiems dviems spektakliams, 
bet ir jie bus išgraibstyti. Toks 
visapusiškas lietuviškosios visuo 
menės susidomėjimas opera yra 
didžiausias atpildas visam ope- I 
ros kolektyvui už pastangas 
ruošiant šią operą. Tai kartu ir 
paliudijimas fakto, kad lietuvių 
išeivija tvirtai susigyveno su 
opera ir kad visų bendrais žings 
niais bus prieita ir prie grynai 
lietuviškos operos, apie kurios 
problemas ano šeštadienio 
“Draugo” kultūriniam priede 
plačiai pasisakė Operos vald. 
pirm. Vyt. Radžius.

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

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

į Našlių balius
Miami Lietuvių Moterų 

bas turėjo našlikių balių Pilie
čių klubo salėj ir išrinko Jennie 
Goodwill 1962 metų karaliene. ! 
Taip pat paminėtas gimtadienis 
Prano Mockaus. Jam sukako 
85 m. ir jį išrinko karalium. 
Praeitų metų karalienė Vero
nika Venckienė uždėjo karūną 
naujai karalienei J. Goodwill ir 
įteikė puokštę gėlių. Pranas 
Mockus ir Jennie Goodwill pa
šoko valsą.

Moterų klubo pirmininkė Jen
nie Nevis labai gražiai tvarko 
klubą. Vakarienė buvo labai 
skani. Buvo daug svečių iš įvai
rių miestų. Vakarui vadovavo 
Elena Verbela. Ilgiausių metų 
P. Mockui padainavo sol. Ani- 
ta Navickaitė ir Genovaitė Lip- 
nickienė.

Moterų klubas turi virš 200 
narių, tai šiemet paaukojo vyrų 
klubui 500 dol. įvedimui miesto 
vandens.

Miami abudu klubai vienin
gai ir gražiai veikia. Vyrų klu
bo pirm, yra Antanas Kadsell.

Elena Verbela

Rockford, III.
Svarbus Balfo susirinkimas
Dėl neįvykusio šį mėnesį ei

linio susirinkimo, šaukiamas ne 
paprastas susirinkimas balan
džio 5 d. 7:30 vai. v. Lietuvių 
Klubo

socialinės globos srity: Šv. Vin
cento Pauliečio draugijos pirm., 
Kauno tuberkuliozinės ligoni
nės vicedirektorius, vaikų dar
želių ir didžiulės senelių prieglau 
dos įkūrėjas. Nuo 1951 m. jis 
Sioux City klebonauja. Čia jis 
toks pat veiklus, kaip Kaune, 

j Įsteigia parapijos mokyklos fon 
| dą, išmoka parapijos skolas, de- 
į koruoja bažnyčią lietuvio daili
ninko (A. Valeškos) vitražais 
etc.

1961 metais jis įsijungia į gar 
sios Kuchel - Lipscomb rezoliu
cijos rėmimą. Toje rezoliucijo
je jis mato išeitį iš tos stagna
cijos, kurioje pastaraisiais me
tais paskendo Lietuvos laisvės 
byla. Stambiomis aukomis jis 
remia tą naują judėjimą, kurio 
tikslas eiti nauju keliu propa
guojant Lietuvos laisvės bylą; 
ne per administraciją, bet per 
įstatymdavystės organus, per 
Senatą ir Atstovų Rūmus. Tam 
naujam veiklos būdui jis teikia 
daug reikšmės.

Kunigui S. Morkūnui iš pat 
į pradžios buvo aišku — tikslą 
pasieksi veržlumu. Jis sueina į 
sąlytį su labai įtakingais Iowa 
valstijoje dvasiškiais: genera
liniu vikaru prel. E. J. Smith, 
kancleriu kun. L. J. Hoffman, 
principalu kun. J. K. Lafferty. 
Kartu su tais įtakingais intelek 
tualais jis atakuoja laiškais, re 
zoliucijų projektais savo sena
torius ir atstovus Washingto- 
ne. Rezultatai netrukus aiškė
ja. Naujos rezoliucijos klausi
mas jau diskutuojamas. Sena- 

„ „ . , _ .. torius J. Miller pažada veikti.Prez. Kennedy žmona Jacquehne
atvyko j Angliją (UPI) i benatonus Hickenlooper, ypatm šaukiamą jų suvažiavimą.

V. Prižginto 
kultūros klu- 

num atomas 
Koresp.

i

klu-

mažojoje salėje.
Valdyba

GAIL. SESERŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Apie 2,000 gailestingųjų se
serų birželio 7-10 dienomis su
važiuos į Bostone šią vasarą

Ask for SUNNY BROOK
yūn'Ulikeeverytliiiigaboiltit

Kokia degtinė Jums patinka?

švelni ir lengva? 
PIRKITE “STRAIGHT”

švelni ir ekstra lengva?
PIRKITE “BLEND”

« imm bst. a, unm n. muro siusk n wmoey k pmf. KracnnDaHKEiKPUF.ftMBMJM.
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Dalykai, kuriais išgarsėjo 
tėvas Croninas

I

4. Prbgress sakės nesirengia 
užtarti ekstremistų. Ekstremis
tų yra visur, kiekviename są-

jūdyje” ir “katalikų akcijoje”.

(Atkelta iš 1 psl.)
Katalikų spaudos pasisakymas 
dėl Tėvo Cronino pareiškimų

Draugo vedamajame jau bu-. jūdyje, net ir “liturginiame są- 
vo minėta, kad The Tablet laik
raštis neigiamai atsiliepė apie Ekstremistų esą ir tarp Tėvo 
Cronino brošiūrą, kuri matė Cronino šalininkų. Tačiau dėl 
“dešiniųjų” pavojų, bet nema- pasitaikančių ekstremistų tarp 
tė “kairiųjų” pavojaus. Tenka Cronino šalininkų būtų nelogiš- 
informaciją papildyti naujais 
atsiliepimais ir jame keliamais 
duomenimis. Protestą reiškė 
Kardinolo Mindszenty fondas, 
daugybė laiškų pasipylė laik
raščiuose. The Tablet pastebė
jo, kad jų visų negali paskelbti. 
Sustoti verta betgi prie Seattle 
arkivyskupijos laikraščio Catho 
lic Northwest Progress, kuris 
vedamajame sistemingiausiai ir 
atviriausiai svarstė klausimus, 
keltus paties Cronino ar libe
ralų spaudos. Keletas iš jų:

ka ir neteisinga smerkti t Tėvą 
Croniną. Negalima esą spręsti! 
apie sąjūdžius pagal jame pa-, 
sutaikančius ekstremistus.

Kreipdamas dėmesį į Tėvo i 
Cronino bendrybėm skelbiamus 
teigimus, laikraštis padarė ašt
rų palyginimą: esą susidaro 
įspūdis, kad Tėvo Cronino bend 
rybės skamba panašiai atstu
miančiai kaip ir Welcho, Birch 
Society steigėjo.

MARQUETTE PARKO CENTRE
Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, 

keli blokai nuo mūsų rašt. $14,500.
Mūras. 2 butai ir biznis. $200 nuo- j

| mos. Duos be derybų už $11.800. ....... .......
Du butų mūras. 2 po 6 kamb. Ge- i $14,800. 

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

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

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

Apartamentinis. Gelsvų plytų, apie 
$7,000 nuomos. Parduos už $62,800.

Taverna. 2 butai, tuščias lotas ša
lia. Geras mūras bizniui su įrengi
mais. $35,900.

REAL ESTATE z REAL ESTATE

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
1

Mažai įmokėti — 4 kamb., 30 p.
lotas. Gazu šildymas. $12,700.

i 5 butai ir biznis.
; Atskiri šildymai.

mūro namas. 
$3,600 nuomos.

Modernus mūras, 
sklypas. Garažas.

I Prie pat parko.
9 kamb. 50 p. 
$25,900.

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

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

Gabi moteris turės rūbų valyklą 
ir puikų butą geram name. Brighton 
Parke. $14,800.

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

Brighton Parke. 2 geri namai. 5 
butai, taverna įrengta. $360 nuomos. 
$28,500.

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

PILDOME INCOME TAX

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 71st St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

me-

Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šį 
pavasarį savo namą, biznį ar kitokią 
nuosavybę parduoti, tuoj pat užre- 
gistruok ją šioj įstaigoj. Turime la- 

i bai daug rimtų pirkėjų, visose mies
to dalyse ir Tamstos nuosavybę ga
lime parduoti per 30 d. ir greičiau.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
4259 So, Maplewood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046
PILDOME INCOME TAN

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. 69fh St. RE 7-8399

$24,800 mūrinis namas su taverna 
įskaitant visi šaldytuvai ir įrengimai, 
prie mūsų įstaigos. $5.000 įmokėti.

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

$68.000 “Rooming house”. pajamų 
apie $2 0.000 metams, pirksite įmo
kėję $14.000.

$12,000 medinis 5 kamb., 35 p. lo
tas. rūsys. Gage p.

818.500 visai naujas. 3 mieg. Arti 
mūsų įstaigos.

$20,500 mūrinis 5 kamb., garažas, 
naujas šild., geri plasterlal, 1 % blo
ko nuo Maria High.

$10,000 įmokėti, 4 m. mūrinis,
virš $400 i mėn iš 5 nuomų

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

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

m.

$13,000 mūrinis 5 kamb., 12 m., 
garažas, mažas įmokėjimas.

$20,800 mūrinis 4 mieg.. 8 metų. 
$3,000 įmokėti. 71 ir Sacramento.

$14,000 m’dinls 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 medini pajamų namą 
— 4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild.. 
ekstra lotas šalia.

$18.5<M> mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
bl ouo mokyklos.

• IttHMi mūrinis 6 
tas garažas, naujas

StA.SMMt medinis 4 
zo sild.. tirti mūsų.

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

PILDOME ĮVAIRIŲ RUSIŲ INCOME TAKSUS

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

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

P.. P.

1. N. Y. Times, informuoda
mas apie Cronino brošiūrą, vi
suomenę klaidino. Sudarinėjo įs
pūdį, kad Tėvas Croninas, kaip! 
NCWC socialinės akcijos sky
riaus vicedirektorius, yra ilga
metis autoritdtas komunizmo 
klausimais, ir jo pareiškimai ga
lima laikyti Amerikos vysku
pų akcija prieš dešiniuosius eks 
tremistus, vyskupų įspėjimu at- | 
siriboti nuo tokių organizacijų 
kaip Birch Society. Newsweek 
vadino Cronino pareiškimą “pu
siau oficialiu” vyskupų pareiš
kimu. — Laikraštis Progress 
įspėjo, kad tai netiesa — bro
šiūra nėra aprobuota vyskupų 
parašais ir negali būti laikoma 
vyskupų nuomonės pareiškimu. 
Pats Tėvas Croninas Newswee- 
kui pažymėjo, kad jo pasisaky
mas nesąs vyskupų pasisaky
mas, bet jam pritarią vyskupų 
95 - 99 procentai. Po poros sa
vaičių Croninas jau davė žings
nį atgal — Times laiške ati
taisė, kad tai nesąs vyskupų 
nusistatymas, kaip buvo rašęs 
Times.

veiklos sky- 
(o Croninas 

paskelbė: aiš 
esąs pirmas,

naudojant buvo atnaujinta po
litinė propaganda, kurią pernai 
pradėjo šen. Fulbright savo me
morandumu ; ją dabar norėta 
pavaryti vyskupų autoritetu, 
bet vyskupų atsiribojimas nuo 
vidaus politinės propagandos ją 
demaskavo. Lieka jau kitas klau 
simas: kodėl Tėvas Croninas 
toje propagandoje vaidino vy
riausią rolę? J. B.

NORI PRAŠALINTI MO- 
KYLŲ GALVĄ

Pagaliau ir kai kurių vy skupų 
pasisakymas

Tablet tarp skaitytojų laiškų 
buvo pageidavimo, kad klausi
mą paaiškintų patys vyskupai. 
Tada Milwaukee arkivyskupas 
William E. Cousins, kuris yra 
NCWC socialinės 
riaus direktorius 
jo pavaduotojas) 
kinimas, kad tai
žingsnis, kuriuo K. Bažnyčia pra 
deda ataką prieš dešiniuosius 
ekstremistus, yra be pagrindo... 
jokis NCWC skyrius ar jų štabo 
asmens nekalba vyskupų vardu.

Bostono arkivyskupas kardi
nolas Richard Cushing nuėjo 
dar toliau. Per savo laikraštį 
The Pilot paskelbė: idėja, kad 
viduje nėra komunizmo pavo
jaus, prieštarauja kongresinių 
komitetų duomenim... absurdas 
yra galvoti, kad J. Valstybės 
yra vienintelės laisvos nuo so
vietinės subversijos ir infiltra- gyventuose rajonuose 
cijos.

Chicago Daily Defender, neg
rų leidžiamas dienraštis, prane
ša, kad pietų Chicagos gyven
tojai vis labiau reikalauja pa
šalinti iš einamų pareigų Ben- 
jamin Willis, viešųjų mokyklų 
superintendentą. Willis kalti
namas, kad jis nieko nedarąs 
panaikinti segregaciją miesto 
mokyklose. Jis yra pastatęs 
daug naujų mokyklų negrų ap- 

segrega- 
vengia

*
Po visos šios informacijos iš

vada maža: Tėvu Croninu pasi- griauk.

cijos palaikymui, bet 
integracijos.

— Nauja nesukūręs,
—R.

sena ne-
Striupas

ĮSIGYKITE DABAR !

KNYGA REIKALINGA KIEK. 
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI!

Medinis. 2 butai — 5 lr 4 kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16,900.

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

13 butų mūrinis, tvirtas. $15,000 
metinių pajamų. Mažas įmokėjimas 

į ir labai žema kaina.
Turime daug lr įvairių namų vi

sose kolonijose, parūpiname pasko- 1 
las. notarizuojame dokumentus, pil- | 
dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

III11II11111 i 1111111 f 1111 i II1111111111111111111111111 
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas 8č Co.
BUILDERS

2523 West 89th Street
Tel.. PRospeet 8-3792

llllllllllllllIlllllllllllllIllllilllHIllllllllllli:

ATREMONTUOTAS
5 kamb. mūr. bungalow prie Mar

ąuette Pk. $19,500.
ARTI J VISUR!

Geriausioje Marąuette Pk. vietoje 
10 metų mūr. namas, 2 butai po 5 
kamb. (su 3 miegamaisiais). Pigus.

$855 MEN. PAJAMŲ
5 krautuvės ir 3 butai Marąuette 

Pk. $59,000.
LABAI PIGUS

Prie bažnyčios ir mokyklos 2 bu
tai po 6 kamb. Namas gražiai re- 
modeliuotas. Gazo šildymas. 2 auto 
garažas. $15,000.

5 METU MŪR. BUNGALOW
Su 3 miegamaisiais. Apsauga nuo 

: potvynio. 2 auto mūr. garažas. Skly- 
pas 33 pėdų. $20.500.

13 APARTMENTŲ
i Marąuette Pk. $13.000 metinių pa
jamų. Galima perimti 5%% paskolą. 
Kaina jau išderėta.

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

MARQUETTE PARKE
Iš naujesnių, nebrangus, 1 aukš

to, 2-jų reg. su pilnu valgomuoju 
pirmame aukšte.
PAGALVOKITE, TIK 6 METINES 
PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų, 12 
butų apartmentinis. Pirmas toks pir- 

I kinys j vakarus nuo Western.
Prie Maria High, 4 butai 

į kamb. Gražus namas, platus 
Į Normali kaina.

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

6 metų, 3 mieg. medinis.
Gera

po 6 
sklypas.

2 mai

Pilnaa 
vieta.

2735 West 71 st Street
Tel. WAlbrook 5-6015

KOKIE YRA SUNKŪS — PAVO
JINGI DARBAI, prie kurių leidžia
ma samdyti tik turinčius 18 metų 
amžiaus? Ir daugiau žinių suinte
resuotieji asmenys gali rasti kny
gelėje —

FEDERALINIAI DARBO 
SAMDOS (STATYMAI
Spaudai paruošė Pr. šulas

Knygelėj klausinių ir atsakymų 
Į forma yra išaiškinti veikiantieji 
Į JAV-bėse federaliniai darbo samdos 

įstatymai. Knygelės kaina 40 centų
Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St..
Chicago 29, Illinois

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

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE 

2405 W. 51st St. WA 5-5030

MARQUETTE PARKE
72 ir Mozart. Mūr. 7 kamb. bun- 

galow. 4 mieg. 10 metų senumo. 
Gazo šiluma. 2 aut garažas. Tik 

I $5,000 įmokėti. Kaina $23,900.
Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu- 

‘ tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy- 
! mas. Garažas. $26.000.
j 73-čia ir Richmond. Mūrinė 6 
kamb. rezidencija. 12-os metų. 45 p.

1 sklypas. 2 maš. garažas. Namas lais
vas pirkėjui Gali užimti dabar. 
$19,900.I

I

! rūsys. 30 p. sklypas.
i $14,200.

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

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. Akti Marąuette Parko mokyk, 
lų. Viskas moderniška, oražial iš- 
d^koruota Nebrangus.

2-jų butų med. (5 ir 4 kamb.), 
Brighton Parke. $13.500.

2-jų butų mūras (5 ir 6 kamb.). 
Gage Parke. .$22,000.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

po S 
graži 
bizniui. Ar-

Į

i

PAJAMŲ NUOSAVYYBE
Savininkas išvyksta į Arizoną, 

parduoda 2-jų butų med. namą. 4 
ir 4 kamb. Gazu apšild. Garažas. 
Arti 73-čios ir Western- Pajamų 
dabar $89 per men. Labai žemi 
mokesčiai. Pageidaujami lietuviai. 
$18,900. GRovehilI 6-5604.

kamb. 
krau

Nauj. mūr. 2x5 (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18.900

I Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29.500 
į Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirinK. gerų lr pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ.

REpubUc 7-9515 arba re 7-4639 te jį kitiems pasirkaityti.
Perskaitę “Draugą", duoki-

CONTRACTORS

O

2. Tokis N. Y. Times klaidi
nimas esąs nenaujiena — sakė 
Progress. Priminė, kad pereitų 
m.etų gruodžio 16 Times taip 
pat buvo paskelbęs, kad vys
kupų konferencijos raportas i 
pasmerkęs Birch Society. Tada 
arkiv. Cousins, socialinės veik
los skyriaus direktorius, tuo
jau paskelbė, kad jo skaitytas 
konferencijoje raportas nemi
ni jokių vardų; kad tai nėra 
vyskupų nusistatymas ir, kad 
pats raportas nesąs jo paties, 
o tik jo padėjėjo Tėvo Cronino 
parašytas.

3. Cronino tvirtinimą apie “fi 
nansinj raketą” Progress atme
tė aštriu nurodymu į paties 
Cronino brošiūrą — jos palei
džiama j rinką apie milijonas 
egz., kiekvienas po pusę dole
rio. Ar tai ne tokis pat “rake
tas”?

I

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

• • »v iiijįjįį;, j,-' —garantijų

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

Telef. WAIbrook 5-5121

I

A. ABALL ROOFINO
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters. Dovvnspouts, Stogai, Dum 
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eoated). 
‘‘Tuckpointing”. 
Nemokamai 
sios kainos 
dara dieną 
niais.

LA 1-6047, RO 2-87 78
• ♦ ♦ ♦ * * ♦ * ■

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospeet 8-2013

7403 SO. WESTERN AVĖ. | 

Chicago 36, Illinois

Dažymas iš lauki 
Pilnai apsidraudę 

apskaičiuojame: žemiau 
Darbas garantuotas. At- 
ir naktj bei sekmadia2 REZIDENCINIAI SKLYPAI 

BELIKO
42 ir 35 pėdų platumo, prie Mar
ąuette Parko, Chicagoje. Pastaty
sime pagal jūsų pageidavimą. Dėl 
platesnių informacijų skambinti —

LAPKUS BUILDERS
RE 7-6630 LU 1-0400—————————
Benvyn rooming house, 6 butai, 

4 po 2 kamb., 4 kamb. ir 3 kamb. 
Visi moderniški. Pajamų $5,120. 
Išlaidų $1,001.50- Įmokėti $8,000. 
$37,500. SVOBODA, 6013 Cermak 
Road, Cicero. OLympic 2-6710. 
BIshop 2-2162.

I

i

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431 S. Kedzie Avenne 
Chicago 23, Illinois 

277-1442 Res. OL 6-0112

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

DĖMESIO!

Skelbkitės “Drauge”.

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus1 
ir kitus daiktus. Ir iš tob’- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063
. .............................................................. .

i i

i

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

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

I
KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

Attomey general Robert Ken
nedy atstovų rūmų komercijos ko
mitetui Washingtone pareiškė, kad 
neišvengiamai teksią telefono ir 
telegrafo bendrovėms rūpintis erd
vės susisiekimais, nebent kongre
sas pavestų iitoms kompanijoms. I

GRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

INSUREC

PRIE MARQUETTE PARKO
2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 

Mūr. garažas. Arti 6<>-os ir Rockwell. 
Už netikėtą kainų—tik $22.900.

4 butų mūrinis, Brighton Parke. 
1 Atskiras šildymas gazu. $295 m?n. 
pajamų. Tik $27,500.

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Apsčminio kontrolė. 
Arti 66-on ir j vak. nuo Kedzie. Tik 
$17,900.

I

. Naujas aukštas dividendas numatomas
mokėti ant investavimo sąskaitą nuo vasario mėn. 1 d., 1962 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 

Dividendai mokami sausio Ir liepos mėn. 1 r.
VALANDOJ* I>IRM ,p KETV..................... 9 v- ’k‘ 8 pIMLMHUUJi ANTRAD. ir , PENKT................. 9 v. r. iki 5 p.

ŠEŠTAD. * ----- . _ _ --

m. 
D.

P. 
. p.

9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.
I

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 i

Platinkite “Draugę”

6 butų mūr., 
sklypas. Mūr. „___
Parko apyl. $61,500.

6 kamb. mūr. 1 % 
šildymas. Garažas." 
Gairfield. $16.900.

Rūbų valykla ir gražus butas su 
namu. Patalpos galima panaudoti ki
tam bizniui. Lengvos sąlygos šeimai, ' 

.i . * . . padidinti
esant 

Tik

po 5 kamb., 60 p. 
garažas. Marąuette

vonios. Gazu 
Arti 65-os ir

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Westem Ave^ 
Chicago 9, UL
Tel. VI 7-3447

ypatingai žmonai norint 
metines pajamas apie $5.000 
namuose. Brighton Parke. 
$14.800.

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

B E LL-VAR PAS
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC
6455 SO. KEDZIE AVENUE, TEL. PROSPECT 8-2233

1

CONSTRUCTION CO,

KERELIS BROS
CONSTRUCTION CO

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS'R PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATU8.
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMU 
PAGAL JOSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

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

X

k LAPKUS BUILDERS.
f Statome įvairius pastatus. Dar

bas atliekamas labai sąžiningai, 
vartojant geriausias medžiagas. 
Turime dar keletą sklypų Chicagoj. 

6440 SOUTH PULA8KI RD.
RE 7-6630 arba LU 1-0400l

J
t

f

Remkit dien. “Draugę”

V. ŠIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 Wi;ST 71« STREET 

Tel.: PR 8-4268 tr TE 9-5&S1 < 
________ f"

Apaimoka akelbtia “DRAUGE 
nes ji* plačiausiai skaitomas lietu 
viy dienraštis Gi skelbimu kaino, 
visiems prieinamos

Split by PDF Splitter



BRĘSTA GYVOJI LIETUVYBE

Chicagos lituanistinių mokyklų vakaras Jaunimo centre

Kovo 24 d. šeštadienio va- šia tautos reikalų. Tų pilkųjų 
karas Jaunimo Centre Chica- lietuviškos mokyklos didvyrių 
goj praėjo šios kolonijos litua- yra tiek daug, kad jų vardas 
nistinių mokyklų ženkle. Brigh tampa tiesiog bendriniu, todėl 
ton Parko, Cicero, K. Donelai- ir 
kio, Marąuette Parko, Roselan- 

^do, Town of Lake, Bridgepor- 
to, West Side lituanistinių mo
kyklų mokiniai čia suplaukė pa 

I rodyti ir pasirodyti vieni ki
tiems, ką jie gali dainos, mu
zikos, šokio, vaidybos, dekla
macijos ir kt. srityse. Vakaro 
nuotaikos ir vaizdai daug kam 
ir daug kur priminė nepriklau
somos Lietuvos gimnazijos cho 
rų, literatūros ir kit. varžybas, 
ginančias savos mokyklos pre
stižą ir ugdančias jaunimo me
nines - kultūrines pastangas.

O kas tą šeštadienio vakarą 
čikagiečių lituanistikos moki
nių buvo parodyta, kelia dide
lį džiaugsmą. Kelia ir didelę pa 
garbą mokytojams, kurie savo 

^laisvalaikio ir savęs išsižadėji
mo kaina daro tai, kas lietuvy
bę prigydo priaugančioje kar
toje. Labai pagrįstai vakaro ' 
atidarymui skirtam žody Lie
tuvių Bendruomenės Švietimo 
Tarybos pirm. Jeronimas Igna- 
tonis užakcentavo milžinišką

dėmesį nepastraukiančiu. 
Bet šita aplinkybė tik dar la
biau turėtų kelti pagarbą mo
kytojui, kuris visur, net ir sve
timose padangėse, susikaupęs 
ir nesireklamuodamas, tempia 
patį sunkiausią syorį. >

Kad Švietimo Tarybos pir
mininkas šitaip kalbėdamas ne 
perdėjo, akivaizdžiai buvo ma
tyti iš visos to vakaro progra
mos, kuri buvo tokia įvairi ir 
taip dinamiškai besikeičianti, 
kad ją čia detališkai atpasako
ti beveik neįmanoma. Čia ir i 
grakštus šokis, čia ir komiškas 
vaizdelis, ir patriotinė melodek' 
lamacija ir sunki chorinė dai
na, kol pasijunti lyg Anykščių 
šilelyje, kada

Vis kitoki balseliai, vis kito- ^nSaunis ir_ mokyklos di- 
/kios bylos...

Skamba ūžia per krūmus ir
/vis kitaip mainos,

4

darbo ir įdėjos apipavidalinimą 
davė LB valdyba su Tėvų ko
mitetu bei Mokytojų taryba. 
Šis steigiamasis susirinkimas 
ir bus graži veiklos pradžia. 1 
Sudėta apie 500 dolerių. Net iš 
Chicagos dr. S. Biežis atsiuntė 
savo auką. Iš organizacijų — 
Tautinė sąjunga paaukojo $10. 

Cicero A. L. mokyklą yra 
šios kolonijos susipratimo ir 
vieningumo vaisius. Jos išlaiky 
mas yra Cicero lietuvių garbin
goji tautinė pareiga “Lietu
viais esame mes gimę, — lie
tuviais turime ir būt ”

I ----------------
1
I ĮSTATYMAS LIGONINĖMS
I Chicagos miesto tarybai bu
vo pasiūlytas įstatymo projek
tas, kuriuo visos ligoninės ne 
galės iš štabo išskirti gydyto
jų dėl rasės, tikėjimo ar spal
vos. Iš 68 privačių ligoninių 
Chicagoje tiktai 28 priima neg

erus gydytojus štabo nariais, 

i 
į su

manymų. Z. Diržienė sutiko į-1 
eiti į Mokyklos Ūkio komitetą, ! 
kuris rūpina mokyklos visus iš 
teklius. Viso šito sąjūdžio “kai 
tininkas” buvo dr. F. Kaunas. 
Jam talkininkavo Jonė Bobinie- 
nė ir Tėvų komiteto pirminin
kas St. Ingaunis. Pradžia viso

Jean Allen, 17 m., Providence, R. I., laimėjo JAV junjorių gra
žuolių konkursą ir gavo 6,000 dol. stipendiją, šalia yra kitos bu
vusios kandidatės į gražuoles, viena iš Californijos, kita iš Georgia 
valstybės. (UPI)

nė, Mokyklos komiteto pirm, nė, Petkienė iškėlė gražių
I CJ4- __ i__i- ________ „ _

rektorius kun. P. Patlaba. At
sišaukime kviečiami Cicero lie
tuviai stoti į Mokyklos Bičiulių 

Ir vis dūšion įsmenga — lyg ratelį. Sąlygos paprastos — bi- 
/Lietuvos dainos. jčiulo metinis įnašas $25, 

bės nario — $100.
Publika (kurios buvo artipil-,

nė salė, bet galėjo būti ir dau-1 Susirinkimui vadovavo

gar-

nė salė, bet galėjo būti ir dau-1 Susirinkimui vadovavo mie- 
mokytojo reikšmę mūsų tauto- giau), nesigailėdama plojimų šeimininkas. Buvo duotas
je Anot kalbėtojo, be Kriau- sutiko kiekvienos mokyklos pa žodis kiekvienam susirinkimo
čiūnų vargu ar būtų mūsų tau- sirodymą. Būtų gera, kad šito- dalyviui. Pirmą ir paskutinį žo-
tai išaugę Basanavičiai ir Ku- ki musų lituanistinių mokyklų
dirkos. Girdi, jeigu statomi pa- festivaliai taptų pastovia ir
minklai knygnešiui, jeigu ruo- spalvinga kasmetine tradicija
šiami minėjimai didiesiems lie- ir kad visuomenė tam skirtų
tuvių tautos vyrams, tai mo- nemažesnio dėmesio, kaip pa-
kytojo vardas dažnai labai ne- tiems reikšmingiausiems kolo- i
vertai nustumiamas į šalį. Tuo nijos kultūriniams įvykiams,
tarpu kai mokytojas visu kūnu nesgi tik šitoje dirvoje bręsta

K

Į

ir visa siela visada buvo arčiau ateities gyvoji lietuvybė.

Chicagoje ir apylinkėse
lllllf19Į9Įlllllimillllll1Hllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllilllllllllll

IŠ LIETUVIŲ ISTORIJOS 
DRAUGIJOS VEIKLOS

f
i lietuviai istorikai yra suradę 
į ir daugiau istorinių šaltinių 
apie Lietuvos praeitį, neįmano
ma čia įvardinti. Kun. dr. Pov. 
Jatulis buvo paprašytas tais 
klausimais padaryti pranešimą 
plačiai Chicagos lietuviškai vi
suomenei. Jis tąi sutiko pada
ryti kovo 30 d. 7 v. v. Jaunimo 
Centre. Pov. Dirlds

Kovo 21 d. turėjo draugijos 
valdyba eilinį posėdį kuria
me buvo aptarti svarbūs reika
lai: II Kultūros kongrese is
torijos sekcijos organizavimas 
ir žurnalo “Tautos Praeitis” I 
tomo IV knygos išleidimas.

Valdybos pavedimu II Liet, BlcirLIŲ RATELIS
Kultūros kongrese istorijos sek MOKYKLAI REMTI 
ciją organizuoja draugijos įku- x . . .
rėjas Vincas Liulevičius. Tos Clcero liet™ neats1'
sekcijos darbams beveik pasi- Ueka nuo ^aviško dar
ruošta; numatyta vfeĮta, laĮ- 3UO labiau >utrūs savo ko
kas ir net paskaitininkai. Sek- loniJos rūkaluose. Kovo 17 d. 
cijoje numatyta nedaugiau tri- ^r- F. Kaunas su žmona susi- 

«jų paskaitų. Jųjų temos: “Šiau |laukė aPie 20 ^ečių savo bute, 
rėš Amerikos lietuvių veiklos kuriuos Saviškų vaišingumu 
istorinė apžvalga”, kurios pre- Priėmė- Tai nebuvo pasisvečia-

dį Bičiulių ratelio reikalu tarė 
švietimo vadovė Jonė Bobinie- 
nė. Šiuo klausimu pasisakė ir 
sprendė visi. Būdingas buvo 
prel. Albavičiaus raginimas. 
Jis, kaip paprastai lietuviško 
darbo bare eina pirma, ir šia
me reikale parodė pavyzdį. Jau 
mokyklai tik įsisteigus, pirmais 
metais aukojo $100. Ir šį kar- 
,tą — pabrėždamas, kad ne 
į skambiais žodžiais, bet darbais I .-v . . 1išlaikysim lietuvybę irtai būtų ' 
“gėda Cicero lietuviam, jei nesu
gebėtumėme tokios mokyklos 
išlaikyti”, pirmas susirinkime, 
paaukojo $100. Juo pasekė Būt 
kai, Petkai. Juozas Gribauskas' 
iš vakaro atsiuntė $100. Tokiu 
būdu jie visi pasidarė pirmai
siais Bičiulių garbės nariais. 
Visa eilė pasižadėjo vėliau duo- 

Iti garbės nario įnašą, pvz. B. 
Z. Diržiai, dr. P. Kisielius, dr. j 
Z. Ašoklis. A. Petkus pažadėjo , 
kasmet po $100. Dr. B. Ročkus j 
ir žmona įnešė nario įnašą. 
Visų nuotaika—talkininkauti mo 
kyklai visu lietuvišku nuošir
dumu. Čia gimusios p. Diržie-

i

I

istorinė apžvalga”, kurios pre- Priėmė- Tai nebuvo P^isvečia- 
legentu pakviestas istorikas S. reikalas, o Cicero Aukš-
Sužiedėlis; antroji — “šiaurės tesniosios mokyklos išlaikymo 
Amerikos lietuvių istoriografi- klausimo sprendimas. Kaip nau 
ja ir jos ateities uždaviniai”,^1, taiP ir senieji ateiviai ir 
kurios' prelegentu paprašytas! čia gimusieji dalyvavo ir nū- 
istorikas J. Jakštas ir trečioji tarė, kad Cicero lietuvių gar- 
— “Šiaurės Amerikos lietuvių 
istorija kaip tautinio auklėji
mo priemonė” — paskaitinin
kas Pr. Pauliukonis.

Posėdyje dalyvavo kun. dr. 
Pov. Jatulis iš Romos. Svečias 
buvo paklaustas apie lietuvių 
istorikų veiklą. Romoje. Iš jo 
pranešimo ’ paaiškėjo, kad Ro- 

^moje gyveną lietuviai istorikai 
yra susiorganizavę į Liet, isto
rijos sekciją prie Liet. Kat. 
Moksl. Akademijos. Nariai dir
ba didelį kultūrini darbą, jokio 
atlyginimo negaudami, suras
dami įvairiuose Romos biblio- 
tekuose bei archyvuose naujus 
istorinius šaltinius - dokumen
tus apie Lietuvą. Jau daug yra 
suradę ir surinkę, dar niekur 
neskelbtų dokumentų. Pavyz
džiui, Lietuvos vyskupų reliaci- 
jos nuo 1600 metų, naujoj švie
soj parodo Lietuvos buvusį gy
venimą. Tokius istorinius šal
tinius spausdina lenkai, ukrai
niečiai ir kitų tautų istorikai. 

•Lietuviai jau yra paruošę re- 
^liacijų I tomą, kurio apimtis 

sieks iki 1,000 puslapių. Be to,

I binga pareiga šitokią mokyklą j 
išlaikyti.

Kadangi mokinių skaičius: 
vienoje kolonijoje negali būti 
didelis, todėl vieni tėvai nepa
jėgia tokios mokyklos išlaikyti. 
Geriausias talkininkas bus, ku
ris rems mokyklą moraliai ir 
medžiaginiai, Bičiulių ratelis. 
Tuo reikalu susirinko ir tuo 
pačiu reikalu buvo išleistas pa 
rašytas atsišaukimas, pasira
šytas Mokyklos Bičiulių ratelio 
iniciatorių vardu. Atsišaukimą 
pasirašė: Bičiulių vardu — dr. j 
F. Kaunas, Zofija Diržienė, dr. 
Kisielius, LB Cicero apylinkės 
švietimo vadovė Jonė Bobinie-

A. -f- A.
ANTANAS KARALIUS

Gyveno 3436 S. Lituanica Avė. 
Tel. YA 7-2413.

MirS kovo 26 d., 1962, 6:50 
v. r., sulaukęs pusSs amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil
kaviškio apskričio. Pajavoniy 
parap., Treliaukų kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasilko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (UkelytS), duktė 
Alice Rudis. žentas Edward, 
anūkas Charles, brolio dukte
rys: Izabelė Karaliūtė ir Ma
ry Dobrovolskis su šeima, 
pusbrolis Simonas Swedas su 
šeima, gyv. Brooklyn, N. Y., 
švogeris Kazimieras UkeHs, 
uošvė Ona Rudis, 
Linkonių šeima, kiti 
draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko 2 broliai Ka
zys ir Juozapas ir jų šeimos.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

Kūnas bus pašarvotas ant
rad.. 1 vai. F. Rudmino kop
lyčioje. 3319 S. Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketv., ko
vo 29 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas J Av* Jur
gio parapijos bažnyčių., kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą.. Po pamaldų 
bus nulydėtas J šv. Kazimiero 
kapines.

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

Xnlh"xię: žmona, duktė, žen
tas ir anūkas.

Laidotuvių direktorius Jurgis 
F. Rudminas, Tel. YA 7-1138.

N. Y.. 
UkeHs, 

STiminšs. 
giminės.

Mirus
A. -f- A.

MARIJONAI TARULIENEI, 
jos sūnums Dr. Albertui, Norbertui ir Alfonsui, Lie
tuvoje, su šeimomis reiškiame giliausią užuojautą.

Valerija Gamziukienė ir duktė, 
Dr. Algirdas Gamziukas su šeima

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams -Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

PERANKSTI MAUDĖSI 
EŽERE

Chicagos policija iš Michigan 
ežero ištraukė 2 metų mergytę 
Corinne Zillingen ir jos tėvą Ter 
rence, 25. Mergytė buvo įpuolus j 
į ežerą, o tėvas buvo įšokęs ją 
gelbėti. Tai įvyko, kur užsibai
gia prie ežero Monroe gatvė.

.J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

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

L

i r

DVEJŲ METŲ IR 35 MENESIŲ 
MIRTIES SUKAKTUVES

A. -j- A.

FRANK L. ANDRIUS
(6202 South Richmond St.)

Mirė kovo 28 d., 1960 m., sulaukęs 34 m. amžiaus. Gimęs 
Chicago, III.

— ir —

A. -J- A.

FRANK A. ANDRIUS
Mirė balandžio 28 d., 1959 m., sulaukęs 71 m- amž. Gimęs 

Lietuvoje, Raseinių apskr., Kražių parap. Palaidotas Šv. Ka
zimiero kapinėse.

Paliko nuliūdę: mylima motina ir žmona, pagal tėvus Lau- 
danskaitė; dėdė ir brolis Kazimieras Andrijauskas su šeima, 
dėdė ir švogeris George Landon su šeima; pusbroliai, pusse
serės, dėdinos, brolienes ir kiti giminės ir pažįstami.

Mano brangiems — sūnui ir vyrui pagerbti už jų sielas 
bus laikomos šv. Mišios kovo 28 d., 8 vai. ryte Šv. Panelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje.

Prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus pasimelsti 
už a. a. Pranciškų sielas.

Nors laikas tęsiasi, bet mes Jūsų, mūsų brangiausieji, nie
kados negalėsime užmiršti. Jūs pas mus jau nefcegrįšite, bet 
mes anksčiau ar vėliau pas jus nueisime. Lai gailestingas Die
vas suteikia jums amžiną ramybę.

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

t

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 Stn PR 9-1355 ir 9-1356

Nuliūdę lieka — MOTINA, ŽMONA IR KITI GIMINĖS TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublie 7-8601

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVB.

REpublie 7-8600

ANTON
Gyveno 8939

fi. fl.

J. ZALATORIS
S. Bell Avė. Te], BE 8-1385

Mirė kovo 25 d., 1962, 2:05 vai. p. p-, sulaukęs 71 metų 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš Panevėžio apskr., Ramy
galos parap., Barklainių kaimo. Amerikoje išgyveno 52 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Beninga (Radavi- 
čiūtė), brolio vaikai Walter Zalatoris su šeima, Anthony Za- 
latoris ir Anna Kudia su šeima, 2 pusbroliai dr. Al. Javois, jo 
žmona Lottie, jų sūnus dr. James Javois, pusbrolis John Vi- 
kiras, uošvė Ona Radavičienė, 2 švogerkos: Stefanija Stasu- 
kaitis, jos vyras Charles ir šeima ir Helen Deitzkow, jos vy
ras Joseph ir šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. Lietu
voje liko sesuo Kotryna Žudys su šeima.

Priklausė S.L.A. 36-tai kuopai, Lithuanian Chamber of 
Cammerce, Teisybes Mylėtojų Draugijai ir Dariaus-Girėno 
American Legion Post No. 271.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Funeral Home ko
plyčioje, 2533 West 71st Street. Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, kovo 29 d. Iš koplyčios 9:30 valandą ryto bus atlydėtas į 
Švenčiausios Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą- Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: 2n*»na ir kiti giminės.
Laidotuvių direktoriai: A. Petkus ir Sūnus, Telefonas 

GRovehill 6-2345.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

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

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

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

1446

2424
2314

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
W. 69th STREET Tel. REpublie 7-1213
W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

ivSkaitykite ir platinkite dienrašti ' Dranga

Split by PDF Splitter
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X Tėvų Marijonų Bendradar 
bių trisdešimtas penktas sei
mas įvyksta Kančios sekma
dienį, balandžio 8 d., tėvų ma
rijonų vienuolyno patalpose, 
6336 So. Kilbourn Avė., Chica
goje. Pradžia 11 vai. r. Visi iš 
kalno yra kviečiami dalyvauti. 
Seimo posėdžiai prasidės 1:30 
vai. p. p. Išgirsime kas veikia
ma Tėvų Marijonų Bendradar
bių eilėse. Kas numatyta atlik
ti. O jau svarbiausia paremti 
tėvų marijonų darbus. Pasima
tysime seime!

X Dail. Broniaus Murino pa 
rodą Čiurlionio galerijoje, už
sibaigusi kovo 25 d., praėjo 
su dideliu pasisekimu. Buvo iš
statyta 60 aliejinės ir akvare- 
linės tapybos darbų. Lankyto
jų buvo daugiau, negu buvo 
pramatoma; išspausdintų kata
logų (500 egz.) pritrūko ir 
reikėjo leisti jų antrą laidą. 
Tarp lankytojų 'buvo Amerikie
čių, ukrainiečių ir kitų. Nu
pirkta 18 paveikslų. Apskritai, 
visuomenė parodą sutiko šiltai. 
Patsai dailininkas ir ateityje 
planuoja kurti ir aliejine, ir ak- 
vareline technika, kaip kūrybi
nė širdis padiktuos.

X Tėvas Bruno Markaitis, 
S. J., lietuvių jėzuitų provinci
jolas, kovo 13 d. lėktuvu iš
skrido į Urugvajų ir Braziliją 
aplankyti ten dirbančius savo 
vienuolijos narius, atlikti ka
nonišką vizitaciją ir nustatyti 
tolimesnės veiklos gaires. Chi- 
cagon grįš balandžio pradžioje.

X Č. Grincevičius, Tautos 
Praeities redaktorius, yra su
telkęs daug medžiagos ketvir
tajai knygai. Dar laukiami du 
pagrindiniai straipsniai - studi
jos. Pasirodys nauji autoriai.

X Liet. Scenos Darb. s-gos 
Chicagos sk. visuotinis susirin
kimas, įvykęs kovo 24 d. Jau
nimo Centre, praėjo sklandžiai 
ir darbininkai. Atsilankė nema
žas narių skaičius. Sus-mui pir 
mininkauti buvo pakviestas 
akt. Alg. Dikinis, sekr. sol. Pr. 
Bičkienė. Naujai išrinkta val
dyba pasiskirstė pareigomis:
pirm. Sof. Adomaitienė, vice- ■ 
pirm. Alg. Dikinis, ižd. Česl. 
Rukuiža, sekr. Julija Cijūnėlie- 
nė ir vald. narė — Alė Kėže- 
lienė. Revizijos komisijon iš
rinkti — Ant. Sprindys, Elena 
Rukuižienė ir Stasys Petkus.

X Juozas Baublys, Marijonų 
seminarijos ūkio traktoristas, 
atsigulė į Šv. Kryžiaus ligoni
nę, kamb. 200; dėl įvykusios 
kojoje kraujo trombozės. Drau 
gai ir pažįstami prašomi ap
lankyti.

X Juozas Kikas, Chicagos 
gyventojas, serga ir guli Hines 
veteranų ligoninėj 53-D pasta
te. Pažįstami gali aplankyti.

X Chicagos Lietuvių Operos 
statomai 4 v. operai “Aida” 
bilietai gaunami: Marginiuose, 
2511 W. 69th St. — atidaryta 
ir sekm. nuo 10 v. r. iki 1 p. 
p.; ir Karevlio prekyboje, 3322 
S. Halsted St. Operos spektak
lis įvyksta bal. 1 d., 3 v. p. p.; 
bal. 7 d„ 8 v. v. ir bal. 15 d., 3 
v. p. p. Marijos Mokyklos au
ditorijoje. (Pr.)

X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 
metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737

sek- 
val. p. p. Visos 
pareigą pramo
nes kuopos dar- 
narių darbai, o

L A. VALSTYBĖSE Romui Stakauskui, 6329 S. 
_ . . . o.. .. . - bany Avė., Chicago 29, DI.

gos JAV, centrinių organų rin- — Danutė šUogerytė, moks- 
kimams kandidatų siūlymas už leivė iš Hartford, Conn., užsi- 
sidaro balandžio 20 d. Centri- sakė knygų už 14.35 dol. Moks- 
nius organus sudaro centro vai leiviai raginami pasekti jos pa- 
dyba (7 asmenys), kontrolės vyzdžiu, nes “Drauge” galima 
komisija (3 asmenys) ir garbės gauti papigintomis kainomis 
teismas (3 asmenys). I" 
datus į bet kurį iš virš minėtų 
centrinių organų gali siūlyti 5 Į 
ar daugiau balsavimo teisę tu
rį sąjungos nariai, bet kandi
datų sąrašo skaičius negali vir
šyti atitinkamo organo narių 
skaičiaus. Siūlytojai negali bū
ti savo sąraše kandidatais. Kan 
didatus siūlant, suteikiamos se 
kančios žinios: pavardė, var
das, amžius, mokykla, studijų 
šaka, akademinis status, kan
didato adresas ir jo raštiškas 
sutikimas kandidatuoti, orga
nas, į kurį kandidatuoja, ir

Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas
Red. J. Plačas, red. pavad. M. Steikūnienė. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chicago, Illinois

i ' 
g;

Kandi- gerų knygų jaunimui.

— Miami, Fla., lietuvių die
na buvo paskelbta kovo 21 d. 
vicemero Balabano iniciatyva, 
kurioje buvo suruoštas viešas 
koncertas. Be kitų žymių jėgų 
dalyvavo ir Anita Karnavičie- 
nė, nuolatinė lietuvių parengi
mų dainininkė ir choro dirigen
tė.

X Prof. J. Brazaitis šį šeš
tadienį Chicagoj Jaunimo Cen
tre Maironio minėjime skaitys 
paskaitą. Yra kviečiamas korpo 
racijos Šatrijos ir atvyksta šį 
šeštadienį į O’Hare aerodromą 
10.11 v. r. Ta pačia proga tu
rės su LF Bičiuliais pasitari
mą. Išvyksta sekmadienį 9 vai. 
ryto.

X Motery są-gos 20 kp. Brig 
ton Parke ruošia pramogą Vy
čių salėj, balandžio 1 d., 
madienį, 2-ra

, narės jauskit 
igoj dalyvauti, 
bai, tai visų
bendrai dirbant ir pasisekimas 
pramogos bus užtikrintas.

X Lietuvių Veterinarijos Gy 
dytojų draugija išeivijoje šau
kia metinį narių susirinkimą 
kovo 31 d. 7 vai. v. Sharko’s 
svetainėj, 6301 W. 63 St., Chi
cago, tel. LU 6-3636. Darbo
tvarkėje numatyta: naujos val- 

' dybos pristatymas, einamieji : 
reikalai ir neseniai iš okup. Lie 
tuvos atvykusios p. Čelkytės 
pranešimas. P. Čelkytė yra 
prieš du metus Kaune baigusi 
Veterinarijos Akademiją. Po 
susirinkimo — bendra vakarie
nė. Visi nariai ir jų svečiai 
kviečiami kuo gausiausiai da
lyvauti. Nariai, kurie dėl pasi- , gisakąs brandžiais straipsniais Palaidotas* vakar Dangaus Ka- 
keitusių adresų nebūtų gavę . spaudoje, per radiją * ir susirin- 

gerai žinomi yra 
operos reikalai.
Vyt. Kazlauskas

Mielą žodį auditorijai, kuri 
buvo sausakimšai pripildyta, ta 
rė vicemeras Henry Balaban, 
pavadindamas lietuvius Ameri
kos draugais ir primindamas

bent vienas siūlytojų adresas. į mūsų kovas dėl nepriklausomy 
i Siūlymus prašoma siųsti rin- bės. Klubo pirmininkas Kedzel į 
i kiminės komisijos pirmininkui tarė padėkos žodį.

RIEŠUTĖLIS
Ėjo Algis riešutauti, 
Su krepšiuku ant pečių. 
Susitiko voveraitę:
— Tu nematei riešutų?

— štai turiu aš riešutėlį, 
Jisai mažas, apvalus, 
O perkandus kevalėlį — 
Branduoliukas toks skanus!

Jonas Lieponis, 3 sk.

Piešė Rasutė Arbaitė

Jonas Lieponis

! pas Girių karalių. Ten buvo ir 
į erelis su nykštuku. Juodu gin- 
čijosi, katras turi būti paukš
čių karalius. Atsirado ir šarka 

; pleputė. Jos vikrumėlis neap
sakytas. Meilutė ir Širdukas 
nusprendė, kad erelis bus 
paukščių karalius, o nykštukas 

j — karaliukas. Abu paukščiai 
tuo sprendimu buvo patenkin
ti. Erelis nuvedė vaikus prie 
urvo, kuriame broliai— juod
varniai gyveno. Burtai buvo 
nugalėti. Broliai virto žmonė
mis. Visi laimingai grįžo na-

DVYLIKA BROLIŲ JUOD
VARNIAIS LAKSTANČIŲ
Šeštadienis. Išėjau iš “K. Do

nelaičio” lituanistikos mokyk
los. Apsidairiau aplink... Pa
galvojau... Prisiminiau, kad va-

X Dr. Vytautas ir Aldona Drauge
.Taurai, 2652 W. 59 St.,
: operos pastatymui paaukojo 50 bibliotekas knygomis, kurias
dol. Dr. V. Tauras, be tiesiogi- galite įsigyti žemiau normalios kare, Jaunimo Centre bus Vai
nių pareigų, dar yra veiklus vi- kainos.
suomenininkas ir kultūrininkas,

; dažnai kultūriniais reikalais pa

dedamą papigintų kny-
'Aidos” l gų katalogą ir papildyti savo

X A. a. Antanas Jonelis mi
rė kovo 22 d., Lombard, III.

pakvietimų,
ti: Dr. K. Leonui, tel. GL 8- ' įr 
2970 arba GI 8-2323.

prašomi skambin- I kimuose. jam 
ir lietuviškos

X Kun. dr.
Vatikano radijo lietuviškų pro
gramų tarnybos vardu prisiun
tė padėkos laišką vyr. giedri- 
ninkėms už prisiųstą per min. 
S. Girdvainį 80 dol. auką. Pro
gramos vedėjas užtikrina, kad 
pinigai bus panaudoti skirta
jam tikslui ir lietuvišku žodžiu 
stiprins tautiečius anapus gele
žinės uždangos.

X Koste Mikužienė, Chica
gos gyv., ir V. Kaupas iš Oak 
Park., III., Drauge užsisakė 
knygų už didesnes sumas, pasi
naudodami papiginimo mėne
siu. Visus kviečiame peržvelgti |

I
I

į ralienės kapuose. Gedulingas 
Į šventas mišias ir pamaldas at
laikė jo brolis, Šv. Bartolomė- 
jaus parapijos klebonas, kun. 
S. Jonelis, iš Waukegano.

X Jonas Ramoška, 2618 N. 
Mason avė., praneša, kad Lie
tuvoj mirė jo sesuo Kazimiera 
Minelgienė Ramoškaitė, Jono 
Minelgos mamytė. Už velionies 
sielą kovo 28 d. užprašytos mi
šios Šv. Mykolo parapijos baž
nyčioj. Palaidota sausio 16 d. i surasti. 
Lietuvoje, Lesčių kapuose.

X Inž. V. Adamkavičius 
kalbės ityn įdoma tema Gavė
nios Seminare, kovo 30 d., — 
būtent, apie jaunimo santykį 
su lietuvių politikos veiksniais.

(Pr.)

dinimas. Būsim ir mes. Eisiu 
nenoromis. Daugely parengimų 
buvau, kurie man nepatiko, to
dėl galvojau, kad ir šiandien 
bus tas pats. Bet mamai ne
pasipriešinsi, todėl tylėdamas 
rengiausi. Oras šiltas, malonus, 
todėl nusprendėm eiti pėsti. 
Štai ir Jaunimo Centras.

Salėje buvo daug žmonių. Po 
! kelių minučių prasidėjo vaidi
nimas. Scena atrodė labai gra- i 
šiai. Broliai gražiai šoko “gai- kjaį (- 
dį”. Vėliau juos ragana paver- prie tvenkinio7

labiausiai patiko du 
Jie save

mo.
Man

broliai “gudruoliai”.
laikė gudriais, o viską darė ne- 

*" protingai. Buvo gražūs visi šo- 
O varlytės, kaip tikros

REDAKCIJOS KAMPELIS

tė juodvarniais. Jų sesutė Mei- Grįžau namo labai patenkin. 
lutė su Sirduku pasižadėjo juos tas Jei kada ,bus tokie vaidini.| 

, mai, visuomet eisiu.
Gintautas Šukelis

ko-
al-
jei
Jie

TRUPUTĮ PAGALVOK
1.

nelę

X Juozas F. Gribauskas, 
jšv. Antano skolinimo ir tau
pymo bendrovės, 1447 S. 49th 
;Courth, Cicero 50, III., vedėjas 
įvertindamas lietuviškosios spau 
dos pastangas augti ir tobulėti, 
paaukojo Draugo klišių įrengi
mo reikalams $100,00. Draugo 
vadovybė J. Gribauskui, visų 
lietuviškųjų kultūrinių reikalų 
rėmėjui, yra labai dėkinga.

X Gavėnios seminare, ruo- 
studentų ateitininkų, 

stud. R. Rudys ir ra- 
Baronas, paliesdami 

meilę iš racionalios ir 
romantinės pusės. Arti šimtinė 
klausytojų, daugiausia jauni
mo, gausiai dalyvavo diskusi
jose. Sekantis seminaras įvyk- bių veikime, 
sta šį penktadienį. Kalbės inž.
V. Adamkavičius apie politiką selės pranciškietės iš 
ir veiksnius. j

I
. šiamam
t

i kalbėjo 
šyt. Al. 
tėvynės

W. 43 St., tel. CL 4-2390. 
(Sk.)

Viename miške jie susitiko 
su Širduko broliais Gudruoju 
ir Protuoliu. Jie keliavo laimės 
ieškoti. Atrado miške senį 
pūstus beverdantį. Jie buvo 
kani. Senis žadėjo duoti, 
pasakys negirdėtą pasaką,
to negalėjo padaryti. Širdukas 
papasakojo ir gavo kopūstų.

Vėliau Meilutė išgelbėjo var
lytes nuo gandro. Jos gražiai 

Chicagos apskričio Šv. Pran- ir padėkojo seselių pranciškie- šoko. Parodė kelią, kuriuo tu- 
2 2’2 ““•-retų brolių ieškoti. Atkeliavo

Iš seserų pranciškiečiy bendradarbių veiklos

ciškaus seserų rėmėjų 35 me- čių vardu visiems bendradar- 
tų jubiliejui paminėti banketas biams. Vysk. V. Brizys sveiki- 
įvyko kovo 25 d. Švč. Panelės 
Nekalto Prasidėjimo salėj, Chi
cagoj. Apskrities bendradarbių 
pirmininkė Uršulė Rastenienė 
vadovauti programai pakvietė 
Oną Biežienę.

Stasy Pieža 
bendradarbius 
labai gražiai 
bendradarbių veiklą, su humo
ru prisimindamas jų kūrimosi 
laikus. Bendradarbių dvasios 
vadas kun. J. Kuzinskas savo 
kalboje apžvelgė dvasios ver
tybes ir jų reikšmę bendradar-

pasveikino visus 
ir jų svečius. Jis 

įvertino seselių

Iš kaulelio brakšt, į bur- 
šmakšt. (2 taškai)

Atsiuntė J. Lieponis. 
Graži daili mergelė, visi2. 

bučiuoja jai į burnelę.
(3 taškai) 

Atsiuntė B. Paliulytė.
3. Koks yra stipriausias gy

vulys? (3 taškai).

Visiems sprendėjams taškai 
i teisingai užrašomi, tik jie gali 
būti vėliau paskelbti. Kartais 
medžiagą nusiunčiam redakci
jai anksčiau, nei gaunam iš

1 jūsų atsakymus. Sveikiname 
' naujai įsijungiančius į galvosū

kių sprendėjų eiles.
Lydijos piešinėlis netilps, nes 

ne tušu pieštas.
Visų straipsniai ir eilėraš

čiai laukia eilės.

Galvosūkių atsakymai
1. Metai.
2. Vežimas.
3. Pašto ženklas.

nimo žody labai gražiai įverti
no seselių veiklą mokykloj. Pa
stebėjo, kad Afrikos Katangoj 
negali įsigalėti komunizmas tik 
dėl to, kad tenai yra stiprus 
katalikiškųjų mokyklų tinklas. 
Apskrities pirmininkė U. Ras
tenienė tarė užbaigiamą žodi. 
Palinkėjo nuoširdžiai visiems 
sveikatos ir pasidžiaugė neti
kėtu svečių gausumu.

Banketo metu buvo paminėti 
ir pagerbti visi buvusieji rėmė
jų pirmininkai: a. a. pirmasis 
pirm. Feliksas Pieža, M. Sūdei-1 
kienė, A. Snarskienė, J. Keru- 
lis, U. Rastenienė. Priminta ir 
pagerbia Julė Pūkelienė, bu- U. Rastenienė, pirm., J. Keru- 
vusi raštininkė ir organizato- vicepirm., S. Strumskienė, 
rė. rašt., S. Jucienė, ižd., V. Ge-

Dabartinę valdybą sudaro: čienė ir U. Garlavičienė, iždo

Malonu kartu su mamyte skaityti. (Nuotr. V. Jako)

Taškų laimėjimai

Pocius—35; Siliūnaitė — 34; 
Arštikytė—33; Girginaitė. .32; 
Palytė—31; Paliulytė—25; Pa
kalniškis—24; Brakauskaitė — 
23; Mikailaitė—19; Pračkailai- 
tė—15; kiti mažiau.

—o—
Garnys į balą — varlėms 

galas.
O-

Du gaidžiai viename kieme 
nesugyvena.

Vakarienėje dalyvavo dvi se- 
Keno- 

shos, Wis.: sės. M. Joana Ar- 
kietė ir sės. M. Asumpta. Sės. 
Joana pasveikino visus svečius

globėjos, M. Paukštienė, vai- rister. Akompanavo G. Kuli- 
dybos narė. kauskaitė, K. Grigonytė piani-

Bankcte dalyvavo chicagie- ; nu 
čiai, kurių dukterys yra sės. porą 
pranciškietės: dr. Biežiai, V. | Po 
Gečienė, A. Gribienė. S. Jucie- rodė 

S. Kanapackai, V. Melkai, sios 
Pukelienė,

Sabelskis, 
Valančienė.

sukaktuvininkių
36. j

Meninę programą išpildė Šv. j 
Teresėlės Moterų choro sekste
tas, vadovaujamas Agotos Gur

paskambino Bethoveno 
kūrinių.
programos St. Pieža pa- 
jdomų filmą iš Šv. Dva- 
misijonierių veiklos Afri-

V. M.

X Liet. Skaučių Seserijos 
posėdis įvyks kovo 31 d. 5 v. 
v. Jaunimo Centre, Posėdyje, 
kuriame dalyvaus vyr. skauti- 
ninkės pavaduotoja K. Koda- 
tienė, atstovės iš Clevelando ir 
Atlanto rajono, bus svarstomi 
svarbūs skaučių veiklos reika
lai. Tikimasi, kad bus svečių iš 
rytinių valstybių. Laukiama, 
kad posėdyje dalyvautų visos 
L. S. Seserijos narės iš Chica
gos ir apylinkių.

X Terros parduotuvėje, 3237 
West 63rd Street, iki pat Ve
lykų žymūs nupiginimai dau
geliui prekių. Atpigintas por-| 
celanas, stalo sidabras, krista
las, keramikos dirbiniai, vyrų 
ir moterų laikrodėliai, aukso 
papuošalai ir kt. brangenybės 
ir d. kt. Kai kurios prekės nu
pigintos visu trečdaliu nuo nor
malių kainų. (Sk.)

I

X
4259
kingai ir greitai užpildo IN- j 
COME TAX visiems. Tel. CL 
4-7450, sekmad. YA 7-2046.

(Sk.) |

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

Pas seserų pranciškiečių bendradarbius kovo 25 d. švč. P. Marijos Nekalto Prasidėjimo salėje, 
Chicagoje. Prie garbės stalo aukštai iš kairės į dešinę: J. Kcrulis, St. Pieža, kan- P. Juknevičius, 
U. Rastenienė, O. Biežienė, kun. J. Kuzinskas ir kun. P. Kelpšas; žemai: sės. M. Joana Arkietė, L. 
Šalkauskienė, sės. M. Asumpta, dr. S. Biežis, A. Kazanauskienė ir J. Kazanauskas.

F. Radavičius, koje.
E. širvinskienė,

35 ir 25 metų 
buvo iš viso T E R R A

Porcclanas. kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 VV. eSrrt St. Chicago 29, IU. 

Tel. 131-1660
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.

NAUJAUSIAS BUICK —V-61'l
siš vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sedan su automatu, Radio ir šild.
Kaina tik ... . $2,227.85

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba

MILDA BUICK, INC.
907 W. 35th Street, Chicago 9, IIU Tel. LA 3-2022
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