
%

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS

•
4545 WEST 63rd STREET CHICAGO 29, ILLINOIS 

TELEPHONE: LUDLOW 5-9500

Vol. XLVI Frice 100 TREČIADIENIS, BALANDŽIO (APRIL) 4, 1962 Kaina 10 c. Nr. 80

Slaptoji armija Alžirijoje siaučia inis Frondizi veidas

Teroristai užmušė 10 ligoninėje
Kulkos paleistos į ligonių lovas

«
ALŽIRAS, Alžirija. — Slap

tosios armijos organizacijos 
(OAS) vyrai vakar įsibrovė į 
musulmonų. ligoninę ir iš kul
kosvydžių nušovė dešimt ligo
nių lovose. Tai pranešė policija.

Aštuoni kiti pacientai buvo 
sunkiai sužeisti.

Penkiolika teroristų taipgi iš
sprogdino 30 svarų plastinių 
bombų europiečių direktoriaus 
įstaigoje, labai labai sužaloda
mi pastatų.

Tai buvęs žiauriausias slap
tosios armijos žygis, pradėjus 
kovoti prieš prancūzų vyriau
sybės ir alžiriečių nacionalistų 
sukilėlių atstovų taikos sutartį.

Daugiausiai nukentėjo Mu
sulmonų Tautinio Išlaisvinimo 
Fronto nariai, — pranešė ar

timi šaltiniai slaptajai armijai. 
Pasak policijos pranešimo, ligo
ninėje sušaudyti asmenys buvę 
gydomi kaip paprasti pacien
tai, neturėję ryšių su alžiriečių 
karu.

Mirė vyskupas 
Gilmore

SAN FRANCISCO. — Vysku 
pas Joseph M. Gilmore, 70 me

Kanada nori įvesti
nemokamą gydymą

OTTAWA. — Kanados vy
riausybė, nenorėdama atsilikti 
nuo kitų pažangių valstybių, 
kaip yra pavyzdžiu Skandinavi
jos valstybių, nori įvesti nemo
kamą gydymą savo piliečiams. 
Tačiau tam kilniam sumanymui 
labai priešinasi pirmoje eilėje 
gydytojų sąjunga ir įvairios 
draudimo bendrovės.

Kova vyksta ir nežinoma kuo 
ji baigsis.

— Dar 735 asmenys pabėgo 
iš raudonosios Kinijos. 735 pa
bėgėliai iš komunistinės Kinijos 

tų, Helena diecezijos, Mont., ga Pasiekė mažytę portugalų kolo-
nytojas, mirė užvakar vakare. 

Vyskupą Gilmore ištiko šir-
niją Macao kovo mėnesį.

Naujausios

žinios
— Prezidento Kennedy admi

nistracija svarstanti, ar pripa
žinti naują Argentinos vyriau
sybę, išvertus kariškiams va
dams prezidentą Frondizi iš vai 
džios vežimo ir jį įkalinus vie
noje saloje. ę.

— Sirijos aronijos generalinis 
štabas iš Damsrsko vakar pas
kelbė, kad šiaurinėje Sirijos da
lyje sukilėliai kareiviai pasida
vę, pareiškė ištikimybę naujai 
vyriausybei ir grįžę į savo sto
vyklas. Septyni aukšti karinin
kai pabėgo į Šveicariją. Kol kas 
išėjimas iš,namų yra suvaržy
tas ir keliavimas krašte iš vie
nos vietovės į kitą taipgi už
draustas.

— Genevoje 17 valstybių at
stovų nusiginklavimo konferen
cija tebevyksta. Nieko gero iš 
jos netenka laukti.

— Britanijos premjeras Mac 
millan vakar pareiškė, kad jis 
sukvies britų bendruomenės vai 
stybių (commonwealth) minis- 
terių pirmininkų konferenciją 
(šią vasarą) prieš įsijungiant

Amerikos Valstybės vicesekretorius George Bali (kairėje) kalbasi 
Bonnoje su Vakarų Vokietijos ekonomijos ministeriu Ludwig 
Erhard karinės. gynybos reikalais ir ekonominiais klausimais. Vė
liau jis Vakarų Vokietijos užsienio reikalų draugijai pareiškė, 
kad Jungtinių Amerikos'Valstybių europiečiai sąjungininkai atsi
likę kariniuose pasiruošimuose ir pagalboje neturtingoms valsty
bėms. . (UPI)

dies smūgis, kai jis dalyvavo i vakar pabrėžė, kad derybose su
Valstybės departamentas Britanijai į Europos Bendrąją

Redaktorius kaltina buvusį Argentinos prezidentą

BUENOS AIRES. — Buvęs mas, nors pasiekė pergalės, bet
Argentinos prezidentas Artūro 
Frondizi sąmoningai privedęs, 
kad jis būtų išmestas iš parei
gų ir tuo esąs dalininkas są
mokslo, vedančio kraštą į komu 
nizmą. Šitokį kaltinimą Fron- 
diziui paskelbė “Correo de la 
Tardė” dienraščio redaktorius 
Francisco G. Manriąue, savo pa 
ties pavarde pasirašytame ve
damajame.

Manriąue vedamasis buvo iš
spausdintas pirmame puslapyje. 
Jis smulkiai papasakojo apie 
jam pavestą uždavinį: įkalbėti 
Frondizį, kad jisai atsistatydin
tų; tai redaktorius darė kaip 
buvusio laikinojo prezidento 
gen. Aramburu pasiuntinys.

Manriąue savo vedamajame 
stipriai siekia, kad atsistatydin
tų iš vyriausybės trys vadovau
jantieji kariškiai, nes “sukili-

BRAZILIJOS PREZIDENTAS GOULART VIZITUOJA 
PREZIDENTĄ KENNEDY

Abu valstybininkai palies politinius ir ekonominius reikalus

yra nuodėmė prieš konstituci
ją”. Straipsnyje minimi kariš
kiai yra adm. Clement, avia
cijos gen. įSilveyra ir gen. Bar- 
tolome, jau prisaikdinti naujo
je vyriausybėje.

Redaktorius Manriąue apkal
tino Frondizį, kad jisai sąmo
ningai siekė diskredituoti kariš 
kius. Frondizio laikysena buvo 
naudinga tiems, kurie laukia 
komunistų įsistiprinimo. Jis pri
sidėjo, kad peronistai suartėjo 
su komunistais.

Pagaliau redaktorius Manri
ąue kariškius skatina prisidėti 
prie politinės taikos, pasitrau
kiant iš vadovaujančio vaidmens 
ir paliekant tvarkytis civilius.

Argentinos istorikas Barrei- 
ro rašo, kad Frondizi turėtų 
būti apdovanotas Nobelio pre
mija už melavimą. Savo ketve
rtų metų prezidentavimo laiko
tarpy Frondizi turėjo pergyven
ti jau net 29 krizes. Pasitikėji
mas prezidentu visiškai sumen
ko. Niekas juo nebetikėjo, va
dindami melagiumi. Taip prane
ša “Chicago Daily Tribūne” ko
respondentas J. Dubois.

pietuose ryšiumi su /San Fran
cisco arkivyskupo Joseph T. Mc 
Gucken instaliacija. San Fran
cisco arkivyskupo įvesdinimas 
įvykęs vakar.

Vyskupas Gilmore buvo Na
tional Catholic Welfare Confe- 
renee Imigracijos skyriaus pir
mininkas.

Kennedy kalbės 
Milwaukee mieste

WASHINGTONAS. — Prezi-

Sovietų Sąjunga dėl tarptauti
nės inspekcijos atominių ginklų 
bandymo uždraudime jokios pa
žangos nepadaryta, nes Krem
liaus vadai net nenori priimti 
inspekcijos sąvokos. Rapackio 
planas neprisidėtų prie klausi
mo išsprendimo ir nepagelbėtų 
taikos reikalams. Lenkas Ra- 
packis siūlo Vidurio Europoje 
neatominę zoną.

— Brazilijos armijos genero
las Jair Dantas Kebeiro, vyk
dąs federalinės vyriausybės į-

Rinką (ekonominę bendruome
nę).

— Jungtinių Tautų Saugumo 
taryba vakar turėjo tūkstanti
nį posėdį nuo 1946 metų sausio 
mėn. Taryba svarstė Izraelio 
ir Sirijos pasienio ginčą.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy vakar Andrews 
aerodrome sutiko Brazilijos pre 
zidentą Joao Goulart, atvykusį 
vizituoti Jungtinių Amerikos 
Valstybių; anksčiau jis yra bu
vęs viceprezidentas. Abu vals
tybininkai kalbėsis politiniais ir 
ekonominiais klausimais.

Didžiosios Pietų Amerikos Savo politinę filosofiją Gou- 
valstybės — Brazilijos — prezi- įtart suveda į du žodžiu: pažan- 
dentu jisai tapo praėjusį rug-1 ga ir laisvė. Goulart apėmė pre-

Trumpai iš

dentas Kennedy kalbės Mihvau- j sa]iymą) užvakar pradėjo tvar
kyti 30 milijonų dolerių vertės 
kanadiečių valdomą brazilų te-

kee, Wisc., gegužės 12 dieną de-1
mokratų parengime, kurį ruošia 
Wisconsin komitetas padidinti 
demokratų fondą. Tai užvakar 
pranešė Baltieji Rūmai.

JAV pagalba jordanui
AMAN, Jordanas. — Jung

tinės Amerikos Valstybės Jor
danui sumokėjo .$3,500,000 ba
landžio 1 dieną pirmąją pagal
bos ratą 1962-63 biudžetiniams 
metams. Jordanas per metus 
gauna 40 milijonų dolerių nuo 
1958 m.etų.

lefono kompaniją, kurią nusavi
no Guanabara valstybė (provin
cija) praėjusį penktadienį. Šis 
federalinės vyriausybės žygis 
sutrukdė perimti kompaniją, į- 
sakius gubernatoriui Carlos La- 
cerda, ir ši nuosavybė dabar 
yra federalinėse rankose.

New Orleans, La-, arkivyskupas J. F. Rummel kovoja už mokyk
lų sujungimą, kurioj galėtų mokytis juodieji ir baltieji vaikai, 
tačiau yra grupė asmenų tam besipriešinančių. Nuotraukoj ma
tyti prieš mokyklų sujungimą kovojančios organizacijos narė J. 
B. (laillot, berodanti laišką, kuriame arkivyskupas grasina eksko
munika, jeigu ji toliau laikysis segregacijos. (UPI)

sėjį, kai atsistatydino anksty- 
besnis prezidentas Quadros. Ka
riškiai jam nėra palankūs, kal
tindami, kad jisai perdaug kai
rus, perarti susirišęs su komu
nistais. Tačiau Goulart yra mi
lijonierius. Jis iškilo dar Vargo 
prezidentavimo laiku, tada bū
damas darbo ministeriu. Jau 
tada pasireiškė radikaliu. Jis 
skelbė, kad užsienio firmos nu
leidžia perdaug kraujo Brazili
jai ir buvo kaltinamas perarti- 
perartimais ryšiais su komunis
tais.

Tačiau pats Goulart paneigia, 
kad jis komunistas. Jis tvirti
na, kad jo linija yra pagrįsta 
krašto reikalais. Jis kalba: 
“Brazilijoje kiekvienos pastan
gos pravesti kokias reformas 
yra vadinamos kairiomis. Taip 
apšaukia bet kokių pasikeitimų 
priešai. Brazilijoje yra reikalin
ga, kad valstybė vadovautų ū- 
kinei pažangai, bet dažnai tai 
apšaukiama socializmu ir net 
komunizmu”.

zid.entavimą esant stipriai civi
linio karo grėsmei, nes kariš
kiai jam buvo stipriai priešingi. 
Kariškiams spaudžiant, Brazili
jos kongresas priėmė tokią vai 
dymo sistemą, kurioje preziden
tui Goulart paliekama beveik 
tik formali reprezentacija. Ta
čiau Goulart per tą laiką įsten
gė išplėsti savo įtaką.

Goulart JAV-se be Washing- 
tono dar lankys N,ew Yorką ir 
Chicagą. Svarbiausia jam — 
pasimatymas su prez. Kennedy, 
kurį jis laiko savo generacijos, 
progresyviu žmogumi. Apie tai 
pranešdamas, dienraštis “Chica 
go Tribūne” baigia:

— Kennedy ir Goulart ras 
daug ką bendro: abudu yra tur 
tingi, abudu turi po 44 m. am
žiaus, abudu yra katalikai, abu
du turi gražias žmonas...

Sumažino sviesto kainą
OTTAWA. — Kanados vy

riausybė nutarė sumažinti nuo 
balandžio 1 d. sviesto kainą. 
Sviesto atsargų jau dabar val
džios sandėliuose yra apie 200 
milijonų svarų. Sviestui daro 
didelę konkurenciją margarinas.

LIETUVOS BYLA VĖL PAJUDINTA 
AMERIKOS KONGRESE

Trys naujos rezoliucijos Pabaltijo kraštų reikalu pateiktos JAV-bių 
Senatui ir Atstovų Rūmams

KALENDORIUS

Balandžio 4 d.: šv. Izidorius, 
Šilinis.

Balandžio 5 d.: šv. Vincentas, 
Rimvydas.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica- 

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 60 laipsnių; rytoj gali
mas lietus, švelni oro tempera
tūra.

Saulė teka 5:29, leidžias 6:18.

LOS ANGELES, Calif. — 
Trys Jungtinių Amerikos Vals
tybių senatoriai ir vienas kon- 
gresmanas įnešė naujas rezo
liucijas į Kongresą Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos bylos reika
lu. Senatorius Bourke B. Hi- 
ckenlooper (R., Iowa) ir sena
torius Jack Miller (R., Iowa) 
įnešė 1962 metų kovo mėn. 26 
d. į Senatą naują rezoliuciją 
(Si. Con. Res. 64) Pabaltijo kraš 
tų laisvės reikalu. Šia rezoliu
cija norima Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos bylą perkelti į Jung
tines Tautas, priverčiant sovie
tus pasitraukti iš minėtų kraš
tų; komunistams pasitraukus iš 
šių valstybių, pravesti ten Jung

tinių Tautų priežiūroje laisvus 
rinkimus. Tą pačią dieną (ko
vo 26 d.) kongresmanas Char
les B. Hoeven (R., Iowa) įne
šė lygiai tokio pat turinio, kaip 
kad minėtų senatorių, rezoliuci
ją (H. Con. Bes. 456) į Atsto
vų Rūmus.

1962 metų vasario mėn. pra
džioje senatorius Frank J. Lauš 
che (D., Ohio) buvo pažadėjęs 
įnešti rezoliuciją į JAV-bių Se
natą Pabaltijo valstybių laisvės 
reikalu. Senatorius Frank Laus- 
che savo rezoliucijoje be kitų 
punktų, kurie yra akcentuojami 
jau iki šiol įneštose rezoliucijo
se, reikalauja, kad visi tie as
menys, kurie yra. nusikaltę nai

kindami pabaltiečius, būtų nu
bausti.

Rezoliucijų reikalu į abu Io- 
wos senatorius ir kongresmaną 
kreipėsi kun. kleb. Simonas Mor 
kūnas, šv. . Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonas Sioux City 
mieste, Iowoje. Į senatorių 
Frank Lausche rezoliucijos rei
kalu buvo kreipęsis dr. inž. Al
girdas Nasvytis, LB prezidiumo 
narys, iš Cleveland, Ohio.

Paminėtina, kad senatoriai 
Frank Lausche ir Bourke Hi- 
ckenlooper yra Senato Užsienio 
Reikalų komisijos nariai, kur 
toms rezoliucijoms turi būti duo 
dama tolimesnė eiga.

Senatoriai Frank J. -Laus

che, Bourke B. Hickenloo- 
p,er ir Jack Miller bei kongres
manas Charles B. Hoeven yra 
verti visų geros valios lietuvių 
padėkos. Visus juos reiktų pri
siminti nors trumpais padėkos 
laiškučiais. Senatorių adresas:
Senate Office Building, Wash- 
ington 25, D. C.; kongresmano 
— House Office Building, Wash 
ington 25, D. C.

Iki šiol jau yra įneštos į JAV 
Kongresą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos bylos reikalu šios re
zoliucijos: S. Con. Res. 12 (se
natoriaus Kuchel); H. Con.
Res. 153 (kongresmano Lips- 
comb); H. Con. Res. 163 (kon- 
gr. Morse); H. Con. Res. 195 
(kongr. Cunningham); H. Con.
Res. 439 (kongr. Roosevelt);
H. Con. Res. 444 (kongr. Mc
Donough); S. Con. Res. 63 yra Valstybės departamente, 
(šen. Lausche); S. Con. Res. 64 
(senatorių Hiekenlooper ir Mil
ler) ir H. Con. Res. 456 (kongr.
Hoeven).

Beam pakeisiąs
JAV ambasadorių

Maskvoje Thompson
Karjeros diplomatas, 54 metų, 

tarnavo nacių Vokietijoje
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Kennedy numatąs paskir 
ti Jacob D. Beam, karjeros dip
lomatą, JAV ambasadorium So
vietų Sąjungoje.

Beam pakeisiąs Llewellyn E. 
Thompson jr., kuris yra amba
sadorium Maskvoje nuo 1957 
metų birželio mėn.

Thompson užsieninėje tarny
boje yra, nuo 1929 metų. Pagal 
priimtus įstatymus 1958 m., 
Thompson gautų 12 proc. dides
nę pensiją, jei pasitrauktų iš 
tarnybos š. m. gegužės 31 d.

Nuo sausio mėnesio Beam y- 
ra Jungtinių Amerikos Valsty
bių Ginklų Kontrolės ir Nusi
ginklavimo agentūros direkto
riaus pagalbininkas. Ši agentūra

visur
— Kelionė į Marsą — 1980 

metais. Amerikietis erdvės pa
reigūnas dr. Emst Stuhlinger 
pranešė, jog Jungtinės Ameri
kos Valstybės kebaus į Marsą 
apie 1980 m. ir reikėsią panau
doti penkių erdvės laivų. Ame
rikiečiai ne tik keliaus į Marsą, 
bet ir iš ten grįš.

— Dr. Rodblfo Martinez yra 
naujas Argentinos vidaus rei
kalų ministeris ir laikinasis gy
nybos ministeris.

— Ecuador vakar nutraukė 
diplomatinius santykius su Ku
bos diktatoriaus Fidel Castro 
režimu. Šiame vakarų pusrutu
lyje dar šešios valstybės — Bra 
zilija, Bolivija, Čilė, Meksika, 
Urugvajus ir Kanada — palai
ko santykius su Kuba.

— Averell Ilarrinian, JAV am 
basadorius, specialus preziden
to Kennedy patarėjas Tolimų
jų Rytų reikaluose, vakar pa
reiškė, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės sudaro pagrindinę 
kliūtį Kinijos komunistų pla
nams užvaldyti Aziją. Raudono
sios Kinijos 3 milijonų kariuo
menė sudaro rimtą pavojų tai
kai.

Nuo 1957 metų birželio mėn. 
iki 1961 metų lapkričio Beam 
buvo ambasadorium Lenkijoje. 
Varšuvoje jis nešiojo dvi skry-

Grįš į Maskvą
WASHINGTONAS. — Vals

tybės departamento kalbėtojas 
pranešė, kad ambasadorius tLle- 
wellyn Thompson sugrįš į Mask 
vą kelių dienų laikotarpyje ir 
neatsistatydins.

bėles. Jis taipgi derėjosi su 
Wang Ping-nan, raudonosios Ki 
nijos ambasadorium, įvairiais 
reikalais, pradedant nuo išlais
vinimo amerikiečių belaisvių ko 
munistinėje Kinijoje iki karinės 
sutarties dėl Quemoy ir Matsu.

Beam, 54 metų, užsieninės tar 
nybos karjerą Genevoje pradėjo 
1931 metais. Jis tarnavo šeše
rius metus nacių Vokietijoje — 
nuo 1934 metų lapkričio iki 
1940 m. rugpjūčio mėn.
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Lituanica skautų tuntas

Gražiai pasisekusi Kaziuko 
mugė, kurios atidarymą įspū
dingai pravedė Lituanicos skau 
tų tuntas, o taip pat gražus tun 
to vadovybės ir tėvų bendradar 
biavimas kaziuko mugės metu 
davė labai gerus rezultatus ir 
žymiai papildė tunto kasą, o 
taip pat davė progos Lituanicos 
tunto vadovybei arčiau paben
drauti su tėvais.

nė sutraukė gražų būrį vadovų, 
jų žmonų, tėvų, o taip pat ir 
svečių.

'Skaniai pasivaišinta, pakalbę 
ta ir padainuota. Po žodį tarė: 
Cijūnelienė, tuntininkas K. Ci- 
jūnėlis, V. Vijeikis, dr. S. ir M. 
Budriai, tėvas J. Vaišnys S. J., 
V. Kasniūnas, o taip pat tėvų 
vardu kalbėjo Vaičekonis ir Va 
linskas. Sktn. V. Stasiškis ra- Akad. Skaučių dr-vės narės prisidedančios prie operos Aido.s pa

statymo (iš kairės): V. Kriščiūnaitė, D. Kriščiūnaitė, B. Končvtė, 
J. Varnaite.

pestingai ir gražiai aprengu- 
i sioms jaunuosius “artistus”. 
Ačiū gražiausioms čigonaitėms, 
kurios būrė ir tik “tiesą” sa
kė, ačiū už jų meistrišką šokį. j

Skautiškas ačiū Vyriausiąjai j
Skautininkei O. Zailskienei, ku- j 
ri savo sveikinimais ir linkėji-1 
mais mus įpynė į bendrą skau- J 
tiškosios šeimos ratą.

1
Nuoširdžiai dėkoju mūsų glo 

bėjui prel. P. Virmauskiui už Į 
dalyvavimą mugės atidaryme, j 
už globą ir visokeriopą paramą 
visur ir visuomet.

(Nukelta į 6 psl.)
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•gino tėvus ateiti vadovams į
Kovo mėn. 25 d. Jaunimo oen

tre tunto štabo nariai su žmo
nomis savo asmeniškomis lėšo
mis surengė jaukią popietę — 
kavutę, pakviesdami svečiais vi 
sus tėvų komitetų ir tuos tė
vus, kurie prisidėjo prie kaziu
ko mugės parengimo.

Gražiai ir skoningai papuošti 
stalai ir skanūs valgiai, kurių 
sugabenimu rūpinosi p. p. Cijū- 
nelįenė, Rukuižienė ir Namikie-

talką.
Dr. J. Basanavičiaus draugo 

vės tėvų komiteto nariai Balčie 
nė, Trečiokienė ir Vaičekonis, 
atsidėkodami draugininkui Jau
niui už vadovavimą skautams, 
įteikė dovaną — knygą.

Ir taip nejučiomis prabėgo 
kelios nuotaikingos valandos, 
žadėdamos gražų tėvų bei va
dovų bendradarbiavimą ateity
je. P.

NAUJAS SKAUTU VYČIŲ 
DRAUGININKAS

Š. m. kovo mėn. 28 d. Chiea- 
gos skautai vyčiai, atsisakius iš 
pareigų ps. J. Prapuoleniui, 
nauju draugininku išrinko ps. 
Albertą Kerelį.

“KERNAVĖ” VEIKIA
g. m. kovo mėn. 28 d. sktn. 

O. Siliūnienės namuose įvyko 
“Kernavės” skaučių tunto va- 
dijos posėdis. Pasitarimai pra
ėjo šiltoje seseriškoje nuotaiko
je. Pasidžiaugta, kad į aktyvią 
skautišką, tunto veiklą įsijungė 
dar viena sesė psktn. Jolanda 
Kerelienė.

Draugovės auga skaičiumi ir 
skautišku patyrimu. Visa eilė 
paukštyčių ir skaučių išlaikė eg 
zaminus į aukštesnius patyrimo 
laipsnius. Numatomi paukšty
čių ir skaučių įžodžiai. Nustaty
tos aiškios gairės ateities veik
lai.

Apsvarsčiusios visą eilę ak
tualių klausimų ir pasidalinu
sios skautiškomis mintimis, gie 
drioj nuotaikoj sesės išsiskirs 
tė namo.

ILGAI SERGA

Jau mėnuo laiko kaip serga 
sktn. O. Siliūnienė. Po dviejų 
savaičių Šv. Kryžiaus ligoninė
je, sesė Siliūnienė grįžo namo, 
bet vis dar rimtai nesveikuoju..

Sktn. O. Siliūnienės nuoširdų 
mas įgijo jai daug seseriško 
prielankumo ne vien tik vadi- 
jos, bet ir skaučių tarpe.

Mielai sesei Siliūnienei linki
me daug giedrios skautiškos 
nuotaikos ir tvirtos sveikatos.

Sesė Birutė

OMAHOS — LOS ANGELES 
SKAUTĖS

Vyr. skautininkės pavaduo
toja v. s. K. Kodatienė šią žie
mą praleidusi pietų-vakarų vals 
itijose kartu aplankė Omahosir 
j Los Angeles skautes. Pabendra 
lvo su vadovėmis dalyvaudama 
Į jų ir jų vienetų sueigose, duo- 
i dama pašnekesius, patarimus, 
artimiau susipažindama su vie
tos darbo sąlygomis, paskatin
dama veikloje.

Los Angeles Palangos tunto 
■ skautėms kartu su sktn. V. Bar 
miene pravedė dviejų dienų skil 
tininkių kursus, kuriuos lankė 
ir baigė 18 skaučių.

Grįžusi skautininke parsivežė 
geriausius įspūdžius, kad lietu
viška skautybė šiose kolonijo
se gyvai klesti, kad jaunos va
dovės labai noringos ir gražiai 
entuziastiškai dirba.

Ypač geros darbo sąlygos 
Los Angeles skautijai, kur savo 
sueigoms, gali naudotis Ben
druomenės, Tautines S-gos ir 
Parapijos patalpomis.

Palangos skaučių tuntas, ku 
riam vadovauja gabi studentė 

’ vyr.. skltn. Danutė Gustaitė, 
i gražiai dirba ir artimai bendra
-darbiauja su broliais skautais. 
Tuntas susilaukia nuoširdžios 
pagelbos ir iš rajono vado sktn. 
VI. Pažiūros bei kt. vyresniųjų 
vadovų-ių, o taip pat nuolatinės 
tėvų komiteto, bei visų tėvų ir 
visuomenės paramos1.

Neseniai Los Angeles įsikūrė 
ir jūros skautės, kurios įsijun
gė į tuntą ir pagyvino jo veik
lą. Gražiai čia veikia ir studen 
tės skąūtės, kurių dauguma yra

kartu ir vadovės Palangos tun
te.

Omahoje nors patalpų ir kt. 
atžvilgiais darbo sąlygos sun
kesnės, tačiau energingos tunti- 
ninkės psktn. Gr. Reškevičie- 
nės, o taip pat ir kt. gabių va
dovių pasiaukojimu Neries tun 
tas gražiai kleisti. Sesės gražiai 
bendradarbiauja su broliais 
skautais ir kitomis organizaci
jomis. Artimą ryšį palaiko su 
tunto dvasios vadu kun. L. Mus 
teikiu.

Pavaduotoja, grįždama iš Ca- 
lifornijos, Omahos skaučių kvie 
čiama dar kartą pas jas susto
jo, atvežė Los Angeles sesių 
pasveikinimą — adresą ir kovo 
24 dalyvavo jų sueigose, o taip 
pat su pašnekesiais tėvų susi
rinkime.

Iš Los Angeles skaučių par
vežė vyr. skautininkei ir vadi- 
jai gražų mugės adresą su svei 
kinimais ir visų sesių parašais, 
o taip pat Omahos vadovių ir 
skaučių geriausius linkėjimus.

Reikia tikėtis, kad šis skau
tiškas pavaduotojos vizitas va- 
diją ir šių abiejų vienetų seses 
dar labiau suartins ir duos gerų 
vaisių. Vad. koresp.

OMAHOS SKAUČIŲ-TŲ TĖVŲ 
KOMITETAS

Kovo 25 d. Parapijos salėje 
įvyko skaučių-tų tėvų susirinki
mas, kuriam pirmininkavo J. 
Povilaitis. Išrinktas taip jau la
bai reikalingas Omahoje skau
čių-tų tėvų komitetas. Komite- 
tan įėjo Marija Mickevičienė, 
Bronius Dainys ir Jurgis Bukš- 
nys,.

Sudarius komitetą, reikia ti
kėtis, kad Omahos skaučių- tų 
veikla dar labiau pagyvės.

Vad. Koresp.

^oflinn ELECTROniCS
TV-RAOIOAI -OUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 

EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI
Viskam žemiausios kainos ir garantija

3321 S. Halsted St.- CLiFFSlDE 4-5665

LOS ANGELES TĖVŲ AUKA
Los Angeles Palangos tunto 

ir Žalgirio vietininkijos tėvų ko 
mitetai, kuriems pirmininkauja 

Į V. Kazalauskas ir A. Mažeika, 
paskyrė po 10 dol., ir šią 20 

j dol. auką perdavė per vyr. sktn. 
K. Kodatienę Skaučių seserijos 

j vadijos išleistiems patyrimo 
■ laipsnių programų ir specialybių 
konspektams paremti.

Seserijos vadija dėkoja už au 
ką ir pasiuntė daugiau išleistų 
leidinėlių Los Angeles skau
tėms. Vad. Koresp.

BOSTONO SKAUTĖS 
DĖKOJA ...

Praėjus Kaziuko mugei su 
i dideliu pasisekimu, “Baltijos” 
tunto skaučių vardu dėkoju 
mūsų mamytėms p. Galinie
nei ir p. Mickevičienei organi
zavusioms ir tvarkiusioms vi
sus maisto reikalus, p. Ambra
zaitienei, p. Gineitienei, p. 
Aukštikalnienei, p. Kubilienei, 
Šnekutienei, kurios nuoširdžiai 
ir energingai padėjo virtuvėje. 
Už visų pyragų karalių Raguo
lį dėkoju p. Marijai Paliulie- 
nei, už girą p. Bichnevičienei, 
už skanias dešras p. Adomkai- 

i tienei ir p. Vakauzienei. Taip 
pat mamytėms už kopūstus, ba- 

i landėlius, skaniausius tortus, 
zagarelius, pumpurėlius ir ki- 

l tokius gardumynus, — didelis 
skautiškas ačiū. Ačiū visiems 
ir visoms, kurie negalėdami 
prisidėti darbu, mielai paauko
jo pinigais.

Dėkoju skaučių židiniui už 
nuoširdų, didelį darbą ir drau
giškumą, “Žalgirio” tunto skau 
tams ir vadovams: tuntininkui 
ps. K. Nenortui, ps. Č. Kiliu
liu!, si. A. Lapšiui už visoke
riopą talką ir malonų bendrai 
darbiavimą. Akademikėms už 
pagalbą ir “Meškiuką Rudno- 
siuką”, skautams vyčiams už 
dekoracijas. Nuoširdžiai dėko
ju p. Kalvaitienei “Miško na
melio” režisorei, taip pat psl. 
G. Karosaitei, kuri pritaikė ir 
išpildė muzikinę dalį. Už pavy
kusią mešką ačiū p. Vaičaitie- 
nei ir visoms mamytėms, ru-

« P, ŠILEIKIS, 0, P.
BV Orthopedas. Protezistas

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

Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS I AB 
?850 W. 63rd St., Chicago 29, UI. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą.

DS1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1632 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied. išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

• Redakcija dirba kasdien =
8:30 — 5:30, šeštadieniais E 
8:30 — 12:00. E

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

E"(IIIIIlillilllilllllllllllllllllillIIIIIIIIillllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlCIIIIIIIIIItIllliIIIr=

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

DR. A. JĖNKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1—
>1H Q vol <i

4 p. p. ir 6 
n n.rvto

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marųuette Rd

(Z

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 — 
Marųuette Parko apylinkės centre. 

Current Dividend up to 4%%

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

telefonas — BIshop 7-2525

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.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS ĘIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai..- kasdien 10—12- vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—i vai. Trečia- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas PR 8-8220 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1070

DR. K. G. BALU KAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti • MI 8-0001,

Ofisas: 3148 VVest 63r<J Street
Tel.: PRospect 8-1717

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenu.e
Kampas 47-tos ir Damen Avė. 
Vai. kas <ien nuo 6—8 vai. vak.

šešt. 2—4 vai.
Trečlad. ir kitu laiku pagal, sutartį. 

Ofiso telef. LAfayette 8-6048 
Rez. \VAlbrook 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
rel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-8225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

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

2737 WEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus 
Tel. GRovehill 6-3409

Rez. GI 8-0878

DR. W. M. EIŠIN"EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670.
Jei ne-
3-0001.

Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia, skambinti MI

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe akušerija Ir moterų Ilgos 

2454 West 71st Street
(71-oa ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—S Ir 6—b vai. vai. 
šeštadieniais 1-4 p. p.T^AČta.rt tanioj 7

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkų ligos 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso Ir rez. WA 5-2017 
Ligonius priima nagai susitarimą

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

DR. JANIKA JAKŠEVICIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 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.

Valandos 9- 
susitarima.

-12 ir 7- 
išskyrus

-9 v. v. pagal 
trečiadienius

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. y. KAUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Conrt, Cicero
4-7 Treč. ir šeš-Kasdien 

tad. tik
10-12 ir 
10-12.

Tel.: REllance 5-1811
DR. WALTĘR J. KIRSTUK

(Uetuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečlad 
uždaryta.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINLS EIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine.

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.

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

keičia stiklus ir rėmus 
1455 S. Oallfomla Avė. YA 7-7881
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečlad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 d. p. 

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibufis
Inkstų, pūslės Ir šlapumo takų 

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

Valandos pagal susitarimą

ii ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. I5th St., Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-S210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai 
vak. pirm., antr., ketvir. 6—9 vai 
____ Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
gydytoja ir chirurge
KŪDIKIU IR VAIKĮ; MGU 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestem Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo ii vai. iki l vai. p. p, ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
13 vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11 

vai. ryto iki 8 vai p. p.
Ofice tel. RE 7-1168 

Res. tel. VVAlbrooI 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

TcL ofiso PR 8-7773, rez. PR.fl.47S2

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. 
antrad. ir penktad. 6-8 v. v.

P.

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

DR. I. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybč — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

I (71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
šeštad.: 9 7. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. 10HAS V. MILERIS
NERVU DB SMEGENŲ LIGOS 

5430 Se. Kedzie Avenne
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną. išskyrus trečiadieni.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligosi
10748 S. Mlchigan, Chicago 28, Hl 

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

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. ir penkt. 3-7 vai. p, p. 
Trečiad. uždaryta.

Perskaitę “Draugą", duoki
me ix kitiems pasiskaityti

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Penkt. tik 1—3 p. m. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartį.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendrą praktika ir specialiai 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR
LIGOS V

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1228 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antn, treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
taiku — pagal susitarimą,.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D51 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. Ir šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
8peclalybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 

LIGOS
alandos. nuo 1-4 Ir 6-8 vai. vak 
Šeštadieniais nuo 1-4 vai. pop*et

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJĄ IR CHIRURGE

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

Šeštad. nifo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Road
Vai. nuo 2 Iki 4 v. ▼. ir 7 iki 8 v. v. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
TeL ofiso OA 6-0257, rez. PR 6-6659 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue 
Vai.: 11 v. ryto iki 3 v. p.p., 6-7“vjv.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
liod K vnlondna rv+r, knadion

Kuomet svarstote duoti dovaną 
, savo giminėms arba draugams, at- 
' siminkite, jog “Draugo” prenume- 
| rata yra vieną iš puikiausių.



Pabrėžiamas Pabaltijo valstybių

ANEKSIJOS NEPRIPAŽINIMAS
Ir klausti nereikia, kas atsi

tiks, jei kiaulę įleisi į daržovių 
daržą. Ji viską išknis, išvers, 
sunaikins.

Šioje dienraščio vieooje ne 
vieną kartą buvo aštriai pasi
sakyta prieš bet kokį bendra
darbiavimą su Sovietų Rusija 
ir kitais komunistiniais kraš
tais. Pasisakyta ir prieš bet 
kokį kultūrinį bendradarbiavi
mą, nes mums žinoma, prie ko 
toks bendradarbiavimas gali 
nuvesti. Mes nebuvome ir ne
same bendradarbiavimo šali
ninkai ir su bolševikų okupuo
tosios Lietuvos kultūrininkais, 
nes jie yra užkinkyti ne lietu
viškosios kultūros puoselėji
mui, bet mūsų tautinio kultū
rinio turto sunaikinimui. U- 
žuot dirbę savo krašto ir savo 
tautos šviesesnei ateičiai, jie 
yra priversti garbinti svetimus 
dievus — komunizmą ir jo va
dus.

*
Jungtinės Amerikos Valsty

bės jau kelintu atveju susita
ria su Sovietų Rusija dėl kul
tūrinio bendradarbiavimo. Šie
met tasai susitarimas buvo pra 
plėstas. Po to, tuojau kraštą 
užplūdo įvairūs sovietiniai “kul 
turiniai” vienetai, kurie pradė
jo važinėti po visą plačiąją A- 
meriką, turėdami galvoje ne 
tiek savo kultūrinę misiją, kiek 
sovietišką propagandą paskleis 
ti Amerikos žmonių tarpe.

Iš Sovietų Rusijos yra at
vežta vaikų meno paroda. Tai, 
rodos, visai nekaltas dalykas. 
Bet sovietai, pasinaudodami 
šiuo nekaltu dalyku, įsmūge- 
liavo į šį kraštą ir Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vaikų meni
nius dalykėlius, pažymėdami, 
kad šie vaikų meniniai kūriniai 
yra iš Sovietinės Lietuvos, so
vietinės Latvijos ir sovietinės 
Estijos.

Kai toji sovietinė paroda vy 
ko Minneapolyje, pabaltiečiams 
pavyko tai pastebėti. Praėjusį 
pirmadienį šiuos žodžius rašan 
čiam telefonu apie tai buvo 
pranešta. Telegrama pranešta 
visam Alto vykdomam komite
tui. Tuoj buvo susitarta su 
Joint Baltie American komi
teto (kurio nariu yra ir Ame
rikos Lietuvių Taryba) vado
vybe ir tuoj pateiktas protes
tas Valstybės departamentui. 
Kitą dieną, būten šeštadienį, 
Washingtono spauda, pirmoj 
eilėj Washington Evening Star, 
davė platų reportažą apie tai, 
kad Ed,ward Murrow, Jungti
nių Valstybių Informacijos tar 
nybos (kurio žinioje yra ir A- 
merikos Balsas) atsisakė da

lyvauti Soivetų vaikų parodos 
atidaryme Washingtone, pro
testuodamas, kad toje parodo
je Pabaltijo respublikos — Lie 
tu va, Latvija ir Estija — yra 
vadinamos Sovietų Sąjungos 
dalimi. Šios parodos atidary
mas Washingtone įvyko praė
jusį pirmadienį.

*
Besiklausydami Amerikos 

Balso programų, nugirdome ir 
daugiau tokių dalykų, kuriais 
mes turime džiaugtis Jungtinių 
Valstybių vyriausybės susivo
kimu prieš sovietinį smurtą 
užprotestuoti, nors kiek ir pa
vėluotai. Per Amerikos Balsą 
paskelbtame Jungtinių Valsty
bių Informacijos tarnybos pa
reiškime labai aiškiai yra nu
rodoma, kad Jungtinių Valsty
bių vyriausybė “nepripažįsta 
Sovietų Sąjungos įvykdytos 
prievartinės Pabaltijo respub
likų aneksijos”. Toliau buvo 
pastebėta ir tai, kad Valsty
bės departamentas jau buvo 
anksčiau pranešęs Sovietų am 
basadai laikąs netinkamu da
lyku, jei parodoje būtų kokios 
nors medžiagos, rodančios Pa
baltijo valstybes, kaip Sovietų 
Sąjungos dalį. “Kadangi paro
doje ir toliau tos rūšies medžią 
ga yra pabrėžiama, direkto
rius Edward Murrow jaučiasi 
negalįs atidarymo iškilmėse da 
lyvauti”.

Prie to viso Amerikos Bal
sas dar pastebėjo, kad Sovietų 
vaikų paroda yra vykdoma pa
gal kultūrinių mainų susitari
mą. Jos oficialiame atidaryme 
Washingtone buvo pakviesta 
dalyvauti septyni šimtai sve
čių. Parodą apibudinančioje 
medžiagoje sakoma, kad joje 
rodomi darbai vaikų iš visų 
penkiolikos tautinių sovietų so 
cialistinių respublikų, kurių iš- 
vardinime minima Lietuva, Lat 
vija ir Estija.

Vadinasi, Sovietų Sąjungos 
diktatūra pasielgė, lyg anoji 
keturkojė — įleido ją į gražų 
Amerikos daržą, ir ji tuoj pra
dėjo savo destruktyvų darbą. 
Jungtinėms Valstybėms yra ge 
ra pamoka; ji turi laikyti tą 
keturkoją kiek galima toliau 
nuo savo daržo.

Iš kitos pusės, mes džiau
giamės Valstybės departamen
to ir JAV informacijos tarny
bos direktoriaus poelgiu ir šia 
proga, kaip ir kitomis, pabrėž 
ti, kad Jungtinės Valstybės ne 
pripažįsta Sovietų Sąjungos į- 
vykdytos priverstinės Lietuvos 
ir kitų Pabatlijo valstybių a- 
neksijos. Tai reikšminga ir ne
paprastai svarbu.

Spaudoje ir gyvenime

APIE IŠEIVIUS IR LIETUVĄ
Sumaniai poeto Bern. Brazdžio

nio redaguojamas ir su nepalau
žiamu ryžtu Ant- Skiriaus leidžia
mas žurnalas “Lietuvių Dienos”

VOKIETIJOS VAIZDAS BRITU AKIMIS
Kai kurie britų sluoksniai neigiamai žiūri į šių dienų Vokietiją. Prisibijo galimo 

varžovo ūkyje. Abu kraštai artėja, bet kultūrinė Vokietijos įtaka menka

Vokiečiai labai jautriai seka, 
kaip į federalinę Adenauerio Vo 
kietiją žiūri Vakarų sąjunginin
kai. Šalia JAV-bių nusistaty
mo, jiems įdomu, kaip ne tik į 
pačią respubliką, ibet ir jos gy
ventojus, jų laimėjimus kultū
ros, ūkio, kitų sričių poveikį žiū 
ri tokia D. Britanija, Prancūzi
ja, iš dalies ir Italija. Vokiečių 
spauda nesivaržydama deda sve 
timtaučių nuomones apie jų 
kraštą, jo žmones, įpročius. Ji 
gerai numano, kad svarbu žino 
ti svetimųjų nuomones. Būtų 
begaliniai naivu galvoti, kad, 
jei pvz. lietuvių spauda JAV-se 
iškelia vieną kitą svetimųjų pa
sisakymą apie Fed. Vokietiją 
(kai jis prieš tai paskelbiamas 
pačių vokiečių spaudoje), tai. . ’ 
galėtų pakenkti lietuvių santy
kiams su Bonnos vyriausybe ar 
jos sluoksniais.

Glaudžiai bendradarbiauti su 
vokiečiais ■

V. ALSEIKA, Vokietija

į savo tezėms jie mielai panaudo 
ja komunistinius šaltinius.

Britų pyktį kelia ir Fed. Vo
kietijos vaidmuo Rytų-Vakarų 
konflikte. Bonnos politikai čia 
prikišamas dvilypumas: iš vie
nos pusės, girdi, su savo kieta, 
nenuolaidžia laikysena Bonna 
apsunkinanti atoslūgį santykiuo 
se tarp Rytų ir Vakarų. O jei 
vokiečiai nevengia santykių su 
Maskva, kuriais nors kanalais 
juos toliau vysto, tai dėl to vėl 
kyla britų nepasitenkinimas,— 
esą, jau tenka reikšti nepasiti
kėjimą vokiečiais, kaip britų 
sąjungininkais. Dėlto jie ir ke
lia klausimą: ar vokiečių mili- 
tarizmas jau miręs ar ne, juk 
vokiečiai jau virstą pajėgiausia 
karine jėga Europoje. Ar ne
būtų lengvabūdiška, jiems pati-

politinis reikalas keti atominius ginklus?

kutuoja mėnesiais, jų “La Not- 
te” (Naktis) neseniai buvo ke
lių savaičių pokalbių tema. Daž 
nai Anglijoje scenoje pamatysi 
naujų prancūzų autorių pasta
tymus. Vokiečių? Kas gi statys, 
jei vokiečiai ligšiol neišugdė 
naujų talentų teatro srity. Iš- 
prusus?am britui Vokietija — 
tai muzikos kraštas. Vis domi
masi vokiečių muzika, vertina-

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. balandžio mėn. 4 3

MŪSŲ LOJALUMO NAUJAS 

EGZAMINAS
VYSK. V. BRIZGYS

Mūsų tarpusavio vieningumo 
egzaminų visokių ir visaip esa
me išlaikę. Daug jų dar laikysi
me ir išlaikysime, nors kartais 
ir pasiginčydami. Kuris nors iš 
jų gerai pavykęs daug pasitar
nauja tvirčiau mus pačius ap-

mi vokiečių muzikai, vokiečų i jungti ir kitų akyse mus tvirtės 
operos teatrai laikomi geriau- niais parodyti. Laikysime vieną
siais pasauly.

Vokiečiai vis pirmauja 
farmaceutikoje

Jei tektų apklausti D. Brita
nijos gyventojų daugumą, ji 
atsakytų, kad su Fed. Vokieti
ja bendradarbiauti verčia gry
nai p'olitinis interesas. Vis dėl
to britų parlamente vykstą de
batai rodo, kad gyventojų ir 
ypatingai kraštutinių dešiniųjų

Vokiečiai nestreikuoja, jie 
darbštūs...

Daugelis britų pasakys, kad 
vokiečių tauta — darbšti, ir jie 
dėl to tautai reiškia pagarbą. 
Vokiečiai daug dirba, jie išven
gia streikų pramonėje, jie galė
tų ibūti britams pavyzdžiu ir

bei kairiųjų tarpe dar rasime ir čia jau atsiranda nepasitenkini- 
vokiečiams priešingų nusistaty- mo šešėlis. Britų spauda pa

skelbs apie vokiečių tvarką, 
ūkio kilimą, bet pasirūpins ir 
informacija apie kurio nors vo
kiečių ministerio sekmadieninę 
kalbą. Esą, štai vokiečiai jau 
reiškia revanšistines tendenci
jas, ir tuo būdu jau keliamas 
nepasitikėjimas naująja vokie-

mų.
Britų dešinieji su lordu 

Beaverbrooku, su jo didelio ti
ražo spauda dažnai reiškia min 
tį, kad dabartinė Vokietija 
jiems primena Wilhelmo laiko
tarpį. Vokiečių karinio, ūkio 
pajėgumo kreivė nuolat kyla 
ir, štai, tų dešiniųjų akyse vo
kiečiai virsta pavojingais var
žovais, ypatingai ūkio srityje. 
D. Britanija jau matanti savo, 
kaip vyraujančios europinės pa
jėgos ,smukimą. Čia dar tektų 
pridurti ir su šiokio tokio pa
vydo doze stebimus šiaip neblo
gus Bonnos ir Washingtono san 
tykius.

Kairiesiems baubas — kliuvinys 
soicalizmo kilimui

Britų kairiųjų priešvokiški 
nusistatymai aiškintini daugiau 
ideologiniais sumetimais. Jie ne

organizacija “Jednota”, meksi
kiečius — pasauliečių iniciato
rių grupė.

Lietuviai iki šol nesurado ke
lio. Jau kelinti metai, kai pa
vieniai kunigai, pasauliečiai tei
raujasi laiškais šventovės direk 
toriEfus msgr. T. J. Grady apie 
galimybes toje vietoje ką nors 
sukurti Amerikos lietuvių var
du. Šventovės direktorius kiek
vienam išsamiai atsako, tačiau 
niekas nesiryžo su ta mintimi 
išeiti viešumon. Daugelio ragin
ti — ir kunigų ir pasauliečių— 
prel. J. Balkūnas, prel. P. Juras 
ir aš praėjusio kovo 13 d. atsi
lankėme Washingtone ir kartu 
su msgr. T. J. Grady vietoje 
apžiūrėjome, kas yra mums įma 
nomo. Sugrįžę tuojau išsiunti
nėjome laiškus visiems lietu
viams klebonams, pasiteirauda
mi tuo reikalu jų nuomonės. 
Atsakymai gr'žta pakankamai 
gausiai. Iki šiol nėra nė vieno 
pasisakymo, kad tokio pamink
lo lietuviams nereiktų, o skir
tumų yra tik paminklo vertės 
klausimu.

Kas tas paminklas būtų ir ar 
lietuviams jo reiktų? Dar nese
niai — praėjusią vasarą pasi
rinkimų buvo daugiau. Uždelsta 
mūsų nenaudai, o gal ir nau
dai. Šiuo metu mes galime pasi
rinkti tik vieną iš trijų koply- 

i čių: viena viršutinėje bažnyčio
je ir dvi kriptoje. Viršutinėje 
bažnyčioje būtų impozantiškes- 
nė, nors žymiai brangesnė. Čia 
yra jau paėmę po koplyčią mek 
sikięčiai, lenkai, slovakai ir uk
rainiečiai. Kelias kitas čia pat 
yra paėmę kelios vienuolijos. Ku 
rie paėmė atskirus altorius ar 
mozaikas lubose, negales duoti 
savo temos, nes jos visos yra 
nustatytos bažnyčią planuo
jant. Koplyčiose, nors paisant 
bendro architektūrinio stiliaus, 
galima duoti savo temą. Tokią 

■ temą — turinį galėsime duoti 
j ir mes mūsų pasirinktai koply
čiai.

! Platesnės visuomenės šiuo lai 
ku dar neatsiklausėme. Kuni
gams pritariant, drąsiau tai pa 
sakyti ir visiems lietuviams.

Tiesa, kad lietuviai, kaip ir 
kitos tautybės, pristatė Ameri
koje paminklų. Verta tačiau pa
stebėti, kad Chicagoje ir kitur 
vokiečiai, prancūzai yra pasta
tę ne mažiau ir ne prastesnių 

j bažnyčių už lietuvius. Kiek yra
(Nukelta i 4 pusi.T

| naują egzaminą.
1
| Kas buvote ir būsite Ameri- 
: kos sostinėje Washingtone, ne
išvengiamai pastebėsite miesto 
šiaurvakarių dalyje ant kalne
lio, šalie. Katalikų universiteto,

Ne tik teatre, bet ir literatū
roje trūksta vokiečių autorių.
Britai daugiau susipažinę tik su įmpOzantįšką pastatą su aukštu 
Heinrich Boell, o iš senųjų au- esteįjgku bokštu. Po Paryžiaus 
torių vis vertina T. Manną ir Eifelio gig bokštas aukščiausias 
Kafką. Mokslo srity skaitomasi pasauiy-je 'paį šventovė Ameri- 
su vokiečių teologija, proistorės kog dangiškajai globėjai Nekal- 
tyrinėjimais, bet mažiau dėme- taį Pradėtai švč. Marijai. Ji

pradėta statyti- jau prieš karą 
ir pilnai baigta bus už poros 
metų. Savo didingumu ir turtin 
gurnu ji bus verta repnezentuo-

šio skiriama vokiečių filosofi
jai ir istorijos mokslui. Tačiau 
farmaoeutikos (vaistų gamy
bos) srity Vokietija laikoma
pirmaujančiu kraštu. Tapyboje ti Ameriką. O matys ?ą kasmet 
vokiečiai negali nukonkuruoti milijonai žmonių ne tik iš Ame.

rikos, bet ir iš viso pasaulio, 
nes tai bus vienas iš įdomiausių 
paminklų visoje Amerikoje. At
skirais paminklais ten savo var 
dus įamžina Amerikos tautinės 
grupės, religinės ir kitokios or 
ganizacijos, atskiros šeimos ir 
asmenys. Lankydami rasite pa
minklus net įvairių kraštų už 
Amerikos.

Kurti ten savus paminklus 
Amerikos tautines grupes orga
nizuoja labai skirtingos inicia
tyvos. Antai lenkus ir ukrainie
čius suorganizavo jų čia gimu
sieji vyskupai, slovakus — jų

prancūzų, ypač jų impresionis
tų poveikio britams. Iš moder
nistų daugiau dėmesio teskiria
ma Klee. Vis dėlto ir brituose 
kyla susidomėjimas vokiečių kai 
ba, daugely mokyklų ji moko
ma kaip antroji.

Netenka stebėtis — karo ir 
nacių laikotarpis, daugelio žmo 
nių prisiminimai verčia susida
ryti nebūtinai teisingą Vo
kietijos vaizdą. Ir gerai, kad 
abi pusės vienu iš svarbiausių
politinių uždavinių dabar laiko 

cių demokratija. Tuo tarpu toks ;atitaisyti ne visuomet teisingą
autoritetinis režimas Prancūzi
joje kelia mažiau susirūpinimo 
brituose. Lengva įsivaizduoti, 
kaip būtų įsitempę britų — vo
kiečių santykiai, jei Vokietija 
būtų pasekusi prancūzų pavyz
džiu .. .

Turizmas kyla, bet kultūros 
poveikis menkas

Šalia negatyvių veiksnių, at
siranda ir teigiamų tendencijų 
vokiečių požiūriu. Štai britai, jų 
šimtai tūkstančių turistiniais 
tikslais keliauja į kontinentą,

nuomonę apie kraštą, lyg fenik
su iškilusį pokario griuvėsiuose.

slepia savo nusistatymo prieš mielai lankosi Vokietijoje, su 
konservatyviąją Adenauerio vy i teigiamais įspūdžiais grįžta na-
riausybę. Jiems atrodo, kad 
Fd. Vokietija su savo laisvuo
ju ūkiu, su jo pasiekimais su
daro reakcijos tvirtovę Europo
je ir drauge didžiulį kliuvinį so 
cializmo pažangai Vak. Europo
je. Tie kairieji tebetvirtina, kad

mo. Tačiau patys vokiečiai nu
siskundžia jų kultūrinio spindu 
liavimo britų salos kryptimi 
menkumu. Kultūrinis poveikis 
—per siauras. Vokiečių filmas, 
išskyrus Maedchen Rosemarie 
nuotykius, britų tarpe iš viso

Bonnos vyriausybės užkulisiuo- i neegzistuoja. Tuo tarpu apie ita 
se rasime įlindusius nacius, ir lų filmus britų visuomenė dis-

Slaptoji arsnųa tebetęsia terorą Alžirijoje — Musulmonai bėga. iš 
krautuvės, subombarduotos slaptosios armijos vyrų, bandydami 
suardyti prancūzų-alžiriečių karo paliaubų sutartį. Ši sutartis bu
vo pasirašyta kovo 19 dieną. (UPI)

mis. Bet, kokį dvasinį nuostolį ne
ša tas “pelnas”, pamatysime tik 
dar už dešimties metų, kai mūsų 
rašytojai bus padėję plunksną, kai

PAPŪGA

savo paskutinio numerio (kovo i dailininkai rengs parodas tik ame- 
mėn.) vedamajame svarsto pro- rikieeių galerijose, kai mūsų dai- 
porcijos problemą tarp kultūrinių lininkai nueis dar brangesnės pub- 
uždavinių ir gerovės ieškojimo likos “enterteininti”.

WALTER DURANTY

Vertė Al. Baronas

mūsų išeivijos gyvenime, tarp 
meno ir pramogų. Autorius kal
ba gal kiek perdaug pesimistiškai, 
bet visgi dėmesio vertus žodžius:

— Vis ryškiau pastebėti, kaip 
mažėja visuomenės alkis savam 
literatūros veikalui, savam žodžio 
ir muzikos koncertui, ir tuo me
tu, kai jau turima savi namai, kai 
būtų iš ko įsigyti savo dailininko 
paveikslas ar skulptūra, pasirodo, 
kad dailininkas jam per moder
niškas, kai yra. kur pastatyti kny
gų spinta — savas rašytojas jam 
jau per menkas- Savų dainininkų 
koncertai, į kuriuos bilieto kaina 
2 doleriai, ima duoti nuostolius, o 
baliuose ir banketuose, kurių kai
nos (ir ekstra išlaidos kelis kar
tus didesnės) trūksta vietų.

Antai skaitome viename laikraš
tyje miesto ir apylinkės “parengi-

Toliau tame pat vedamajame 
primenama, kad prieš keletą me- 

į tų “Liet. Dienose” viename eilė
raštyje naujakurių nuotaikas po
etas išreiškė žodžiais: “Tuščios 
mūsų rankos, bet širdis pilna”. 
Dabar, esą, satyrikas galėtų tas 
eilutes paversti parodija: “Pilnos) 
mūsų rankos, bet širdis tuščia”.

Iškeliama daug tiesos, nors pa
veikslas dažomas gal perdaug tam
siomis spalvomis. Pvz. kad ir tos 
pačios mūsų dailininkų parodos 
Chicagoje praeina su gražiu pasise
kimu ir mūsiškiai jomis gražiai 
domisi.

Ta proga galima prisiminti ir 
tose pat “Liet. Dienose” išspaus-

Sergiejaus škotiškas kraujas vertė būti atsargiu

Visa tai gražiai skambėjo Sergiejui McTavish, i vandeniu- Dabar kunigai yra paniekinti ir išsislapstę, 
i kai jis sakė sudiev senajam vyrui ir, lydimas Mar- o Dievas nugręžė savo veidą nuo Rusijos, kuri tapo 
fuškos ir jos tėvo, žengė per šaltą baltą lygumą mažo žaidimu velniui, — jo balsas pritilo ir jis persižegno- 

i miestelio link. Toli maži, žemi miestelio langai pylė jo, palenkdamas galvą. Mergaitė stovėjo nejudėdama, 
šviesą ant sniego. ; bet jos alsavimas buvo skubus, lyg ji būtų bėgusi.

— Kas padarė jūsų miestą tokį šviesų? — pa-' Sergiejus McTavish virpėjo. Tai buvo bloga kal- 
klausė Sergiejus, eidamas truputį pirma Marfuškos, ba minėti tamsos dvasias, ir vyro baimė buvo užkre-

j žingsniuodamas šalia plačiai žengiančio jos tėvo. j čianti. Bet jis galvojo apie gyvenimo taisykles, kurias
— Aš sakiau, kad amerikietis sutvarkė mūsų i tvirtai jam įdiegė jo tėvas ir jo tėvo tėvas, kad sko-

Jis traukė makorką ir galvojo išmintingai kad kare ■ elektros mašinas, — pasakė kalėjimo sargas- — Aš' tas negali parodyti baimės prieš rusą.
buvo sprendimas kiekvienai problemai, bet šis atve-j manau tu esi nustebęs, kad mūsų miestas šiais laikais m~.......
jas buvo išskirtinai sunkus, jis turėjo pirma pamatyti dar vartoja elektrą, — jis pabrėžė žodį „mūsų” su
moterį ir jos papūgą, nieko nesakydamas amerikie- žemu akcentu. Tai yra rusų įprotis, nuvertinti viską,
čiui ir fabriko direktoriui prieš nutardamas ką da
ryti. Marfuškos akys mirkčiojo, kai ji klausėsi jo nu

kas rusiška.
Ir dabar, jis pradėjo liūdnai, — šis mies-

' tarimo, berniukas buvo patikrinimas jos tikėjimo į: tas neturės daugiau elektros. Kai jis išeis, visas dar- 
velniškumą, kalėjimo komendantas ir jo senas tėvas,kas kus „kaput” labai greitu laiku. O, ta Baba Pa
buvo pasirengę sutikti.

— Niekada nevaryk kiaulės pergreitai, — paša
kė senis, mušdamas vodkos butelio kamštį į vagono

pagai ir jos papūga! Sunku galvoti, kad toks varga 
nas paukštis gali jums atnešti tiek daug bėdų.

— Jūs sakote paukštis? — paklausė Sergiejus
sieną ir paskui paslėpdamas jį plataus apsiausto klos-! kuris niekad savo gyvenime nebuvo matęs papūgos ir 
tėse. — Leiskite mūsų draugui kipšui pamatyti situ- nežinojo, ar ji yra paukštis ar gyvulys ar naujos rū- 
aciją ir, gal būt, jis sugebės padaryti planą. Dėl ma- šies sovietinis komisaras. Jeigu tai yra paukštis, ku-

dintą Br- Railos straipsnį, iške- nęS tai a§ esu pasimetęs, aš prisipažįstu laisvai: jau-mm jums kelia rūpesčių, tai kodėl jo neužmušate?
liantį didžius dr. M. Gimbutienės 
nuopelnus archeologijos moksle ir 
Lietuvos garsinime- Straipsnyje,

nas vyras privalo mirti, ir tai nėra jokios abejonės.
Kiekvienas turės mirti vieną dieną, — atsa-

Užmušti? — vos nešūktelėjo Marfuška, 
ta pati kalba, kaip užmušti Leniną.

Tai yra dalykai tik vaikams ir moterims, — 
su' pasakė tvirtai Sergiejus, bet mes vyrai iš raudonosios 

armijos negalime tikėti Dievą, nei velnią, o iš antros 
pusės, kam mes rūpinamės brasta, kol dar nepri
ėjom upės?

Jo bendras neatsakė nė žodžio, ir visi trys traukė 
per sniegą tylėdami.

Kalėjimas buvo didelis pastatas užpakaly aukštų 
medžių, kurių šakos, apklotos colio storumo šerkšnu, 
kabėjo spindėdamos elektros šviesoj. Sargybinis apsi
vyniojęs ligi ausų barsuko apsiaustu, apžvelgė juos 
per apikakiės kraštą, tada atsistojo netoli slenksčio 
su šautuvu, ant kurio buvo užmautas durtuvas.

Aukštoje, keturkampėje laukiamojoje salėje sė
dėjo du vyrai prieš milžinišką ugniavietę, kurioj gu- 

i Įėjo beržų rąstai, stori, kaip žmonių liemenys. Jauna-
tai

mų ir pramogų kalendorių”. Iš 29 nors prabėgomis, paliečiamos ir kė sūnūs, — tačiau aš, kaip kalėjimo komendantas, Tss, — sušuko tėvas aštriai, — jūs negalit I sis tuoj pašoko, kai jie įėjo, aukštas ir lankstus, vil-
datų —- 18 balių, banketų, geguži
nių, blynų ir alučių, keletas susi
rinkimų, du koncertai ir vienas — 
Maironio minėjimas.

“Nebūkime puritonai!” — pasa
kys blynų ir alučių rengėjai, ■— 
“už tuo būdu gautą pelną mes pa- 
siuntėm siuntinį į Sibirą. . .”

Nebūkite fariziejai. Yra. ir pel
ningesnių būdų pinigams surinkti, 
IJasinaudojaut žmonių silpnybe-

. žinau, kad vieni miršta greičiau, kaip kiti. Šis ameri- taip kalbėti, — jis nutvėrė Sergiejų už pečių, — žiū- kįs tamsią garsvyčių spalvos uniformą, kokios Sergie- 
— Gimbutienės įspūdžiai iš ap- Į kietis yra draugiškas jaunuolis, tokių miklių rankų, rėk tu, jaunas drauge, nesupranti. Tai nėra paukštis,. jus niekada nebuvo matęs- Dviem žingsniais, taip at-

kitos aktualijos:

silankymo Vilniuje visai kitokie, 
negu tie, kokius dabar piešia ar 
net filmuose rodo kai kurie praė
jusių metų organizuoti a,r pavie-

peržengęs patalpą, pakėlė Marfušką antrodė, jis, 
rankų.

Buvo daugiau džiaugsmo, negu pykčio, jos pro
testo šauksme. Sergiejus stovėjo stebėdamas išpūtęs

ir Marfuška taip jį myli, kad aš noriu jį išgelbėti be jis tik atrodo paukštiškai. Bet jis kalba kaip žmogus 
bėdų su ta pragariška, sena boba. Jeigu liepsnagalvis ir sako jai, Bobai, ką ši privalo daryti. Kas gali 
kipšiukas gali mums pagelbėti, aš Aleksiejus Petro-į pasakyti, kas yra ponas, papūga ar Baba Papagai? 

niai turistai, kurie, sugrįžę Ameri- ivič, pažadu jam visą maistą, kokio jis bus reikalingas į Kiekvienas žino, kad yra dalykų ateinančių iš tam-
kon, skelbia seną naujieną, kad — šioj šaltoj šaly, ir šiltą kampą prie mano ugnies, kur i sos tarnauti tiems, kurie parduoda, sielas tamsai. Jūs akis, kada jos tėvas nuėjo pas kitą prie ugnies gu-
gyvemmas Lietuvoje nestovi vie- igaĮ£g gildyti savo kojas, ligi jos paraudonuos kaip jo j negalite užmušti jos, tamsios dvasios, bet seniau ku- lintį vyrą.

(Nukelta į 4 psl.) įplaukai, Inigas galėjo jas nuvyti šalių Dievo vardu ir švęstu (Bus daugiau)



TAIKA VEIKIOJE IR UŽUOVĖJA NELAIMĖJE
Lietuvių R. K. Susivienijimas Amerikoje, 71-73 So. Washington Street (P. O. Box 32), 

Wilkes-Barre, Pa.

Susivienijimas ir Amerikos 

lietuvių ateitis

Susivienijimas yra didžiausia 
Amerikos lietuvių katalikų ap
draudos organizacija. Po jos vė 
liava yra susispietus gausinga 
dvasiški ja, profesionalai, biznie
riai ir tūkstančiai darbininki
jos. Pažymėtina, kad dauguma 
susiv. narių vis dar sudaro se
nosios kartos lietuviai. Betgi 
laikas po IS-usivienijimo vėliava 
rikiuoti naujesnius ateivius ir 
jaunąsias kartas, kurios savo 
skaičiais jau toli gražu prane
ša senąją kartą.

Susivienijimas turi visas rei
kalingas ypatybes sukelti jau
nųjų kartų susidomėjimą ir pa
sitikėjimą. Per 75 savo gyvavi
mo ir veiklos metus jis yra pa
rodęs didelį gyvastingumą, nuo 
latinį stiprėjimą, ypatingai fi
nansiniu atžvilgiu. Jokios eko
nominės sunkenybės, nedarbas, 
depresijos ir persiorganizavi
mai nepalaužė jo gyvastingu
mo ir augimo. Šiandien Susivie 
nijimas yra modemiškai sutvar 
kytas, turi naujoviškiausias ap
sidraudimo klases, kaip ir pa
čios didžiausios šios šalies ap
draudos organizacijos ir kompa 
nijos. Susivienijimas jau turi ar 
ti trijų milijonų dolerių su kau
pu turto, kas kuo tvirčiausia 
patikrina jo ateitį ir kiekvieno 
nario ir pašalpgavių saugumą. 
Taigi visos garantijos yra kuo- 
geriausios. Dėlto mūsų naujes
ni ateiviai ir jaunimas turėtų 
Susivienijimu daugiau domėtis 
ir jame draustis.

Ritų tautų nacionalinės fra- 
ternalinės organizacijos didžiuo 
jasi ne tik savo nuolat didėjan
čiais turtais, bet ir naryste. Tik 
pasižiūrėkime į slaviškų grupių 
ir kitų tautybių panašias orga
nizacijas. O kad mes tuo atž
vilgiu esame atsilikę, 'tai kaltė 
mūs pačių. Didelė mūsų silpny
bė — nepasitikėjimas savai
siais, savomis organizacijomis 
ir tokia dvasia užkrečiama jau
nosios kartos. Mes žinome, kad 
praeityje būta rimtų priežasčių

BŪKIME APSIDRAUDĘ

Gyvybės ir sveikatos draudi
mas yra svarbūs dalykai. Ame
rikoje stengiasi apsidrausti visi 
neturtingi, pasiturintys ir tur
čiai. Pažymėtina, kad didelėmis 
sumomis draudžiasi milijonie
riai, nors atrodo, kad jie mir
dami netaralinėmis ir nenatu- 
ralinėmis mirtimis gali palikti 
savo artimiesiems didelius kil
nojamus ir nekilnojamus tur
tus. Jie draudžiasi fratemalinė- 
se ir komercinėse organizacijo
se, dėl to, kad nei vienas nežino 
ko gali sulaukti ateityje. Šioje 
šalyje paprasti įvykiai, kad nū
dienos milijonieriai — rytdienos 
bankrotai. Ypatingai depresijos 
laikais draug milijonierių virto 
bankrotais. Beje, kitus išgelbė
jo apdraudos, ypatingai frater- 
nalinėse organizacijose, kurių 
nei viena tais nedarbo ir depre
sijos laikais nesubankrutavo ir 
nesusilikvidavo.

Darbo žmonėms apsidraudi
mas yra būtinas. Mokėdami mė 
nesinius mokesčius darbo žmo
nės neperdaug pajaučia apsisun 
kinimus jiems patiems ir jų 
šeimoms. Betgi turi apsaugą li
gų, nelaimingų sužeidimų ir 
mirties atvejais. Nei vienas ne
žinom kur tokios nelaimės gali 
ištikti. Užtenka paimti į rankas 
rytmetinį arba vakarinį dien
raštį, kurių puslapiai kiekvieną 
dieną mirga nelaimingais nuo

tokiam nepasitikėjimui. Tai 
likimas lokalinių draugijų, ku
rios išnykdamos nunešė nema
žai žmonių sumokėtų pinigų. 
Vienok tas neturėtų kelti abe
jonės dėl Susivienijimo, kurs 
yra tvarkomas prisilaikant vals 
tybinių įstatymų ir geriausių 
patyrimų.

Mūsų veikėjams, ypatingai 
kuopų viršininkams, vertėtų 
kuodidžiausią dėmesį kreipti į 
jaunimą. Kur jaunieji nenori 
kartu veikti su senaisiais, ten 

J reiktų steigti jaunųjų narių sky 
rius. Vyresniųjų prievolė jau
nesniuosius padrąsinti ir reika
lui esant padėti. Mes, lietuviai, 
kitais atžvilgiais esame pažan
gūs, net pralenkėme kitas tau
tybes, tad nejaugi mes apsilei- 

įsime kitoms tautybėms frater- 
nalinio judėjimo ir veiklos at
žvilgiais.

Traukdami į Susivienijimą 
jaunąsias kartas auginsime na
rystę, plėsime fraternalinę veik 
lą ir tuo pačiu patikrinsime lie
tuvystei šviesesnę ateitį. Juk 
Susivienijime svarbu draustis 
ir 'tautiniu atžvilgiu, nes šalia 
savišalpos — teikimo savo na
riams ir jų pašalpgaviams ma
terialinės pagalbos, mūsų Susi
vienijimas rūpinasi tautiniais ir 
kultūriniais reikalais remiant 
kiekvieną tautai naudingą dar
bą.

Nepalikime svarlbaus darbo 
vien tik išrinktiesiems. Kiekvie
no sąmoningo lietuvio prievolė 
rūpintis šviesesne ateitimi. Ir 
kiekvienas gali prie to prisidė
ti, kalbinant ir įrašant naujus 

i narius. Kam reikia platesnių in- 
'forma'cijų apie Susivienijimą, jo 
apdraudos klases, įvairias leng- 
'vatas ir privilegijas, kreipkitės 
jį centro įstaigą, kuri aprūpins 
reikalinga medžiaga. Centras 
turi paruošęs informacinės lite
ratūros lietuvių ir anglų kalbo
mis. Tik reikia pranešti kokios 
literatūros norite ir be atidėlio
jimų aprūpins.

tykiais ir mirties nelaimėmis. 
Nereikia nei aiškinti, kokioj pa
dėty pasilieka jų našlės ir vai
kai, jei šeimos globėjas neturė- 

1 jo apdraudos. Jų liūdesį seka 
| materialinis vargas.

Šį kartą norime atkreipti dė 
mesį į vieną reiškinį. Kai kurie 
ir mūsų Susivienijimo nariai, 
sumokėję duokles už kelis me
tus, net be svarbių priežasčių, 
skuba pasinaudoti privilegijo
mis reikalaudami atsiskaitymo 
grynais, apmokėtos arba pratęs 
tos apdraudos. Yra ir tokių na 
rių, kurių certifikatai įpusėję 
pribrendimo stoviui, irgi skuba 
su jų iškeitimais. Tokie nariai 
ir jų pašalpgaviai turi finansi
nius nuostolius, jie taipgi pra
randa sau ir savo artimiesiems 
apdraudos protekciją. Patarti
na tokiems nariams bent kelis 
kartus reikalą rimtai persvars
tyti pirm likviduojant savo cer- 
tifikatus ir narystę.

Apsidraudimą svarbu palaiky 
ti iki gyvos galvos,
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TELEVIZIJAS
paprastas h- spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuves darbą.—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. «9th St. H a. PR 6-1068
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Veteranai darbo bare

Chicagoje Šv. Jurgio parapi
jos ribose gyvuoja LRKSA 15- 
ji kuopa, kuri turi turiningą 
veiklos praeitį. Šiai kuopai pri 
klausė ir tebepriklauso įžymių 
veikėjų, spaudos darbuotojų ir 
visuomenininkų. Eilę metų ėjęs 
finansų sekretoriaus pareigas 
Vytautas Galvydis dėl svarbių 
priežasčių iš minėtų pareigų pa
sitraukė. Dabar tą vietą užima 

i kuopos veteranas, pirmiau ilgą 
j laiką sekretoriavęs ,taipgi Vy- 
'čių, Katalikų Federacijos sky
riaus ir kitų organizacijų ir 
draugijų veikėjas Aleksas Bud- 
ris. Geriausių sėkmių!

j Garsioje Baltimorės lietuvių 
kolonijoje gyvuoja LRKSA 13- 
ji kuopa, kuri taipgi turi turi
ningą praeitį. Šiai kuopai apie 
37 metus finansų sekretoriaus 

i pareigose tarnavęs Juozas G. 
Budelis, išėjęs į pensiją ir no
rėdamas pasilsėti, Iš sekretorys 

i tės buvo pasitraukęs. Ilgesnį lai 
j ką praleidęs Texas valstybėj, 
taipgi aplankęs kitas valstybes 
ir įdomesnes jų vietoves, sugrį
žęs atgal į Baltimorę ir pama
tęs, kad 13-tai kuopai jis dar 
reikalingas, vėl užėmė finansų 
sekretoriaus vietą. J. G. Bude
lis 13 kuopai yra tikrai daug pa 
sidarbavęs tvarkingai vedant fi 

i nansinius reikalus, įrašant nau- 
i jų narių ir patraukiant kitus 
j darbuotis kuopos naudai. Ge- 
I riaušių sėkmių tolimesnėje veik 
loję!

I

Brooklyne prie Apreiškimo 
parapijos ,kurioje klebonauja 
žinomas visuomenininkas patrio 
tas kun. Norbertas Pakalnis, gy 
vuoja 135 kuopa. Kitados ši 
kuopa buvo gausinga ir veikli. 
Kaip kitose, taipgi ir šioje kuo
poje veikla rėmėsi vadovais. Il
gą laiką darbavosi gabus Susi
vienijimo veikėjas visuomeniniu 
kas, kurį laiką dirbęs Susiv. 
•centro įstaigoje, kuomet ji bu
vo Brooklyne, Juozas P. Mačiu
lis. Po jo kuopai vadovavo kiti 
pasišventę nariai. Šių metų pra 
džioje šioje kuopoje finansų se
kretoriaus vietą užėmė Antanas 
Vainius, kuriam linkime kuoge- 
riausiiĮ sėkmių. Kaip žinoma, 
Brooklyne yra nemažai senosios 
kartos lietuvių, naujų ateivių ir 
daug jaunimo. Dirva Susivieni
jimui plati ir gausi.

Spaudoj ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.)

toje, daug kas; yra naujo ir gero 
ir ne vien tik blogybės”.

Tiesa, gyvenimas Lietuvoje tik
rai nestovi vietoje, jis keičiasi ir 
eina “pirmyn”. Rusų ir bolševikų 
interesas yra pripratinti užsienio 
lietuvius galvoti, kad okupuota 
Lietuva yra tik “Lietuva”, kad 
komunistiniai jos rašytojai Mask
vos klapčiukai agitatoriai yra tik 
“lietuvių rašytojai” arba jau ir 
“lietuviai rašytojai” ir kad apla
mai visa eina pirmyn ir toks nu
sistovi normalus “lietuvių tautos” 
gyvenimas. Veltui šioje skystoje 
propagandoje ieškotume patiksli
nimo, kad nestovi vietoje ir toles
nis Lietuvos okupacijos gilinimas, 
jos sovie tinimas (jų žodžiais ta
riant. būtų tik “tarybinimas”.. .). 
lietuvių laisvės ir nepriklausomy
bės idėjos naikinimas, tautos dva
sios ir mūsų tėvynės gyventojų 
sudėties pasibaisėtinai skubus ru
sinimas. — J. Daugi.

MOVI NG
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to” Miesto 

• leidimai ir pilna apdrauda.
; 2047 W. 67 PI. WA 5-8063

Juan Peronas, buvęs Argentinos diktatorius, šiuo metu gyvenąs 
Madride, džiaugiasi peronistų laimėjimais Argentinoje. Šalia jo 
draugė Martines. Kai kurie šaltiniai skelbia, kad jie yra susi
tuokę. (UPI)

Kanados žinios

Hamilton, Ont.
Lietuvių namus pasitinkant
Tautos Namų įsigijimo min

tis Hamiltone kilo kartu su nau 
jųjų ateivių į šį miestą atvyki
mu. Po kelių nepavykusių ban
dymų ją realizuoti, pagaliau 
1956 m. sausio 15 d. B-nės tuo 
reikalu susirinkime šis mažytis 
anuo metu lietuviškas sėklos 
grūdelis krenta į gerą dirvą ir 
po 6 metų sutelktinio visuome
nės ir LN v-bų darbo išaugo 
į didelį ir žydintį medį.

Planuojamieji šį pavasarį sta 
i tyti Lietuvių Namai Hamiltone, 
kaip matome, išorine išvaizda 
bus vienas gražiausių ir origi
naliausių architektūrinių kūri
nių šiame didmiestyje. Pusrū
syje bus 12 alėjų kėgliams (bowl 
ing) salė su kavine ir vaikams 
žaidimo kambariu. Jos pietinia
me gale įrengiamas lietuviškas 

I klubas su bilijardui patalpa ir 
šachmatų kambariu. Pirmame 
aukšte per puošnų įėjimą pa
tenkame į didžiąją salę — au
ditoriją, kuri turi 22 p. aukš
čio ir pritaikyta be savo pagrin 
dinės paskirties dar ir krepši
niui žaisti. Auditorija be sce
nos yra 96’ x 65’ ir kartu su bal
konais talpins per 1,000 žmo
nių. Šalia salės įrengti rūbinės,

■ raštinė, virtuvė, sargo butas, 
sandelis, tualetai ir kavinė. Sce 
na numatyta didelė. Jos apačio-

ON INVESTMENT . 
ACCOUNTS

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00
Santaupos, atneštos prieš kiekvieno 
mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 

už visą Iniėnesį.

VALANDOS:

AND LOAN ASSOCIATION 
SJfSO South Halsted Street * Chieago 3 * CLiffside Ip-OlOIf 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

Įje iš Hunter g-vės lietuviškam 
Į bankeliui ir 3 krautuvėms pa
talpos. Antrame aukšte mažoji 
salė 150 žmonių, reikalui esant 
gali būti atitraukus sieną su
jungiama su auditorija, ir ša
lia jos lietuviška seklyčia.

Lietuvių Namai taip supla
nuoti, kad vispusiškai paten
kins lietuviškus reikalavimus ir 
neš jų nariams pelną. Jų pro
jektą paruošė tOrontiečiai lie
tuviai inž. Pr. Čeponis ir dr. 
inž. Kulpavičius.

Viena sunkiausiai apvaldomų 
problemų — lėšų sutelkimas. 
Projektas be sklypo kainuos a- 
pie $260,000. LN v-ba savo 
kovo 22 d. posėdyje priėmė šį 
lėšų sutelkimo planą: visi 24 
jos nariai iki balandžio 25 d. 
surenka iš lietuvių po $500 kiek 
vienas; $50,000 nutarta skolin
tis iš bankų šeštu metiniu nuo
šimčiu. Ją garantuoja 20 narių 
po $2,500, kurie vėliau šiai su
mai išplatins LN šėrų. $200,000 
numatyta pirmais morgičiais.

V-bos priimtas lėšų planas 
yra realus. Jo įvykdymas pri
klausys nuo visų mūsų geros 
valios. LN reikalas dabar at
sistoja prieš mus taip, kad sa
vo asmeniško prisidėjimo ati
dėlioti jau negalime.

Šia proga esu v-bos įgaliotas 
kreiptis į viso pasaulio lietuvius 
su prašymu mus paremti. Mes

Z

Pirmad. nuo 9 iki 4
Ani.rad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „ 9 iki 6
Šeštadiend. „ 9 iki 1

turėsime Liet. Namuose patal
pų, kurios skiriamos lietuviš
kiems reikalams ir pajamų ne
duos. Joms pastatyti ir įrengti 
reikia aukų. Maloniai prašau 
visus Amerikos ir Kanados lie
tuvius paaukoti po keletą LN 
plytų, kurios kaina $1. Aukas 
prašau siųsti mano adresu: 38 
Stanley avė., Hamilton, Ont. 
Taipgi būtumėm laimingi, jei 
gautumėm stambių aukotojų. 
Jų atminimas bus įamžintas ma 
tomu būdu, priklausomai nuo 
aukos didžio, būsimuose Lietu
vių Namuose.

Šis tautinis pastatas vienas 
ididžiausių lietuviškų darbų po- 
t karinėje išeivijoje. Jis bus mū
sų lietuviškos vienybės, soli
darumo ir meilė's savai tautai 
realus simbolis, o ateinančioms 
kartoms didžiausia atrama ir 
paskatinimas neužmiršti tėvų 
ir prosenelių lietuviško paliki
mo. Tad kas kiek pajėgiame, 
tuojau prisidėkime prie šio mil
žiniško darbo užbaigimo.

St. Bakšys,
LN V-bos p-kas

— Mes skrendame kaip ange 
las su kovos kalaviju ir kovoj 
už lietuvybę esame palaiminti, 
bet ne kankiniai. —K. Pakštas

Sibiras, Kaukazas, 
Argentina, čili 
Priglaudė lietuvį... 
žemė kaulus myli...

Graičifuias

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai Ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

SOPHIE BARČUS RAD10 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplett'OOd Avė., 

Cblcago 29, UI.

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

ggSIli
VACYS MOTOR SALES

6516 S. Western Avenue, Chieago 36, III, 
Telef. WAIbrook 5-5121

PASINAUDOKITE 
DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

Kviečiame visas organizacijas ir programa vadovus bei 
ritus 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 

cmCflCO 29 ILL - TEL. LU 5-9500

u

Lojalumo egzaminas
(Atkelta iš 3 psl.)

Chieagcje lietuvių, kurie žino, 
kas tas bažnyčias statė. Užtat 
su baime tenka klausti, kiek 
bus dar likusių už 50 metų lie
tuvių pastatytų bažnyčių, ar 
daug kas žinos apie likusias, 
kad jos statytos lietuvių. O ku 
rias ir žinos jas lankantieji, tai 
iš jų nėra vienos tokioje vieto
je, kurią lankytų platesnės ma
sės. Antros progos lietuviai 
Amerikoje neturės sukurti ką 
nors tokioje vietoje, kur lietu
vio vardą matytų viso pasaulio 
diplomatai, politikai, mokslinin
kai, turistai, miljonai Amerikos 
maldininkų ir turistų, kiekvie
ną metą šimtai tūkstančių Ame 
rikos jaunimo. Amerikos sosti
nėje ir Baltieji rūmai, ir senato 
bei kongreso rūmai ir katalikų 
episkopatas iki šiol žino lietu
vius kaip solidarią ir aktyvią 
grupę kovoj ir veikloje už savo 
tautą senoje tėvynėje, pozity
vią ir Amerikos reikalams. Re
to iš mūsų širdis nenorėtų turė
ti to Amerikos lietuvių pamink
lo pačioje Amerikos širdyje. 
Nereikia daug aiškinti, kad toks 
paminklas — koplyčia švento
vėje ir patiems lietuviams bus 
ne kartą labai naudingas.

Amerikos lietuvių visuomenė 
tikslesnių informacijų šiuo rei
kalu išgirs netrukus. Šuo kartu 
noriu tik painformuoti apie ini
ciatyvą, į kurią lauksime viso
kių pozityvių atsiliepimų.

GRAŽI DOVANA BET KADA!
Tėvai, įsigykite ir duokite savo 

viakams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS FRAN 
KIENfiS pasakų knygą

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta 
kita pasaka — BALTOJI LELIJA. 
Viršelį ir iliustracijas piešė Sės. 
Mercedes. 48 pusi. Kairia $1.25.

Pinigus su užsakymais siųsti
DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 
Chieago 29, Illinois



BOSTONO ŽINIOS
Pagerbė Kazį Merkį

So. Bostono L. Piliečių D-ja visiems padėkojo, pasidžiaugė, 
kovo 25 d. įspūdingai pagerbė j kad tiek daug amerikiečių da- 
draugijos šachmatų vadovą Ka j lyvavo šiam vakare, žymiuosius 
zį Merkį. Dalyvavo per 150 sve jų pristatė susirinkusiems. Jis
čių, jų skaičiuje nemaža ameri
kiečių. Tai rodo, kad K. Merkis 
yra gerai žinomas ne vien lie
tuvių tarpe.

taipogi suminėjo visą savo at
žalyną, jų laimėjimus. Buvo A. 
Makaitis, A. Leonavičius, R. 
Girnius, Ged. Kuodis, S. Vaičai

Dr. A. Kapočius, Šachmatų tis ir kt. 
klubo ir to parengimo pirminin- Meninę dalį atliko Onos Ivaš
kas, po kun. Kontauto invoka- 
cijos, pasikvietė adv. J. Griga
lių vadovauti pokyliui, kuris tas 
pareigas puikiai atliko 

Vakaro kaltininką
Lietuvos garbės konsulas adv. 
A. Shallna, pats jaunystėj spor 
tavęs universiteto komandose, 
kun. Kontautas, A. Matjoška, į- 
teikęs Jūrų skautų dovaną (Vy 
tis, darbas inž. Manomaičio), 
L. Piliečių D-jos p-kas Edm. 
Ketvirtis, suminėjo Petro Jur- 
gėlos knygą SPARNUOTI LIE
TUVIAI, iš kur matyti, jog K. 
Merkis savo laiku darbavosi 
draug su Steponu Darium Lie
tuvos sporto komitetuose. Ket
virtis įteikė Merkiui rengėjų 
dovaną — piniginę su doleriais.

kienės jaunieji šokėjai, pašoko 
3 šokios.. Įsidėmėtinas buvo B. 
Adomavičiūtės deklamavimas. 

Sekmadienio ryte Boston Sun
sveikino day Globe raša: “Today iš Ka‘ 

zys Merkis Day at South Bos
ton Lithuanian Citizens’ Assn. 
Friends of Merkis will gather 
to toast the guest of honor...”

So. Bostono L. Piliečių Drau 
gija padarė gerą darbą, pagerb 
dama žmogų, kuris tokios pa
garbos užsitarnavo.

Bostono Jūrų skautų pirmosios iškilmingos sueigos, įvykusios kovo 11 d., jauniai išsirikiavę Įžodžiui.
Nuotr. B. Kerbelienės

Ačiū visiems, kurie prisidėjo 
prie šio parengimo.

Dr. A. K.

VALTERIS BANAITIS , 
BOSTONE j

Valteris Banaitis yra muzi
kas, žurnalistas, “Raudonųjų 

L. BENDRUOMENES viduramžių” knygos autorius. 
APYLINKĖS SUaIRINKIMAS LaiSVosios Europos radijo Vo-' 

Kovo 31 d. įvyko L. Bend- i kietijoj pareigūnas, balandžio ; 
(Pinigus Merkis tuojau perda-1 ruomenės susirinkimas, kuriam i 7 d. 8 vai. v. Lietuvių Piliečių |

NUSTOKIT PIRKTI ANTRUS 

NAMUS
Reikia dvasios aristokratų

V. ZALATORIUS

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. balandžio mėn. 4

MŪS KOLONIJOSEviau, negu nusipirkti antrą 
dviejų aukštų namą, o tame
pasauly gyventi malonumas Waterbury, Gonti.
daug didesnis, kaip važinėti 
cadilaku arba gyventi savo na
mo rūsyje. Tas malonumas kaip i 
tik ir išplaukia iš žinojimo, kad 
namai ir automobiliai yra pats 
menkiausias žmogaus dvasios 
laimėjimas ir žmogui nebūtina 
daiktams vergauti

Kiekvienas materializmo bau
. džiauninkas gali pereiti į dva
sios aristokratų luomą — leng 
viausiai per knygas 

I Balandžio 8-tą baigiasi mū-'

Balfo susirinkimas

Balandžio 7 d., šeštadienį, 6 
vai. 30 min. Balfo Waterburio 
skyrius 103 klubo mažojoj sa
lėj šaukia savo metinį susirin
kimą.

Bus aptariama Balfo praei
ties veikla ir renkama nauja 
valdyba. Ta pačia proga yra 
ruošiama ir vakarienė.

Balfo šalpos veikla yra visų
sų knygos mėnuo. Bet nenusi-1lietuvių labai svarbus ir jautrus 

'gąskit, lieka dar knygos me-, reikalaSj todėl Waterburio sky
dai Užėję į “Draugą” ar kifer ba ma]oniai kviečia
i koki knygyną, visada rasit ką ! . . „. . . , .i , . . , . . visus i si susirinkimą - vakane-nors savo skoniui- Jaunimui |
čia yra Vienuolio “Viešnia iš 
šiaurės”, Spalio “Gatvės ber
niuko nuotykiai” ir Barono 
“Mėlyni karveliai”; plačiosioms 
masėms — Žuko “Žvilgsnis į 
praeitį”, Skipičio “Nepriklau-

nę atsilankyti. Valdyba

KATALIKO PAMOKSLAS 
ANGLIKONŲ BAŽNYČIOJ

vė Šachmatų klubui). Dar svei
kino Pranas Šveikauskas, J.
Sonda, Bruzgelevičius ir And- ti inž K Nenorta. Apylinkės 
rius Keturakis, kuris pažinoda- pirm p žičkus, ižd St. Griežė 
mas Merkį is Lietuvos apibūdi- _ Jurgelevičius ir revizijos komi 
no jo veiklą, kaip organizato-

pirmininkauti buvo pakviestas j dr-jos Il-ro aukšto salėje, 368 į 
inž. V. Kubilius ir sekretoriau- , W. Broadvvay, So. Bostone, 

Mass., skaitys paskaitą tema:

riaus, spaudos darbuotojo ir ak 
tyvaus sportininko ,pasireišku- 
sio įvairiose šakose, Lietuvoje, 
Vokietijoj ir JAV.

Lietuvių kalbose buvo pabrė
žiamas Merkio pasišventimas, 
organizuojant lietuvius šachma 
tininkus JAV, jų išvedimas į 
viešumą per įvairias šachmatų 
varžybas, jaunųjų priauginimas 
ir lietuvių vardo įkėlimas į ame 
rikiečių spaudą.

Susirinkusiems buvo malonu 
išgirsti iš amerikiečių lūpų K. 
Merkio darbų įvertinimą ir jo 
pasigėrėtiną JAV komandos at-

Vienoje savo pasakoje rusų puoštas karstas ir iš laidotu- 
rašytojas L. Tolstojus išaiški- vių namų išeinančių moterėlių 

Pavergta Lietuva šiandien. Visi na< kiek žmogui reikia žemės, j kalbos:
kviečiami dalyvauti. Rengėjai: i Vienam gobšiam ūkininkui — Ale anas dvi hauzes pa- 

sijos vardu J. Sonda padarė pra ALTS Bostono skyrius ir Liet! Salies vaId°vas Pažada lik°

Anglijos katalikų kunigas Les
somą Lietuvą statant” ir Alės Jke McCallum priėmė pakvieti- 

j mą pasakyti pamokslą Tam- 
įworth miesto anglikonų bažny
čioje, tema “Kas yra Bažny
čia”. Kun. McCallum, prieš įsto
damas į kunigų seminariją, bu
vo laikraštininkas, darbavęsis 
D. Britanijoje, Belgijoje, Pran
cūzijoje, Ispanijoj, Portugalijoj 
ir Argentinoje.

nešimus. Nesant pasisakymų 
dėl pranešimų, buvo einama 
prie sekančio punkto valdybos 
ir revizijos komisijos rinkimų. 
Prieš rinkimus buv. pirm. P. 
Žičkus padarė įvadą, paminė
damas Kultūros klubo susirin
kimą ir jame sielojamasi B-nės

Bendr. Bostono apygarda
GEDIMINAS KUODIS 

AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE

tiek lauko, kiek jis apeisiąs nuo
saulės patekėjimo iki nusilei
dimo. Atsikelia žmogelis vos 
brėkštant ir eina, eina visą ry- 

Vienas iš plačiausiai skaito- tą, visą priešpietį, visus pietus, 
mų amerikiečių laikraščių Nau- užmiršdamas ir pavalgyti, o 
jojoj Anglijoj aprašydamas šių tik trokšdamas kuo didžiausią 
metų Mass. Ali Scholastic (su- plotų aprėpti.

Taip jau yra, kad, įsibėgė
jus turtą krauti, sunku susto
ti. Žmogus yra inertiškas pa
daras, kaip ir visa gamta. Ži
nia, kad tie 40 milijonų ar dau
giau imigrantų į šį kraštą te- 
atsivežė mažus pundelius,
venimui reikėjo pastogės, vai-

Rūtos “Motinos rankos”-

LIETUVIŠKAI 
NEMOKANTIEMS

Senieji ateiviai čia taip pat 
ras ne tik maldaknygių ir žo
dynų, bet ir Daužvardienės vi
rimo knygą, lietuviškai moky
tis vadovėlį “Lithuanian Self- 
Taught”, albumų su angliškais 
paaiškinimais ir visokių knygų 
abiejomis kalbomis

Net ir mūsų inteligentams 
čia pasirinkimas toks kaip 
BALFO siuntos Vokietijos la
geriuose yra beveik visos pre
mijuotos knygos, naujos ir se
nos : Girniaus “Tauta ir Tau
tinė ištikimybė”, “Tautos praei 
ties” tomai, Maceinos “Jobo 

y' drama” ir tt. ir t-t.
Pirkit knygas savo draugų

darytą iš 10 geriausių krepši- į Įvykdo beveik stebuklą. Tiek kams maisto, apsirengimo pagjstamų gimtadieniams ir
reikalais, apgailestavo negausų ninku) komandą ir įdėdamas jų ploto niekas niekad nebuvo; dalykai žmogui reikalingi. var(ja(iieniams atžymėti. Dova-
šios dienos susirinkimą ir pra
šė visų, kad pasiūlyti kandida
tai neatsiimtų savo kandidatū-

pieštas fotografijas mini ir Ge- apėjęs. Saulei vakare dings-1 Ir puolė tie ateiviai dirbti,į nokit jas jaunavedžiams. Ben- 
diminą Kuodį. tant už miškų, už kalnų, ūki- kad užsitikrinus savo biologi-j druomenės švietimo taryba net

Tai tur būt pirmas lietuvis ninkėlis artėja- ■ prie išeities nę egzistenciją. Po keliolikos j siūlo, kad jaunimo organizaci-
ros, nes kiekvienas galįs paau- Amerikoje apdovanotas krepši- ta^k°- TaU? buvo sutarta, ki- 
koti vienų metų dalį laisvalai- nio garbingiausiu titulu — Scho „viso® _,Q.įP0,S. ^27?^ _ 
kių Bendruomenei. Kad tai esan lastic. tui- Su paskutiniu saulės spin-

r---- . . . . . , v. . dulėliu jis peržengia nepapras-
stovavimą pasaulio p-bėse. Tai kiekvieno lietuvio patrio o Tas laikraštis labai gražiai įgvargęSj nustatytą liniją. ____ _____
pabrėžė MSCA p-kas Harold Parc^§a- Deja, pradėjus siūlyti Gediminą apibudino, išvardin- žiūrovai puola jo sveikinti, bet-išskiria žmogų iš kitų tvari- 
Dondis, Boylstono klubo p-kas j kandidatus, visi, išskyrus vieną damas jo pasižymėjimus moksle gobšiojo ūkininko širdis nuo ■ nių. Bet jie to nepadarydavo,
__   -   ~ C?4- Tu v'n-nl otrioin oovn „ T -- ____ i— i . , ~ . .

metų jie dažniausiai tuos pir- jos, ansambliai ir kultūriniai 
minius materialinius tikslus pa vienetai į savo darbų planą 
siekdavo. Ir čia jiems reikėda- ( įtrauktų lietuviškųjų knygų 
vo sustoti ir pradėti rūpintis bendrą skaitymą, nagrinėjimą 
dvasinėmis vertybėmis, kurios jr jų įvertinimą.
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Gražių vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionalui

reikia
DRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS 
Skambinkit LUdlow 5-9500 
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(.lt .ADINSKAS

Richard Tirrell ir Boston S. 
Globe šachmatų sk. vedėjas Ja 
mes O. Burgess. Pastarasis 
platesniam žody palietė ir Lie
tuvių šachmatų klubo veiklą, 
Merkio darbų vaisių. Merkis 
daug nudirbęs per 13 metų MS
CA valdyboj. Dabar jis vicep- 
kas ir Mass komandos kapito
nas. Rungtynės su Conn, bus ba 
landžio 15 d. “Every time Ka
zys is captain we win”, pareiš
kė Burgess. “Jis ir jo draugai ga 
Ii džiaugtis, kad Merkis atvy
kęs į JAV pasirinko Bostoną”, 
baigdamas tarė Burgess. Sveiki
nimų buvo iš Chicagos (LSK 
Neris: Karpuška, Zujus, Taut- 
vaišas), Hamiltono — Kl. Priel 
gausko, N. Yorko — A. Vakse- 
lio ir iš Norton, Vt. — Vytau
to Sirvydo.

St. Griežę - Jurgelevičių, savo
kandidatūras atsiėmė. Derybos kad Gediminas įmetęs daugiau- dies smūgis! 
tęsėsi gana ilgokai ir pirminin- šiai taškų Bostono Lygoje, du Rytų šalies valdovo

Neretas, pradėjęs skaityti, 
pajus, kad už keturis dolerius

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

TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavlmai-taisymai Sek. uždaryta

ir krepšinyje. Laikraštis mini, nuovargio sustoja plakus. Šir- ir ju dvasia numirdavo seniai jįs nusipirko didesnį malonu-
lm y-J i ’ /"»1 r-i ri-< 1 -w\ gi z“.'-. t * __ 1 _ T V 1 _ _ _ _ . ..prieš kūną. 

tarnai Lietuviai iš tu emigrantų
kaujantis inž. Kubilius dėjo pas ■ metus išrinktas į All-Conferen- iškasa jam duobę, o valdovas, masės nieku nesiskyrė ir nesi-

mą, kaip už keturis tūkstan
čius automobilį. Automobilį rei 
kia tepti, taisyti, už jį pabau-

tangas kokiu nors būdu sudary
ti apylinkės valdybą. Padėtį 
gelbsti inž. A. Skudžinskas, nors 
skųsdamasis savo menka svei
kata, bet sutinkąs vienus me
tus paskirti Bendruomenei. Ta
da ir A. Karosas palieka savo 
kandidatūrą. Tokiu būdu ir iš
renkama valdyba. Be to, į val
dybą įeina nariais ryšininkais

ce, šiais metais į Naujos Angli- prie jo stovėdamas ir linguo- skiria. Jie, išprakaitavę vienus das mokėti, tuo tarpu knyga
jos All-Catholic rinktinę ir daug damas galvą, sako: namus, perkasi antrus, pavaži
kitų nuopelnų. Sveikiname Gedi- “ Tai štai kiek žm°šui rci’ nėję mažesniu automobiliu, no 
miną Kuodį! , k*a žemės.

— Miesto susisiekimo priemo- 1 DU NAMUS TURĖJO 
nių streikas. Sustreikavo miesto

ri didesnio. Ir taip be galo. 

VIRŠ MEDŽIAGOS DVASIA

vien tik pasitenkinimą duoda. 
Tad pasidarykim visi dva

sios aristokratais!

MOVING
Apdraustas per kraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

8415 S. Lituanica Avė.
Tel. FRontier 6-1882

. „ . . . . Stebint reklamos sukursty- j Tokiems žmonėms neateina į
viešojo susisiekimo priemonių įus žmones Amerikoje, lenkty-' galvą, kad virš tų plytų, skar- 
vairuotojai ir tarnautojai, kurie niaujančius dėl brangesnio au- dos ir geležėlių yra idėjinis pa- 
suparaližavo visą miesto gyve- tomobilio, didesnės “rezidenci- saulis, kuris visus tuos daik- 
nimą. Streikas prasidėjo kovo jos”, žebenkšties kailiukų ar

dar šių organizacijų atstovai: 31 d. iš ryto. Po ilgų pasitari- televizorių, prieš akis atsistoja
dr. Jurgis Gimbutas — Kultū
ros klubo,' inž. Stašaitis — In
žinierių sąjungos, Bronius Ba
naitis — Tautinio Šokių Sam
būrio, A. Juknevičius — Ateiti
ninkų sendraugių, L. Lendraitis 

Tautinės s-gos, A. Andriu-
Užbaigos žody Kazys Merkis j jįonįs — Vilniečių s-gos ir dar ru” šio reikalo sutvarkymui

mų tarp unijos M.TA. vadovų gobšusis ūkininkas, gėlėmis iš- 
ir neradus jokio susitarimo, bu- ‘ — 
vo pavesta valstybės guberna-! r 
toriui imtis priemonių atstatyti 
susisiekimą mieste. Gubernato
rius Volpė paskyrė Tautinės 
gvardijos generolą Whitney “Ca

tus pagimdė. To idėjinio pa
saulio durys yra visiems atvi
ros. Pro jas įeiti daug leng-

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

nėra paskyrę Karių ramovė, Mo 
terų klubas ir Dramos sambū
ris.

Į revizijos komisiją darink- 
tas studentas Romas Šležas, pa
liekant kitus narius': Ireną Ga
linienę ir Jackų Sondą.

Einamuose reikaluose inž. V. 
Izbickas supažindina su Lietu
vių Geležiniu fondu ir prašo,

niciatyvos plačiau minėti rug
sėjo 8-ją. Kai dabar minima tik 
Vasario 16-ji, tai atrodą, kad 
Lietuvos valstybės pradžia e- 
santi tik nuo tos datos. Reikia 
parodyti didžią ilgą Lietuvos 
valstybės istoriją. A. Matjoška 
pasisako, kad Tautinė S-ga ruo
šė ir ruogia tos dienos minėji
mus. Dr. J. Gimbutas siūlo, kad 
tai būtų ne kurios nors vienos 
šė ir ruošia tos dienos minėji-

E. D. Etherington, 37 m., JAV maSj o būtų minima visų lietu- 
biržos ( American Stock Exchange)

— Vagys Tautinės s-gos na
muose. Praeitą savaitę, išmuš
dami rūsio langą ,vagys įsibro
vė į Tautinės s-gos namus ap
laužydami viduje visas užrakin
tas duris ir pridarydami nuosto 
lių.

— Ateitininkų Sendraugių su- Į 
sirinkimas įvyko kovo 25 d. p.p. 
Cibų bute, So. Bostone. Susirin-

Kiekviena sąskaita 
ligi $10.000.- 
apdrausta 
Federal inėje , 
Valdžios įstaigoje: 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

Kiekvienas smogus 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!

4F
METINIS 

DIVIDENDAS 
mokamas visoms

santaupoms

ant visų taupymo 
sąskaitų

kad lietuviai juo susidomėtų ir j kimui pirmininkavo p. Straz- 
įstotų nariais, o P. Žičkus siū- das. Buvo tartasi einamaisiais 
lo, kad Bendruomenė imtųsi i- reikalais ir ateitininkų šventės

pravedimu.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

INSURED

ant Bonus 
sąskaitų

prezidentas. (UPI) i V11i-

!l0%, 20%, 30% pigiau mokėsite® 
(už apdrauda, nuo ugnies ir auto-B 
Įmobilio pas

FRANK ZAPOLIS
RSS 3208% 'Vest »5th Street 
8 ‘Jhicago 42, Illinois
«Tel.: GA. 4-8054 ir GC 0-4330

MIDLAND sflvinGS

and Loan Association
4040 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
Phone: CL4-4470

August Saidokas Prezidentas

MUTUAL 5LZ™/$AVIN6$
AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III. 
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. 'Tel. VI rginia 7-7747
Savings Insured to $10,000 by F. S. L. I. C

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

.....................................
Kas tik turi gėrę skonį, 

Viską perka pas Lieponj!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE; 

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

FURNITURE CENTER, INC. 
MARQUETTE PK., 621 i 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. krautuve
........ .....-........ ...................................



DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m, balandžio mėn. 4. ! ketvirtą lietuvių liaudies dai
ną”. Po koncerto Hamburge 
1959 m. rašė: “Meninėje dalyje 
buvo labai gražaus ir aukšto 
lygio koncertas, kurį išpildė te

lš noras Leonas Baltrus ir pianis
tė Marija Baltruvienė. Fortepi
jonu atliko labai gražiai Čiur-

1960 Naujas šild. Garažas. $27,000.
i Naujas 7 metų mūras. Moderni

Liet. Skaučių Seserijos Vadijos, posėdžiavusios kovo 31 d. Jauni
mo Centre, dalyvių dalis. Vidury vyr, skautininke O. Zailskienė.

Nuotr. Vyt. Račkausko

m. vasario 14 d., taip pat Pary- į statyba 2x4% butai. Karpetai. Jreng- 
žiaus laikraščiai 1956 m., gi j ffieHui prie parko like-
1961 m. Rochester vokiečių

| laikraštis Abendpost solistą pa- 
! vadino gražiabalsiu.

SPAUDA APIE TENORĄ LEONĄ 
BALTRŲ

Šiuo tarpu Leonas Baltrus su 
žmona ir 2 sūnumis gyvena

WANTED
R E A L ESTATE

Beveik nežinomas mūsų Lie
tuvių kolonijose tenoras Leo
nas Baltrus susilaukė gražių at 
siliepimų iš amerikiečių spau
dos, laimėdamas pirmąją premiją New Yorke valstybės “In- gelmių sutirpdinti; ir nesiliau-!nkoJe * nei karto dar nepasi‘
ter — City Opera Scholarship.” 
Inter—City Opera Fund, tai 
profesionalinės operos viene
tas, kuris per metus' ruošia tar
pe 5-10 operų pastatymus su 
New York City operos daini
ninkais. Operos direktorius yra 
buvęs Turino operose dirigen
tas dr. Nicholas Gualillo iš Sy- 
racuse, N. Y. kuris ruošia Leo
ną Baltrų Don Jose partijoje, 
New York City pasirodyme ba
landžio mėnesį.

Dar būdamas Vienos akade
mijoje studentu koncertuoda
mas po Europą, lietuvių, vokie
čių, anglų tarpe susilaukė tokių 
atsiliepimų. suvedžioti žmones klaidingomis ! sai nesvarbu, kad tokia plokšte 

‘etiketėmis ar skelbimais, lie- lė turėtų kokios meninės ver- 
“Europos lietuvis” 1958 m. čiančiais maistą, vaistus ir kos tės. Svarbu, kad būtų pigi ir 

rugsėjo mėn. 18 d. rašė: “Jau metiką. triukšminga. Pastebėję, tai šio-
po pirmosios solisto Baltraus Maisto ir vaistų administra- mis dienomis plokštelių gamin- 
dainos, kuriam akompanuoja jo į cįja sako, kad Amerikoje “mai; tojai ir muzikai pradėjo galvoti 
žmona, klausytojų širdis paver- «g^uį papildyti’’ per metus iš- ' apie įstatymą, kad iš tų dėžu- 
gia ta jaunoji gabių menininkų ieį^iaraa 500 dol. Kad su- čių kiek daugiau ir jiems nu-
pora. Ir nenuostabu, nes seniai 
mes Londone savo minėjimuose 
negirdėjome tokio dainininko ir
tokios muzikos, kaip pereitą d t tam tikrų riebalų ir šir. Į
šeštadienį Lietuvių namuose

Tuoj po arijos ir operos 
“Tosca” seka Baltruvienės at-

SKAUTAI
(Atkelta iš 2 psl.)

Dėkoju komisijai: A-to R-no 
v-vei ps. E. Banevičienei, p. 
Vosyliūnienei, p. J. Kapočiui, 
p. Vizgirdai, dr. Gimbutui, ku
rte įvertino mūsų darbus. Ačiū 
p. X paaukuojusiam $25 skau
čių paviljonams premijuoti.

Dėkoju liet. spaudos atsto
vams ir fotografams.

Nuoširdus ir didžiausias ačiū 
priklauso A-to R-no Tautinio 
Lavinimo skyriaus vedėjai ps.
I. Nenortienei, paslaptingajai rkI formulių, nes jos be dakta- 
mugės dvasiai, kuri pravedė i r° priežiūros gali būti kenks- 
rankdarbius ir kitus pasiruoši- mingos; vengti natūralaus ir 
mus. Be jos mugė tikrai nebū- brganinio maisto, kuris yra nie 
tų tokia, kokia tik jos dėka kas kitas, kaip paprastas mai- 
buvo. stas, tik daug brangesnis;

Ačiū ps. I. Treinienei, skau- l^11 nutukimui pašalinti vai- 
tininkų-ių Ramovės pirminiu-js^’ nes PrĮeš apetito kontrolia- 
kei, už vaikams paruoštus žai- j vimą, saugių be daktaro recep- 
dimus, liet. radijo valandėlių to vaistų — nėra. Daugiausia
vedėjams už skelbimus.

Dėkoju visiems ir visoms, 
kurie bent kuo prisidėjo ir iš 
širdies linkėjo, kad mugė pa
sisektų. Ačių tėveliams ir vi
siems svečiams, kurie įvertin
dami jaunimo pastangas, įdėtą 
darbą ir gerus norus, gausiai 
dalyvavo ir domėjosi.

Ta pačia proga atsiprašau už 
visus nesklanrumus. Pasimokiu 
sius iš buvukių klaidų, kitais 
metais stengsimės jų nepakar
toti.

Tad su skautišku ačiū iki 
pasimatymo mugėje kitą metą!

Ps. S. Subatkevičienė 
“Baltijos” tunto 
tuntininkė.

liekamas Šopeno “Nokturnas” 
(fortepionas), o po jos puikia, 
aiškia kalba solistas Baltrus 
dainuoja lietuviškas liaudies 
dainas. Klausytojai iki sielos

jantieji plojimai ir bisavimai. j rodė mūsų kolonijose su kon- 
išmaldauja solisto Baltraus i certais. G. S.

Apšauktasis maistas ir “vaistai nuo visų ligų” 

AK JAV MAISTAS NEMAISTINGAS?

Žmonės šiame krašte, susi- metus praryja dešimtukų ir kvo 
durę su tikromis ar įsivaizduo- teriuku pavidale netoli penkių 
tomis ligomis, dažnai esti suve- .šimtų mil. dolerių. Tų dėžučių 
džiojami tariamos pagalbos, ku savininkai, sakysime, nusipirkę 
rios iš tikrųjų tepadeda ištuš- vieną plokštelę už 1 dol, gali ją 
tinti kišenes. Šiame krašte,
kaip žinome, skaitoma prasižen 
girnų federaliniams įstatymams

vartoti 5,000 kartų— taigi už
dirba 500 dol. Ir jiems, kaip 
nenusimanantiems muzikoje, vi-

minkštinus vitaminų paklausą, byrėtų. Gal tada ir pačios plok
skelbiama įvairiais būdais, kad štelės pagerės. 
JAV maiste trūksta vitaminų j

M. Pis.

Bevelyčiau aš gyventi krašte, 
kuris neturi vyriausybės, bet turi 

Naujausioji pasiūla žmonėms laikraščius, kaip krašte, kuris tu- 
yra “Royal Jelly” — tai darbi- -f* vyriausybę, bet neturi laikraš- 

J ... . cių. — T. Jefferson
ninluų bičių specialiai paruoš- ___________________________
tas maistas tai bitei, kuri pra
matyta būti motinėle. Toks bi-

dies ligų esama santykio.

čių maistas paimamas iš korių, 
pridedant kai kurių vitaminų, 
sukraunamas į kapsules — na 
ir sėkmė puikiausia! Skelbia
ma, jog šias kapsules, gerai ry
jant, galima atjaunėti, pagro- 
žėti bei pagyvėti. Bitėms, kaip 
minėtoji maisto ir vaistų ad
ministracija pastebi, šis mais
tas veikia nuostabiai, bet žmo
gui jis neturi jokios reikšmės.

Minėtoji administracija per
spėja: vengti staiga veikiančių 
vitaminų sudėčių;- vengti stip-

čia padeda prierašas, jog rei
kia mažiau valgyti; vengti par- : 
davėjų, kurie, eidami į kiekvie- j II __ __
nas praveriamas duris, aptaria CHANE SAVIAOS
žmogaus sveikatos stovį ir nu
stato maisto bei vitaminų dozę. 
Jie nėra daktarai, o tik par
davėjai.

Dėžė ryjanti dešimtukus

Kiekvienoje viešesnėje vieto-. j 
je šiame krašte galima užtikti 
muzikos dėžę (Jukebox). Ne
retas atsitikimas, jog žmogus 
per daug linksmas ar nuliūdęs 
bei neturįs ką veikti pasidaro 
sau pigios muzikos. Kiekvienas 
pasakys, kas tas dešimtukas! 
Bet šios nieko dėtos dėželės per j

Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, 
keli blokai nuo mūsų rašt. $14,600.

Mūras. 2 butai ir biznis. $200 nuo-
lionio, Kavecko kūrinius ponia mos- Duos be derybų už $ii,soo.

. i Dn butų mūras. 2 po 6 kamb. Ge-Baltruviene . --- Po koncerto ležinė konstrukcija. Alyvos šildymas.
Prie pat parko. Modernus mūras. 

9 kamb. 50 p. sklypas. Garažas.
: sidomėjimą sukėlė solisto Leo- &un^XsCe$iTžooŠvarUS kaip $25-9°°-
no Baltraus-Baltrušaičio koneer Trys butai mūro namas. Naujas 

garažas. Nauji atskiri gazu šild. 
i tas.” Taip pat gražiai paraše $26,4oo.

, , , , „ u Arti bažnyčios, mokyk. 2 butai.“Sueddeutche Zeitung” ----

, . ! $7,000 nuomos. Parduos už $62,800'. ! Ties mūsų ofisu, keli blokai Į ry- 
New Yorke. Turi pianino ir dai i Taverna. 2 butai, tuščias lotas ša- jtus, 2 geri pajamų namai. Kainuoja 

, lia. Geras mūras bizniui su įrengi- $17,500. Duoda $4,800 nuomos Į me-navimo studijas savo namuose. ' maia $35.900. tus. Reikia įmokėti $4,500.

Po keletoš metų mano grįžti PILDOME INCOME TAX
Europon ir įsikurti kur nors 
operoje.

Gaila, kad jau 2 metai, kaip 
solistas su žmona gyvena Ame

M O V 1 N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, UI.

NAUJAUSIAS BUSCK - V-6 !
šiš vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sedan su automatu, Radio ir šild.
Kama išk . . , , $2,227.85 

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96
Dan Kuraitis • Liet. Prekyba

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

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

AND LOAN ASSOCIATION
B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

INSUKfD

l| !/2%

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI RNDflCi PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p.

ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 p. p.
ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 v. d, Trečiad. uždaryta.

Išnuomojamas 4 kamb- namas, $40 
į mėn.; ir 5 kamb. namas su ekst
ra sklypu,. $35 į mėn. Idealūs vy
resnio amž. žmonėms. Kreiptis — 

! IJthuanian Real Estate Company, 
Tel. 2811, Spring Valley, Illinois.

PIRKITE APSAUGOS BONUS

REAL E STATE

MARQUETTE PARKO CENTRE

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. > S2S 50n-

Apartainentinis. Gelsvų plytų, apie ! ,p ’

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7įsi Si. Tel. RE 7-7280 arba RE 7-8534
PRIE MARQUETTE PARKO

2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Mūr. garažas. Arti 60-os ir Rocktvell. 
Už netikėtų kainą—tik $22,900.

4 būt,, mūrinis, Brighton Parke, 
Atskiras šildymas gazu. $295 mėn. 
pajamų. Tik $27,500.

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Apsėmimo kontrolė. 
Arti 66-03 ir į vak. nuo Kedzie. Tik. 
$17,900.

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

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

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS R r ŠI ES FOTOGRAFIJOS 
M CSV SPECIALI B£.

PRECIN PROTO STODIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481

(Incorporated > 
EDVARDAS DUS, sav.

iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiii)
Visi Pittsburgh’o lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’o liefuviy 

Kataliku Radijo Programą
vadovaujamą

Lietuvos Vyčių Pittsburghe 
JI TRANSLIUOJAMA 

IS STIPRIOS VI GALINGOS
W L O A

RADIJO STOTIES BRADDOGKS 
Kieklveną sekmadienį nuo 
1:30 iki' 2:00 vai. u. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
resu: Litli’iinian Catiiolic Iloųr
Radlų Station WLOA, Braddock. 

Pennsylvania

Pirkite JfiV Apsaugos 

Bonus !

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

5 butai ir biznis, mūro namas. 
Atskiri šildymai. $3,600 nuomos. 
$14,800.

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

Ix>tas bizniui ir butui. Viota dide
lėj biznio gatvėj, Marąuette Parke. 
$6,000.

Gabi moteris turės rūbų valyklų 
ii- puikų butą geram name. Urighton 
Parke. $14,800.

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

Urighton Parke. 2 geri namai. 5 
butai, taverna Įrengta. $360 nuomos.

6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $61,500.

6 kamb. mūr. 1 % vonios. Gazu 
šildymas. Garažas. Arti 65-os ir 
Gairfield. $16,900.

Rūbų valykla ir gražus butas su 
namu. Patalpos galima panaudoti ki
tam bizniui. Lengvos sąlygos šeimai, 
ypatingai žmonai norint padidinti 
metines pajamas apie $5,000 esant 
namuose. Brighton Parke. Tik 
$14,800.

REAL ESTATE

Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šį 
pavasarį savo namą, biznį ar kitokią 
nuosavybę parduoti, tuoj pat užre
gistruok ją šioj įstaigoj. Turime la
bai daug rimtų pirkėjų, visose mies- 
lo dalyse ir Tamstos nuosavybę ga
limo parduoti per 30 d. ir greičiau.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
4250 80. Maplevmd Avė. 

Telef. CL 4-7450 arba VA 7-2046 
PILDOME INCOME TAX

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

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

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

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E. 

2456 69fh St, RE 7-8399
Gage Parke. Mūrinis 3 ir 2 kamb. 

30 p. sklypas. Naujas garažas. Idea
lu vienam ar dviem asmenim. Kaina

i tik $13,000.
-Marąuette Parke. Modern. mūri- 

Į nis, 2 po 6 kamb. su ekstra sklypu
šalia.

Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė, 

i Geras rūsys. Garažas. Labai geroj
vietoj. Brighton Parke. $21,000.

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

Turimo daug ir įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las, notarizuojame dokumentus, pil-

■ dome Ineome Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

! 2737 W. 43rd St. CL 4-2390

IllililIlilIlHIliiitHIilIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
į NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas Co.
BUILDERS

2523 V/est 69ih Street
Tek PRospect 8-3792

llllllllllllllliillllililiiiiilllliuilliilillllllli:

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

po 5% kamb., 3 mieg. šildymas j 
karštu vandeniu— gazu. 2 vienotai

A, Real Estate j
INCOME TAX SERVICE 

2405 W. 51st St. WA 5-5030
Parduodamas 150 x 450 pėdų 

sklypas prie 135 So. ir Archer, i 
Lemonte. Vanduo, elektra. Vais
medžių sodas, 12x16 “cottage”. 
Graži vieta, nebrangiai. Informa- i 
cijai telef. VI 7-0258.

0 » ♦
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT LAPKUS BUILDERS, INC.

“ Statome Įvairius pastatus. Dar-» 
pbas atliekamas labai sąžiningai, Mį 
■L vartojant geriausias medžiagas, s 
St Turime dar keletą sklypų Chicagoj.
" 6410 SOUTH PULASKI RD. f
į? RE 7-6630 arba LU 1-0100 Pį

Remkit dien. “Draugę”

$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 “Kooming house”, pajamų 
apie $2 0.000 metams, pirksite įmo
kėję $14,000.

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

$18,500 visai naujas, S mieg. Arti
mūsų įstaigos.

$20,500 mūrinis 6 kamb., garažas, 
naujas šild., geri plasteriai, 1% blo
ko nuo Maria High.

$10,000 įmokėti, 4 m. mūrinis,
virš $400 i mėn Iš 6 nuomi.

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

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

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ESTATE 
2501 Wesf 69th Street. Tel. 436-5151
NAUJAI ATREMONTUOTAS

5 kamb. mūr. bungalow prie Mar
ąuette Pk. $19,500.

ARTI Į VISUR!
Geriausioje Marąuette Pk. vietoje 

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

$855 MĖN. 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 METŲ MCR. BUNGALOVV
Su 3 miegamaisiais. Apsauga nuo 

potvynio. 2 auto mūr. garažas. Skly
pas 33 pėdų. $20,500.

13 APARTMENTŲ
Marąuette Pk. $13,000 metinių pa

jamų. Galima perimti 5%% paskolą. 
Kaina jau išderėta.

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesl 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015
MARQŲETTE PARKE

72 ir Mozart. Mūr. 7 kamb. bun- 
galow. 4 mieg. 10 metų senumo. 
Gazo šiluma. 2 aut. garažas. Tik 
$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.

73-čia ir Ricbiuond. Mūrinė 6 
kamb. rezidencija. 12-os metų. 45 p. 
sklypas. 2 maš. garažas. Namas lais
vas pirkėjui Gali užimti dabar. 
$19,900.

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ. Perskaitę “Draugą", duoki- 

REpablic 7-9515 arba RE 7-4639 e U kitiems pasifkaityti.

CONTRACTORS

STANKUS 
GONSTRUGTION G0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois , -

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų ga2ai: 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces) visų dydžių oro vėsintu-: 
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.
7304 $o. Rockwell Street !

Tel. GRovehill 6-7875

I

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Western Ave„ 
Chicago 9, UI.
Tel. VI 7-3447

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

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

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

$13,500 mūrinis, 3 butai Bridge- 
porte — 83 ir Emerald.

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

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

• 18.50,, mūrinis 2x4 Brighton p., 2' » , » . I . lt
»n imu mūrinis 6 kamb., 30 p. lo- 

c iražas naujas šild.
«< 0,900 medinis 4 kamb., rūsys, ga- 

«> sild arti mūsų. _
$41.500 naujus mūrinis 2 po 6, 40 

p. lotas, atsk. šild. gazu, pastogė.

MARQUETFE PARKE
Iš naujesnių, nebrangus, 1 % aukš

to, 2-jų reg. su pilnu valgomuoju 
pirmame aukšte.

1 PAGALVOKITE, TIK 6 METINES 
PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų, 12 
butų apartmentinis. Pirmas toks pir
kinys ) vakarus nuo Western.

Prie Maria Hlg’h, 4 butai po 5 
kamb. Gražus namas, platus sklypas. 
Normali kaina.

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

6 metų, 3 mieg. medinis. Pilnas 
rūsys. 30 p. sklypas. Gera vieta. 
$14,200.

3 moderniški butai (2 po 5 kamb. 
į kamb. ir 4 kamb.). ir graži krau
tuvė: tinka bet kokiam bizniui. Ar
ti judraus Western ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

šviesus 8-jų mieg. kamb. bunga- 
low. Aitl Marąuette Parko mokyk, 
lų. Viskas moderniška. Gražiai 18- 
dekoruota. Nebrangus.

2-jų butų meti. (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 arb& PR 8-1595
Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36,500
Nainj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29.500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirin*. gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ LA 8-3384

A. ABALL ROOFINGj
įsteigta prieš 48 metus. 

Guttcrs, Dovvnspouts, Stogai, Ituiu
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
ml (re-eos.ied). Dažymas Iš lauki 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau 
sios kainos Darbas garantuotas. At* 
dara dieną ir naktj bei sekmadia 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS

Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (guttcrs) iki 8 metų išsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

i STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
Į MEDICINOS ir PREKY B OS 
| TIKSLAMS 'SKIRTUS PASTATUS, 
į ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 

PAGAL JŪSlį PAGEIDAVIMĄ 

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

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

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET

Tel.; PR 8-4268 Ir TE 9-5531 , 
_________________________ S?

Apsimoka skelbtis “DRAUGE' 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimu kainor 
visiems prieinamos.



VEIKSMINGESNIO DARBO I

BEIEŠKANT
Kas šiuo metu būtina 

VYTAUTAS VO3JEKTAS

Norėtųsi išsitarti, kam, ra
šančiojo -nuomone, būtų reika
linga greitai skirti dėmesio mū
sų politinėje veikloje, ir kas, 
turint gerų norų, būtų galima 
įvykdyti.

Būtų nenaudinga stengtis AL 
T, VLIK, Talkos ir LB darbus 
greitai sųtapdinti, arba suplak
ti krašto laisvinimo pastangas 
Amerikoje ir kitose žemės ša
lyse. Tačiau būtina: apjungti 
jėgas; suaktyvinti veiklą; rasti 
sėkmingesnius veiklos būdus; 
sugrąžinti institucijoms visuo
menės pasitikėjimą.

ALT Taryba

įSustojant prie ALT, lauktina, 
kad būtų padidintas jame visuo ■ 
menės atstovavimas, pašalintas 
pavienių • asmenų dominavimas, 
pareikalauta iš vykdomojo ko
miteto narių daugiau atsako
mybės prieš visuomenę, atsisa
kyta bergždžio lėšų eikvojimo 
ir praplėstas akiratis.

biauti sutiks. Grupė, jį atsiun
tusi, jei mūsų darbams linki 
gero, privalo šį reikalą spręsti.

Vykd. komiteto nariai pajus 
didesnę atsakomybę prieš visuo
menę tada, kai jie nebus gru
pių automatiškai, be svarstymo, 
skiriami. Grupė, deleguojanti 
atstovą, privalo gerokai pasvars 

j tyti ir, gal būt, jį parinkti bal- 
' savimo keliu. LB šitai lengva, 
nes jos visi ir visur atstovai tik 
šiuo būdu parenkami. Be to,

' vykd. komitetas, teisiniai ir 
praktiškai, privalo skaitytis su 

| Taryba, kuri šiuo metu egzistuo 
ja, bet vykd. komiteto darbams 

'neturi jokios įtakos. Taryba tu
ri būti vekisminga, norinti ir 
turinti teisę prižiūrėti.

Daugel kartų ir veik visuose 
laikraščiuose buvo liestas ne
vaisingas pinigų švaistymas. Ne 
tvirtinama čia, kad vykd. komi
teto nariai neturi teisės jais 
disponuoti. Tačiau dabartiniai 
informacijos centrai yra jau li
kę tuščiais šuliniais.

Ankstyvesniam straipsnely 
buvo užsiminta, kad ne visa lie
tuviškoji visuomenė jaučiasi 
ALT atstovaujama. Šitai paša
linti lengva, — įsileistina JAV 
Lietuvių Bendruomenė. Nerei
kia didelių aiškinimų ir filoso
favimų, kas LB yra esmėje Ir 
gyvenime. Esmę suprantam vi
si, tik kai kurie šio supratimo 
užsiginam. Ką ji gyvenime at
lieka, matėm ir matom. Su Bend 
ruomene, "kaip visų lietuvių jung 
tim, ALT balsas sustiprės. Iš 
kitos pusės, LB jau seniai ge
ra valia ALT talkininkauja, 
daug kur ruošdama Vasario 16 
minėjimus, rinkdama aukas, re
prezentuodama lietuvius ten, 
kur ALT skyriaus nėra ir jo 
nebus. Kadangi šiam neišven
giamam darbui, kurio neatliks 
ALT, ji nėra pasamdyta, šei
mininko teisių dalis vykd. komi
tete jai priklauso. LB durų ati
darymas į ALT nėra malonė, o 
būtinumas, paremtas teise. Nors 
LB nėra nei paprasta organiza
cija, nei 'politinis susigrupavi- 
mas, ji atstovauja lietuvius, ir 
ten, kur mūsų reikalai svarsto
mi, jai būti priderėtų. Šiuo at
veju išvengtume dvilypumų, AL 
T sustiprėtų, o politinės grupės, 
sudarančios ALT, nesijaustų e- 
sančios atskirtos nuo bendros 
lietuviškojo gyvenimo srovės.

Pavienių asmenų dominavi
mas vykd. komitete, jei nebus 
jo atsisakyta, prives prie ka
tastrofos. Konkrečiai kalbant, 
— nuolatinė dabartinio sekre
toriaus (ir kartais iždininko) 
keista laikysena yra netoleruo
tina. Noras diktuoti privedė 
prie to, kad šių asmenų kai ku
rie darbai nesiderina su tuo, 
ko reikalaujame iš visuomenę 
atstovaujančių. P. Grigaičiui 
laikas arba pasitraukti, arba 
užmiršti diktatūrinius polin
kius, paklusti daugumai, nes 
dabar su juo retas bendradar-

Akt. Natalie Wood yra nomi
nuota Oskaro premijai. Ji vaidina 
filme Splendor in the Grass. .(UPI),

• AL Tarybos energija pasuk- 
tina efektyviškesnėmis krypti
mis. Jų yra daug ir vardinti ne
būtų reikalo. Keletą tokių kryp 
čių yra nurodžiusi privati ini
ciatyva. Jei energijos šiuo metu 
stinga, jos prisidės, kai protin
gai bus darban įjungta LB. Bet 

: trypinėjimas ir neplanuotas ran 
komis mosavimas jau keistini 

; kuo naudingesnių.

VLIK ir Talka

Kai paskutiniu metu daug kai 
! bama apie ALT, mažai girdisi 
apie VLIK ir Talką. Šios dvi 
institucijos, susikivirčijusios gi
minės, taip pat niekuo gyvesniu 
nesuspindėjo. VLIK apsilpo, Tai 
ka neauga. Be jų dar pasaulyje 
kliedinėja frontininkai. Kliedi- 
nėja ir dūsauja. Namo grįžti 
nepatogu, o bastytis nevaisinga 
Lietuvos reikalui.

Kodėl Talkai atskirai leisti 
partizanų dainas, frontininkams 
— kitas vertingas knygas, VL 
IK suvažiavimus ruošti.

Laikas būtų dar kartą paieš
koti kelių vienan būrin ir vienan 
darban. Tačiau ALT sustiprini
mui galima keletą žingsnių nu
rodyti, o su šiais trimis nėra 
taip lengva. Susitarimas priklau 
so nuo jų pačių. Kai visuome
nė sukyla dėl ALT, ji, matyt,

! turi vilčių, kad ne viskas pra- 
i rasta.

Bet ar ALT adresu neateina 
I patarimų ir iš tų žmonių, kurie 
I giminiuojasi su tylos apgaub- 
! tomis institucijomis? Ateina. Ir 
išmintingų patarimų.

Iš kitos pusės patirtis lyg 
rodo, kad šių nuogąstavimų prie 
žastis šalinti vengiama. Juk ta
me būry užtiksime panašių bruo 
žų, kaip ALT, į kuriuos akme
nėlį metam, — asmenų ar gru
pių įgeidžiai dominuoti, nuo sa
vo minties žingsnio atgal nesi
traukiant. Barant ALT, nepa
mirština ir kita pusė.

O kas daryti tada, jei iš dau
gelio sugestijų, pačias geriau
sias atrinkus, nepavyktų jų 
įgyvendinti? Jei darbe stinga 
darnos, tedirba jį tie, kurie vie
nas kito nebijo ir nesistengia 
savos valios užmesti bendradar 
biams.

įjo į bažnyčią, išlaužė užraktą, 
viską išvertė, pagrobė deiman
to žiedą ir paėmė radijo apara
tą. Bandė dar du butu apiplėšti, 
bet buvo sukliudytas. Metai ka
lėjimo.

— Policijos atstovams gir
dint, informuotojas (policijos 
žvalgas) telefonu pašaukia nar
kotikų spekuliantą ir sutaria,, 
kad parduos heroino. Į sutartą 
vietą nueina žvalgas, o jį seka 
policija. Ateina juodė su heroi
nu. Ji suimama. Nuveda nuro
dyti, kur tikrasis heroino spe-

SILPNAME KŪNE
Šitokiu pavadinimu nauja dr. [ 

JUOZO PRUNSKIO knyga nese-! 
niai išėjo iš spaudos. Tai labai j 
naudinga dovana ligoniams ir vy- 

' resnio amžiaus asmenims. Sergan
tiems ir apskritai kenčiantiems 
skaitymas šios knygos atneš daug 
paguodos, suraminimo, - atskleis 
gilesnę ligos ir kančios prasmę, 
duos nurodymų, kaip laikytis to
kios nelaimės atveju.

Knyga skaitoma lengvai, joje 
duodama daugybė istorinių pavyz
džių iš didžiųjų žmonių gyveni
mo. Veikalas turi 133 pusi., kai
nuoja $1.50, Gaunamas “Drauge’

AFRO - AZIJOS INSTITUTAS 
Seckau katalikų vyskupija

Grąžo mieste, Austrijoje, pasta 
tė rūmus Afro - Azijos institu
tui, kur bus apgyvendinami ir 
auklėjami Afrikos ir Azijos stu 
dentai. Instituto atidaryme da
lyvavo ir Austrijos švietimo mi- 
nisteris.

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

Amerikos Liet. Montessori dr-jos pirm. D. Petrutytė (vidury) su 
psichopedagoginių priemonių parodos rengėjomis.

Nuotr. A. Gulbinsko

NARKOTIKŲ TEISME
Stebint bylas, kalbant su teisėju ir gydytoju

Pora valandų, išsėdėtų šalia, kuliantas, jos vyras. Kai polici 
teisėjo, svarstančio narkotikų Į ja pasibeldžia į jo kambario du-1 mos, kurią teikia tikyba
vergų bylas, daug atskleidžia, ris viešbuty, jis atidaro ir, pa- ' ----------------
Nelaimingų “girtuoklių” narko- matęs, kas ateina, skuba į tu- — žmogus nieko negalėtų pa 
tikais yra toks gausus skaičius alėtą vandeniu i kanalizaciją daryti, jeigu jis lauktų tol, kol 
ir tai rišasi taip labai su nusi- Į nuleisti turimas heroino atsar- gaiės užplanuotą dalyką taip 
kaitimais, jog šioms byloms, gas. Policija dalį išgriebia. iSpe- padaryti, jog niekas jame nera- 

— Kard. Nevnnan

tiek bylų! Teisėjas aiškina, kad' DRAUGAS, trečiadienis, 1962-m. balandžio mėn. 4 
seniau narkotikų vergai buvo 
daugiau baltieji ir rytiečiai (o- 
rientalai). Dabar — negrai. Gal 
jiems sunkiau savo nusikalti
mą nuslėpti. Baltieji turtinges
ni, gali didesnes sumas tiems 

| nuodams išleisti ir jiems nerei
škia griebtis piešimų pinigais ap- 
Į sirūpinti.
j Teisėjas pašaukia iš teismo 
gydytoją. Abudu kalba, kaip 
narkotikų vartojimas moteris 
daro gatvės moterimis, nes joms 
vis trūksta lėšų, o vyrus — 
plėšikais. Narkotikų vartojimas į 
.eina ranka rankon su nusikal-: 
timais. Dauguma narkotikų ver | 
gų ateina iš pairusių šeimų, ki- ' 
ti visai be tėvų globos augę ko- Į 
kiose prieglaudose ar savo kū
dikystėje ir jaunystėje buvę tik 
prie motinos, ar vien prie tėvo.
Nebuvo tikrų šeimos ryšių. Dau 
guma taipgi išaugę be tos palai- 

J.Pr.

kuliacija heroinu — didelis nu- Sįų ydų.
sikaltimas. Paskiriama $5,000 ____
užstato ir byla perduodama pri
siekusiųjų teismui.

Vėl narkotikų vergas. Po-

svarstyti yra specialus teismas 
Kriminalinio teismo rūmuose,
2600 So. California Avė., Chi- 
cagoje. \

Įeini į erdvią salę Nr. 502.
, Aukštai savo kėdėje, sėdi teisė-' . v, .. , beminkąs jį areštavo, pamatęs
jas. Apie ji ratu prie stalo — i ... ,, , v,. . . v I gatvėje parblokštą žmogų, okaltinamasis, ji areštavęs poli-l . . ». .. ..... , , ... . . , . , , , • ! prie jo sj nusikaltėlį, badantįcininkas, liudininkai, advokatai. - .... ... T -. , ................ I užpultąjį peiliu. Ir peilis atnes-
Pasisakai teismo policininkui,, , . . . , „ , , .„ . . , . ' tas į teismo salę. Darant kratą,kad esi laikraštininkas ir nori , ......., . 1 rasta pas užpuolėją heroino kap
stebėti teismo posėdžių eigą, ir ... „ , . , .A, . . . 'šulių. Gydytojas įsegzaminuoja
pasodina tave salia paties teise- . . j - * r1 . ! jo rankas — randa saselius nuo
jo, kad geriau matytum ir gir-gorimų, leidžiant heroiną į gys
dėtum. Kaltinamieji, sakytum, . T, it- . , . •J ’ J ’ Tas. Kaltinamasis teisinasi —
gėdisi savęs ir kalba taip ty- j .. , . . ,, . . , J i jis puolęs tą vyrą, gindamas
liai, kaip begalima. , . , , ,( = i moterį, kurią anas net spardęs.

Vistiek gauna mėnesį kalėjimo.

Ir taip daugybė nusikaltimų, 
kur narkotikų vartotojai užpul
dinėja žmones, plėšia butus, be
siekdami pinigų savo nuodams 
pirkti.

Kaip filmų ekrane, slenka by
lų vaizdai.

— Policininkas sustabdo au
tomobilį. Randa marihuanos ci
garetę. Dveji metai sąlyginio 
nuteisimo.

— Narkotikų vergas, pritrū
kęs pinigų, įvykdė apiplėšimą. Posėdžiams pasibaigus užei-

i Metai kalėjimo. . nu į teisėjo John A. Krause ka-
— Toks sunykęs negras. Jo binetą. Jis čia savaitę kaip dir- ■ 

rankose ties alkūnės sulenkimu ba atkeltas iš Auroros. Chica-1 
iš vidaus pusės ženklai adatųį gos teisėjai neheapsidirba — 
įdūrimų, leidžiant narkotikus, i
Prisitaikęs, kai viena šeima išė-

JURGIS SAKONAS
Gyveno 719 W. 19th Street.

Anksčiau gyv. Rose-lando 
apylinkėje.

Mirė balandžio 2 d., 19 62,
10 v. r., sulaukęs 75 m. amž.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Šven- 
čioniij apskr., Tverečiaus pa
rapijos, Sakonilj kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

daug draugų ir pažįstamų.
Laidotuvėmis rūpinasi Kle

mensas Pivoriūnas ir jo žmo
na Bernice ir jų šeima.

Kūnas pašarvotas Leonard 
Bukausko koplyčioje, 10821 S. 
Michigan Avė.

Laidotuves jvyks ketvirtadie
ni, balandžio 5 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Visu šventų parap. bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Draugai.

Baidot. direkt. Leonard Bu
kauskas. Tel. CO 4-222.8.

Giminems, bičiuliams ir pažįstamiems pranešame, kad 
1962 m. balandžio: 2 d. mirė mūsų mylima žmona ir motina

URŠULE GUDIENĖ

Liko nuliūdę — vyras Pranas, sūnūs Fabijonas ir Gaų- 
dentas, duktė Augustė Bloom, žentas Charles, sesuo Sofija 
Glineckienė, švogeris Jonas ir jų šeima, gyv. Dorehester, 
Mass., anūkė Elzbieta ir anūkas Jonatonas, kiti giminės, bi
čiuliai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 South 
Western Avė. Laidotuvės įvyks ketv., bal. 5 dieną. Iš koply
čios 10 vai. ryto bus lydima į Panelės Švenč. Gimimo parap. 
bažnyčią, o po pamaldų bus lydima į šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdę — Vyras, sūnūs, duktė, žentas, sesuo švogeris, 
anūkė ir anūkas

Prašome nesiųsti gelių. Ta proga gėlių vietoje prašome 
per kun. Benediktą Sugintą aukoti Vasario 16-tos gimnazijai.

Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. REpublic 7-8800.

Už mano vyrą
A. -j- A. EDVARDĄ VARANECKĄ

bus atnašautos šv. Mišios Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 
balandžio 7 dieną, 7:30 valandą ryto.

Liūdinti žmona ir sūnus

ratas
Didžio skausmo valandoje, mirus brangiai žmonai 

ir mamai

A. f A, URŠULEI GUDIENEI,
veliones vyrą Praną, sūnus Gaudentą ir Fabijoną, 
dukterį Augustą ir visus artimuosius nuoširdžiausiai 
užjaučia ir drauge liūdi

Kviikliy šeima

GUŽAUSKU BEVERLY HILLS GeLINYšIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PK 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N E L S 0 N

SAVININKO
SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

sL F. EUDE1KIS
aiDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

Ofc S605-G7 South Hermifage .tanu® 
Tel. YA 7-174L2

Br 4333-34 South California Avenue
r Telefonas LA 3-0440 ir LA. 3-9852

.^fiSBULANCr PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

i tėvas ir sūnus
f MARQUETTE FUNERAL HOME -L AL
f TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

| 2533 West Tįsi St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
< 1410 S. 5®th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių Direktoriai

1845 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNISKO9 
AIR-CONDlTlONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

3307 LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-3401

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

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

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
VV. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugi”



DRAUGAS* trečiadienis, 1962 m. balandžio mėn. 4

X J. Gribauskas, St. Antho- 
ny Savings and Loan bendro
vės sekretorius, paaukojo “Pa
lik ašaras Maskvoj” anglų kal
ba knygos fondui 100 dol. Kny
ga norima iš leidyklos pirkti ir 
išsiuntinėti JAV kongresma- 
nams, senatoriams ir JT atsto
vams dar prieš Velykas. Komi
sija prašo nepatingėti sudaryti, 
kad ir mažytį piniginį orderį 
adresu: Jonas Bertašius, 2642 
W. 15th St., Chieago 8, III.

X Chicagos Aukšt. L«t. mo
kykloje už geriausius rašinius 
mokyklos metraščiui, premijos 
paskirtos: I vieta — Birutei 
Šlajutei, II vieta — Kristinai 
Grabauskaitei ir III vieta — 
Uosiui Juodvalkiui.

“Jūratės ir Kastyčio” bala
dės iliustravimo konkursą, ku
rį buvo paskelbęs “Tėvynės At 
garsių’’ laikraštėlis, laimėjo šie 
mokiniai: I—Rūta Gustaitytė, 
II — Mirga Pakalniškytė, UI — 
Giedrė Gepnerytė.

X Kun. V. Bagdanavičius, 
MIC, maloniai sutiko praturtin
ti gavėnios seminaro paskaitų 

' ciklą pašnekesiu apie “Poetiš
kąjį elementą Psalmėse”.

X Petronėlė Djokanova, gyv. 
pas sol. Genę Peškienę, 7139 
S. Mozart, kovo 25 d. minėjo 
savo 65 m. sukaktį. Pobūvyje 
dalyvavo didelis būrys kaimy
nų: Živilė Karpickaitė, Aldona 
ir Algis Petrauskai, Lucija Sho 
tienė su šeima, Mikas ir Elena 
Lukaševičiai, muz. Alice Ste- 
phens su savo dainininkėmis, 
G. Macytė, J. Mileriūtė ir J. Bo 
biniene su šeima, Vincas ir Ona 
Kuliešiai. Sukaktuvininkė gavo 
daug gražių dovanų ir sveikini
mų. Vincas Kuliešius susirinku
sių vardu pasakė sveikinimo 
kalbą, kuri įrašyta į garsinę 
juostą.

X Kazys Povilaitis, Chica
gos gyventojas, užsisakė Drau
ge knygų už didesnę sumą. 
Knygų papiginimo mėnuo bai-, 
giasi balandžio 8 d. (pašto ant- Į 
spaudas). Kviečiame paskubėti 
įsigyti knygų pigesnėmis kaino
mis.

X Aleksas Pupka nuo pat 
pradžios remia lietuvių operos 
pastatymus savo piniginėmis 
aukomis. Šiemet jis įteikė “Ai
dos” operos pastatymui labai 
originalią auką — tris cigarus. 
Tuose cigaruose buvo per va
sarą sutaupyti dešimtukais 36 
'doleriai.

X Nekalto šv. P. Marijos 
Prasidėjimo dr-ja likvidavosi 
1962 m. vasario 25 d. Sekreto
rė Marijona šrupšienė išvyko 2 
savaitėm atostogų pas savo 
dukterį Texas valstybėj. Kai 
sugrįš, pradės su kitomis val
dybos narėmis knygų peržiūrė
jimą ir likusį turtą išdalys duo 
klės užsimokėjusiom narėm.

X Nebe už kalnų ir mokyk
los baigimas daugeliui besimo
kančių. Geriausia dovana—vo
kiškas radijas ar patefonas, 

i Vien tik garsiųjų Blaunpunkt—
Į17 įvairių modelių Gradinsko 
(televizijų, radijų, Hi-Fi, stereo
aparatų ir vėsintuvų krautu
vėje, 2512 W. 47th St. FR 6- 
1998. (Sk.)

X Didelio pasisekimo ir vi
suomenės susidomėjimo susi
laukusioje psichopedagoginių 
Montessori priemonių parodoje, 
vykstančioje Jaunimo Centre 
Čiurlionio galerijos salėj, penk
tadienį, balandžio 6 d. 7 v. v. 
papildomai bus rodomas Mon- 
tessorinio priešmokiklio ir mo
kyklos vaikų filmas, paga
mintas Londone. Parodos va
dovybė kviečia visus tėvus ir 
plačiąją visuomenę apsilankyti 
parodoje ir kartu pažiūrėti fil
mo, tiksliai parodančio, kaip 
vyksta praktiškai vaikų gyve
nimas priešmokiklio ir mo
kyklos aplinkoje. Įėjimas lais
va auka. (Pr.)

X Stasys Pieža, Chieago A- 
merican redaktorius, įstojo j 
JAV LB CV Informacijos ko
misiją. Juo pasekė Eugenijus 
Gerulis, Lietuvių Evangelikų 
Spaudos centro valdybos sek
retorius. Komisija dar bus ple
čiama, ieškant žmonių ne tik 
Chicagoje, bet ir visose lietuvis 
koše kolonijose.

X JAV LB Informacijos ko
misijos posėdy, dalyvaujant cen 
tro valdybos nariams J. Jasai
čiui (pirm.), inž. V. Adamka- 
vičiui, K. Januškai, J. Ignato- 
niui ir komisijos nariams J. 
Vaičiūnui (pirm.), V. Zalato
riui, kun: dr. A. Baltiniui, J. 
Bubeliui, St. Dauniui, Al'b. Va
lentinui, J. Vaideliui, Bal. Braz
džioniui ir J. Venclovai, Kultū
ros Fondo sekr. Mincui ir eilei 
svečių, pranešimus padarė CV 
pirm. J. Jasaitis bendrais rei
kalais, švietimo reikalais J. Ig- 
natonis ir knygos “Palik aša
ras Maskvoj’’ tos fondo komi
sijos pirm. L. Prapuolenis. Ko
misijos nariai priėmė kiek pa
taisytą komisijos nuostatų pro
jektą, kuris bus perduotas CV 
tvirtinti.

X Knygų išpardavimas bai
giasi šį sekmadienį, balandžio 
8 d. (pašto data). Kviečiame 
paskubėti ir įsigyti knygų pa
pigintomis kainomis. Neseniai 
Drauge užsisakė knygų šie či- 
kagiškiai: Z. Valavičius, už 18 
dol., V. Dudėnas — 18 dol., Bi
rutė Bulotaitė — 38 dol., J. čia, 
plikaitė, Milwaukee, už 37 dol., 
J. Babarskas, N. York, už 24 
dol., J. Stankus, CIeveland, už 
39 dol. Kviečiame visus pasku
bėti su knygų užsakymais.

X Nekalto Prasidėjimo para 
pi jos Šv. Vardo dr-jos mišios ir 
bendra Komunija bus ateinantį 
sekmadienį, balandžio 8 d., 8 v. 
r. ir tuojau po to bus pusryčiai 
ir susirinkimas parapijos sa
lėje.

X Chicagos Aukšt. Lit. Mok. 
Motinų klubas, vad. Strasevi- 
čienės, gegužės 12 d. 7 v. v. 
Jaunimo Centre rengia motinos 
pagerbimą - koncertą. Progra
mą išpildyti pakviesti solistai 
D. Stankaitytė, St. Baras ir 
Dainavos ansamblis. Po koncer 
to bus šokiai ir veiks bufetas. 
Motinų klubas taip pat rengia 
mokiniams šokius, kurie įvyks 
savaitę po koncerto, gegužės 
19 dieną.

X 46 kp. ALRK Moterų są
jungos susirinkimas įvykg šian
dien, balandžio 4 d., 7:45 v. v. 
Julijonos Bložis name. Narės 
turės progos pamatyti paveiks
lus 46 kp. šventės, įvykusios 
kovo 25 d. Paveikius pagami
no fotografas V. Noreika.

X J “Sun-Time” rūmus žur
nalistikos studentų ir kitų eks
kursija bus šiandien, bal. 4 d., 
6 vai. vak.

X L. V. S. “Ramovė” Cleve- 
lando sk. v-ba balandžio 8 d. 
12 vai. šaukia visuotiną sky
riaus narių susirinkimą Lietu
vių salėje, 6835 Superior Avė. 
Bus renkami atstovai vykti į 
dešimtmečio minėjimą Chica
goje. Visus skyriaus narius 
prašoma būtinai susirinkime 
dalyvauti. Valdyba,

(Pr.)
X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 

metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737 W. 43 St., tel. CL 4-2390.

(Sk.)

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

(Sk.)

Montessori psichopedagoginių priemonių parodos metu buvo pagerbta M. Varnienė. Nuotraukoje ma
tyti : gen. kons. dr- P. Daužvardis, J. Daužvardienė, inž. J. Gravrokas, D. Petrutytč, De Paul univer
siteto prof. dr. U. H. Fleege ir kt. Nuotr. A. Gulbinsko

PSICHO-PEDAGOGINIŲ MONTESSORI ibai stebinantys. Susidaro vaiz- 
das, kad auklėjamas pilnutinis

PRIEMONIŲ PARODA

Kovo 31 d. Jaunimo Centre apyg. pirm. savo giliai išmin-
įvyko psicho-pedagoginių Mon
tessori priemonių paroda. Iškil
mingo atidarymo programą pra 
vedė mokytoja A. Krikščiūnai
tė - šmulkštienė. Įžanginį žo
dį tarė M. d-jos garbės pirmi
ninkė M. Varnienė. Toliau se
kė eilė sveikinimų. Pažymėtina, Parodą atidarė J. Daužvar-
, , , , , . , ... . dienė. Jos trumpa kalba buvokad parodos dalyvių skaičiuje ... . te. ,. , , • . „ , _ ,. itin miela ir nuoširdi. Monteso-buvo matyti ir nemažas būrelis 
kitataučių. Iš jų keletas pasa
kė sveikinimų kalbas: Urban 
H. Fleege, Ph.D., DePaul univer 
siteto profesorius; dr. Robertj Paroda buvo gausi ekspona- 
Canapery, Amerikiečių Montes- tais, kurių tik dalis buvo iš-
šori d-jos atstovas ir kt. Dr. 
P. Daužvardis, Liet. gen. kon
sulas, trumpame savo žody pa
sidžiaugė dideliu darbu ir jo 
rezultatais, kuriuos jis su min. 
Kajecku matė, lankydamiesi M. 
Varnienės Židinėlyje.

H. K. Drunga, L.B. Chicagos

Dr. Rimas Vienužis, paaukojęs 
Lietuvių Fondui tūkstantį dole
rių.

X šv. Kryžiaus parapijos baž 
nyčioje gavėnios metu, išsky
rus šeštadienius ir sekmadie
nius, šv. mišios atnašaujama 
6 v. v. Galinčius kviečia daly
vauti vakarinėse mišiose.

X Pabaltijo Adv.-Teis. Ly
gos valdyba, susidedanti iš prez. 
adv. Charles P. Kai, viceprez. 
Janis Margulio, vykd. sekr. 
adv. Jacob Kalninš, sekr. St. 
Gečo, estų gr. at. August Ut- 
sar ir liet. gr. ats. Pr. šulo, 
svarstė JAV senato priimtą 
imigracijos įstatymo projekto 
(Bill No, 3043) kvotų paskir
stymo netobulumo klausimą. 
Pagal tą įstatymo projektą, 
visoms valstybėms padidintos 
imigracinės kvotos net 20-100 
procentų, tuo tarpu Pabaltijo 
valstybės visai nutylėtos. Ly
gos valdyba tuo reikalu ruošia 
memorandumą, kad klaida bū
tų atitaisyta. Iliustracijai duo
dami pavyzdžiai: Ispanija tu
rėjo 250 įvaž. kvotų, dabar tu
rės 2,514; Italija turėjo 5,566, 
dabar — 15,648; Graikija tu
rėjo 300, bus 3,548; Turkija 
turėjo 225, bus 2,367; Lenkija 
turėjo 6,488, bus 13,848; Ki
nija turėjo 205, bus 5,335; In
dija turėjo 100, bus 3,233 ir t.t.

tytą žodį pradėjo dr. M. Mon
tessori žodžiais: “...Ištikrųjų 
tik per judesį asmenybė tegali
pasireikšti”. O tas judesys jo aplankyti ir susirūpinti mū
supratimu nebūtinai turi būti 
fizinis, daugiau — dvasinis.

rininkės savo gausius svečius 
pavaišino gardžiais tortais ir 
kava.

statyta, nes negauta didesnių 
patalpų. Parodoje išstatytosios 
ugdomosios priemonės suskir
stytos į 4 pagrindinius skyrius: 
1) praktiškosioms gyvenimo 
pratyboms priemonės; 2) jus
lių lavinamosios priemonės; 3) 
mokslo priem. ir 4) religiniam 
ir tautiniam auklėjimui prie
monės. Jau vien skyrių pava
dinimai parodo šakotą auklėji
mo programą. Aprašyti neįma-
noma, reikia ją pamatyti. Ben- ' kalingumas nediskutuotinas, 
dras vaizdas gražus. Vaikų dar i J. Plačas

Chicagos žinios
NAUJA TV STOTIS CHICA- jo pirmas premijas airių arklių 

GOJĘ lenktynėse. Abu laimikiai yra
$140,000 vertės. Tačiau federa-Kaiser įmonės, kurių centras 

yra San Francisco, žada prašy
ti leidimo įsteigti šeštą TV ste,. . . ... . ,po $55,000.tj Chicagoje, kuri butų pirmu-1c 
tinė UHF bangomis. Anksčiau! PUOLA DĖL DAR NEUŽPIL- 
federalinė komunikacijos ko
misija yra išdavus du UHF ban 
gomis TV stotims leidimus, bet 
jų prašytojai niekad stočių ne
pastatė. Kaiser įmonės tikisi 18 
mėnesių laikotarpy pradėti TV 
transliacijas.

IŠDAUŽĖ NACIŲ PARTIJOS 
LANGĄ

Nežinomi asmenys išdaužė 
langą Vinland knygų parduotu
vėje, 2124 N. Damen. Policijai 
ši vieta yra žinoma kaip cent
ras, iš kur platinama Amerikos 
nacių literatūra ir propaganda.

valdžia ims didesnę 
DALĮ LAIMIKIO

Betty Birdsong ir David Co- 
vington, abu iš Chicagos, laimė

Psichopedagoginių priemonių parodos, surengtos Montessori dr-jos ‘ 
Čiurlionio galerijoje, svečiai atidarymo metu.

Nuotr. A. Gulbinsko
Lle

k

Balandžio 8 d., Kančios sek
madienį, Marijonų vienuolyne 
(prie Draugo) 6336 S. Kilbourn 
gatvėje įvyksta Tėvų Marijonų 
Bendradarbių metinis seimas. 
Šių metų seimo šūkis: “Malda 
ir auka!”. Plati lietuviškoji vi
suomenė yra nuoširdžiai kvie
čiama dalyvauti.

11 v. r. Marijonų koplyčioje 
šv. mišias atnašaus ir pamoks
lą sakys vysk. V. Brizgys. šv. 
mišios bus aukojamos už visus, 
gyvus ir mirusius marijonų ben 
dradarbius, geradarius ir rė
mėjus.

12 v. bus pietūs vienuolyno 
apatinėje salėje. Vadovaujant 
pirm. F. Dvilaitienei, Cicero 
skyrius pagamins ir šeiminin
kaus pietuose. Po pietų bus pro 
ga aplankyti Marijonų spaustu
vės centrą.

1:30 vai. prasidės seimo po
sėdžiai. Pirmininkaus šv. Jur
gio vikaras kun. Jonas Kuzins-

, „............... kas. Į seimą kviečiami ne tikme pasauly. Stebint šių dienų , , . , , . T . ...1 \ , atstovai, bet ir Laivo skaity-

žmogus. Tokių žmonių, kaip tik 
ir trūksta šiame medžiaginia-

mūsų jaunimą, matyti lengva
pėdiškumas. Patartina visiems 
tėvams ir pedagogams šią paro

sų jaunųjų priešmokykliniu 
auklėjimu. Šiandien mes daug 
kalbame ir daug rašome apie 
priešmokyklinį auklėjimą, ta
čiau mažai darome. Tik didieji 
pasiryžėliai Varnai ir D. Pet- 
rutytė iš nieko sukūrė vaikų 
židinėlį ir 12 metų nenuilsta
mai tyliai dirba. Jie ne tik dir
ba mūsų jaunimo tautinės dva- maujanti aktorė — Olivia de 
sios ugdyme, bet yra didieji mū Havilland. (Vaizduojama jauna, 
sų tautos ambasadoriai. Tą pa- naįvį mergaitė, kuri besilanky- 
rodo gausus amerikiečių būrys ^ma Italijoje pamilsta jauną 
parodoje, jų atstovų lankymą- italą.. Tėvai jų bendram gyveni 
sis vaikų židinėlyje, besiple- muį priešinasi, tačiau jaunųjų 
čianti montessorinė sistema A- meilė išeina triumfuojanti, lai- 
merikoje ir dažnai minimas žo- mėdama. ir tėvus. Filmas švie- 
dis “American — Lithuanian SUSj žaismingas, su gera muzi- 
Montessori Assn.”. ; ka.

Tokių židinėlių Chįcagoj rei
kia ne vieno, o dešimčių. Tik 
vieninga visuomenė ir tvirtas 
ryžtas tą gali įvykdyti. Jų rei-

linė valdžia iš jų paims po $85,- 
1000 mokesčių. Laimėtojams liks

TO EŽERO

Evanstono Northwestern uni 
versitetas ruošiasi padidinti’sa
vo turimą nuosavybę, užpilda
mas Michigan ežero 71 akrą. Iš 
Indianos “sandūnų” Bethlehem 
plieno korporacija iš pramato- 
mo uosto vietovės rengėsi uni
versitetui parduoti 2,500,000 
kub. jardų smėlio. Užinteresuo- 
ti išgelbėti “sandūnus” prieši
nas tokiam žygiui.

ŠVIESA AIKŠTĖJE
Jaunimo meilės istorija, api

pinta gražiais Romos ir Floren 
cijos vaizdais, duodama filme 
“Light in the Plaza”, rodoma
me Bridgeporto “Ramovėje” ir 
kituose Chicagos teatruose. Pir

TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 

TRISDEŠIMTS PENKTAS SEIMAS

tojai, tėvų marijonų draugai ir 
bičiuliai. Tą dieną visiems lietu
viams yra atviros durys, at
vykti ir pamatyti katalikišką 
lietuvišką spaudos centrą. Iš
girsti kas veikiama, koki dar
bai atliekami Kristui ir Baž
nyčios labui.

Svarbiausiai, kad seimas duo 
da progos išgirsti skyrių mė

NORĖJO PIRKTI NAMUS

Cynthia Beginski, 3357 So. 
Carpenter, buvo policijos areš
tuota už pavogimą $10,000 
vertės žiedų ir perlų apikaklių 
iš A. Becken kompanijos, 10 S. 
Wabash avė., kur ji dirbo. Ji 
pasisakė, jog už gautus pini
gus norėjo nusipirkti naujus 
namus. Kartu su ja areštuoti 
jos vyras ir kitas bendras, rū
pinęsis vogtų dalykų pardavi
mu.

MILIJONINE DOVANA

I. O’Shaughnessy, Globė Oil 
kompanijos prezidentas, pado
vanojo vieną milijoną dolerių 
Notre Dame universitetui, So. 
Bend, Ind. Jam suteikus tokią 
auką, Fordo fundacija dar iš sa 
vo pusės pridėjo pusę mil. dol. 
Prieš 9 metus tas pats O’Shau 
ghnessy su savo žmona pado
vanojo pustrečio mil. dol. tam 

C pačiam universitetui.

IŠ ARTI IR TOLI

VOKIETIJOI
— Lietuvos Raud. Kryžiaus 

vyr. valdybos posėdis įvyko ko
vo 31 d. Reutlingene. Svarsty
ta aktualieji šalpos klausimai. 
(E.)

BRAZILIJOJE
— Kazimieras Bėkšta, lietu

vis salezietis, jau dešimti me
tai dirba Brazilijos Rio Negro 
misijose tarp indėnų. Jis tų į- 
vairių genčių kalbą išmokęs, 
rašo tų kalbų žodynus, gra
matikas . ir katekizmus. Kun. 
K. Bėkšta įstojo pas saleziečius 
Vokietijoje, kur, baigęs novi-

; ciatą, išvyko Brazilijon ir ten, 
baigęs aukštesniąją seminariją 
ir įšvęstas į kunigus, tuoj buvo 
pasiųstas dirbti į saleziečių mi
sijas džiunglėse.

tinius raportus, kas buvo at
likta per paskutinius metus. 
Kas norės, gali savo auką į- 
teikti ir paremti tėvų marijonų 
plačią darbuotę: spaudą, misi
jas ir mokyklas. Vienuolynai, 
kaip marijonai, tik tiek gali at
likti, kiek plačioji lietuvių vi
suomenė pažins ir rems jų vi
sus darbus.

Taigi, lietuvi, asmeniškai at
vyki į pamaldas. Valandėlę 
pabūk su bendradarbiais. Pra
šome savo auka ir malda pri
sidėt prie darbų, atliekamų di
desnei Dievo garbei, Kristui ir 
Bažnyčios labui.

Būsime labai dėkingi! K. V.

Jei pasišventi - gali 
daug padaryti

Patraukiantis pavyzdys
AUSTRIJA. — Nuo 1955 me

tų Austrijos katalikų jaunimas 
— daugiausia katalikų Bažny
čios ministrantai, kasmet Tri
jų Karalių šventės proga, daro 
visoje Austrijoje rinkliavas mi
sijoms, eidami grupėmis per na
mus, pasipuošę kaip trys Ka
raliai ir giedodami kalėdines 
bei Trijų Karalių giesmes. Dėl 
to ir visa ši akcija pavadinta 
vokiškai “Sternsinger — Tri
jų Karalių žvaigždės daininin
kai” vardu. Šiais metais visoje 
Austrijoje tuo būdu jaunimas 
surinko misijoms 6,131,000 ši
lingą, tai yra apie 150 milijonų 
italų lirų, kas sudaro visą mi
lijoną šilingų daugiau, negu pra 
eitais metais.

Per visą laiką Austrijos jau
nimas surinko misijoms jau 19 
mil. šilingų arba 500 mil. italų 
lirų. Tai šiom dienom pranešė 
šio sąjūdžio vadai.

Gavėnios atgaila

Kaip viso pasaulio kat. vys- 
į kupai šios gavėnios pradžioje 
savo tikintiesiems rašo gany- 
tojinius laiškus, taip ir Belgijos 
Bruges vysk. De Smedt savo 
ganytojiniui gavėnios laiškui 
parinko temą “Nuodėmė ir 
meilė”, kuriame tarp kitko vy
skupas rašo, kad geriausia ga
vėnios atgaila yra apsimarini
mo aukos, kurias įkvepia arti
mo meilė ir žmonijos kančių 
užjautimas.

AFRIKOS STUDENTAI 
Vadinamieji baltieji tėvai, ku-

rje vadovauja daugelyje Afrikos 
misijų, turi savo padalinį Vo
kietijoje, kur rūpinasi pagerinti 
afrikiečių studentų padėtį, lan
kančių aukštąsias mokyklas ta
me krašte. Koelne baltieji tė
vai įsteigė Afrikos studentams 
bendrabutį “Africanum”, kur 
jie bestudijuodami gali patogio
mis sąlygomis gyventi, 
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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 

Chieago 29, Illinois 
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Ū -
TERRA

Porcelanas, kristalas, stalo sldab- 
.ras, brangenybes, etc.
$5237 W. 63rd St.. Chieago 29, III. 

Tel. 434-4900
Parduotuve atdara ir sekmadie

niais.




