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PIRMOJI RAUDONŲJŲ MOBILIZACIJA 
RYTŲ BERLYNE

Pakartotinai demonstruojama vakariečių teises palaikyti ryšį su Berlynu

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tija pirmą kartą pašaukė nau
jokus iš komunistų, zonos Ber
lyne. Tai įvyko po staigaus ka
rinio “aliarmo” Vakarų Berly
ne, kur buvo išrikiuota 12,000' 
amerikiečių, britų ir prancūzų 
įgulos dalinių. Rytų Vokietijos 
ADN žinių agentūra paskelbė, 
kad fabrikai ruošia atsisveikini
mo vaišes naujokams, kurių dau 
guma 20 ir kiek daugiau metų 
amžiaus. Kai buvo Vakarų Ber
lyne duotas bandomasis įspėji
mas, vakariečių daliniai išsisku
bino užimti pagrindines gyny
bos pozicijas. Tai buvo didžiau
si vakariečių pratimai (manev
rai) Berlyne.

Kai tie daliniai, po šešias va
landas užtrukusių manevrų (jau 
antrų po komunistų sienos išve
dimo Berlyne rugpiūčio mėnesį) 
grįžo į savo barakus, Rytų Vo
kietijos gynybos ministeris pra
nešė apie pasibaigimą didelio 
masto manevrų, kuriuos stebėjo 
rusų, lenkų ir čekų generolai.

Apie 10,000 vakariečių dali
nių manevrų metu užėmė pozici
jas susisiekimo centruose, aero
dromuose, pasienyje ir kitose 
svarbiose pozicijose. Kiti dali
niai pasiliko sargyboje prie ka

Prezidentas de Gaulle susitiko su 
Italu premjeru Fanfani
Europos vienybes reikalai

TURINAS, Italija. — Pran-. 
cūzijos prezidentas Charles de | 
Gaulle vakar susitiko Turine i 
su italų premjeru Fanfani; abu 
valstybininkai aptarė tarptau
tinius klausimus.

Charles de Gaulle ir Fanfani 
ragina Vakarų Europos valsty
bes susijungti politiškai. Euro
pos Bendrosios Rinkos šešios 
valstybės — Prancūzija, Italija, 
Vakarų Vokietija, Belgija, Olan
dija ir Liuksemburgas — turė
tų būti sustiprintos ir išbaig
tos politinėje plotmėje.

Nehru - Kongreso
partijos vadas

NEW DELHI, Indija. — Mi
nisteris pirmininkas Nehru už
vakar visais balsais buvo išrink 
tas valdančios kongreso parti
jos naujame parlamente vadu. 
Vadinasi jis dar penkerius me
tus bus premjeras.

Nehru sirgo ir negalėjo daly
vauti daugiau kaip 500 kongre
so partijos parlamentarų po
sėdyje.

— Britanijos premjeras Mac
millan balandžio 28 dieną maty
sis Washingtone su prezidentu 
Kennedy.

KALENDORIUS

Balandžio 5 d.: šv. Vincentas, 
Rimvydas.

Balandžio 6 d.: šv. Celestinas, 
Dudutis, Žvaigždė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 50 laipsnių; rytoj — da
linai apsiniaukę, truputį šilčiau.

Saulė teka 5:27, leidžias 6:19.

rinių įrengimų. JAV tankai iš
siskubino į parinktas pozicijas, 
iš kur jie galėtų greit vykti į 
remiamas vietas. ■j

Sąjungininkų atstovas pareiš
kė, kad manevrai Vakarų Ber
lyne buvo eilinis bandymas pa
tikrinti sąjungininkų dalinių ju
drumą ir jų sugebėjimą reaguo
ti į įvairias situacijas. Pakarto
tinai demonstruojant vakarie
čių teises palaikyti ryšį su Ber
lynu, JAV kariuomenė pasiuntė 
savo vieną dalinį tuo 110 mylių 
turinčiu Berlyno - Hamstedt vie 
Skeliu per Rytų Vokietiją, kad 
tas dalinys Vakaruose išeitų 
reikiamą paruošimą.

Rytų Vokietijoje manevrai 
buvo atliekami kovos sąlygo-

Norstad tarėsi su
turkų vadais

ISTANBULAS, Turkija. — 
Generolas Lauris Norstad, vy
riausias Šiaurės Atlanto Sutar
ties organizacijos (Nato) kari
nių dalinių Europoje vadas, ba
landžio 2 dieną svarstė Turki
jos rolę vakariečių gynybose. 
Jis tarėsi su aukščiausiais pa
reigūnais Ankaroje.

Laimėjo vakarų
Australijos vyriausybė

MELBOURNE, Australija. — 
Vakarų Australijos koalicinė li
beralų ir liaudies partijos vy
riausybė grįžo į valdžią trejiems 
metams, išrinkus balandžio 1 d. 
naują parlamentą. Vyriausybei, 
vadovaujamai premjero David 
Brand, užtikrinta ta pati dau
guma kaip ir seniau — 26 ar 24 
vietos. Koalicija palaiko minis- 
terį pirmininką Robert Gordon 
Menzies.

— Havajuose pritrūko mais
to, nes San Francisco ir kituo
se pajūrio uostuose vyksta uos
tų darbininkų streikas. Havajų 
gubernatorius paprašė preziden 
tą Kennedy paskelbti ten nepap 
rastą stovį.

Blau, Alžirijoje.
Europ
ninę Alžiro priemiestyje 
monų.

mis. Komunistų pasienio sargy
biniai peršovė ir sugavo vieną 
pabėgėlį, kuris ties Berlyno - 
Helmstedto vieškelio pradžia 
bandė įbėgti į sąjungininkų tik
rinimo punktą.

Japonija leis JAV
statyti sekimo stotį

TOKIO. — Masayoshi Ohira, 
ministerių kabineto sekretorius, 
balandžio 2 dieną pranešė, jog 
Japonija leis Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms statyti sateli
tų sekimo stotį Kyushu, pietinė
je Japonijoje.

Ohira pranešė, kad vyriausy
bė nėra priešinga Jungtinių A- 
merikos Valstybių projektui, 
nes jis skiriamas taikos reika
lams.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybė vasario .27 d. pap
rašė1 leidimo pastatyti stotį. Pra 
šyme paaiškinama, jog Jung
tinės Amerikos Valstybės turi 
sekimo priemonių Afrikoje ir 
Australijoje, bet jų nėra Toli
muose Rytuose.

Ohira pasakė, kad vyriausy
bė greitai patenkins prašymą, 
kaip galima greičiau.

5,000 japonų
protestuoja

TOKIO. — Daugiau kaip 5, 
000 socialistų partijos narių ir 
darbo unijistų balandžio 1 die
ną suruošė susirinkimą, protes
tuodami prieš du kontroversi
nius susitarimus su Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis ir Thai- 
landu, kurie pateikti parlamen
tui patvirtinti.

Susitarimuose numatoma, kad 
Japonija apmokės Jungtinėms 
Valstybėms pokarines skolas ir 
karo meto skolas Thailandui, vi
so $518,880,000.

Irakas užgniaužė
kurdų sukilimą

BAGDADAS, Irakas. — Mi
nisteris pirmininkas Abdel Ka
rini Kassim šiom dienom pra
nešė, jog vyriausybės kariniai 
daliniai užgniaužė kurdų gentės 
sukilimą šiaurinėje Irako daly
je. Kurdai sukilėliai išsilaikė vie 
ną savaitę.

— 8,000,000 gyventojų Bul
garijoje. Raudonųjų valdomoje 
Bulgarijoje šią savaitę 'buvo 
8 milijonai gyventojų.

ligi
Ten žuvo 10 musu 

(up:

Byron White (kairėje), nominuotas JAV Vyriausiojo teismo na
riu, kalbasi Washingtone su Nicholas de B. Kalzenbach, 39 metų, 
kuris jį pakeis kaip attorney general pagalbininką. (UPI)

JAV VYRIAUSIAS TEISMAS SVARSTO 
MALDOS KLAUSIMA

Ar konstitucijos gynimas, ar noras paneigti Dievą

WASHINGTONAS. — Pen
kių tėvų, gyvenančių New Hyde 1 
Park, N. Y., advokatas parei- i 
kalavo Vyriausiame JAV teisme 
paskelbti, kad maldos kalbėji
mas valdinėse mokyklose yra 
laužymas konstitucijos nuosta
to, kuriuo valstybė yra atskir
ta nuo Bažnyčios. Tie keli tė
vai pasipriešino maldos kalbėji
mui, ką rekomendavo New Yor 
ko valstybės mokyklų taryba. 
Ta taryba rekomendavo šitokią 
maldą: “Visagalis Dieve, mes 
pripažįstame savo priklausomy 
bę Tau ir mes prašome Tavo 
palaimos mums, mūsų tėvams, 
mūsų mokytojas, ūsų kraštui”, 
mūsų mokytojams, mūsų kraš
tui”.

Priekaištą iškėlusių tėvų tar

Trumpai iš visur
— Brazilijos prezidentas Gou- 

lart, vizituojąs Washingtone 
prezidentą Kennedy, vakar kal
bėjo jungtinėje Kongreso se
sijoje, iškeldamas savo krašto 
demokratinius dėsnius, pareikš
damas norą bendradarbiauti su 
Vakarais, bet neis į karinį blo
ką. Jis taipgi nurodė, jog Bra
zilija palaikys santykius ir su 
socialistiniu pasauliu.

— Amerikos Valstybės vioe- 
sekretorius Bali tarėsi Bonno- 
je, Paryžiuje ir Londone Euro
pos Bendrosios Rinkos (ekono
minės bendruomenės) reikalais., 
Šiandien grįžta į Washingtoną.

— Alžirijoje paskutinėm die
nom žuvo 22 asmenys. Tai yra 
slaptosios armijos aukos. Al- 
žiriečiai nacionalistai ragina gy 
ventojus laikytis ramiai ir ne
tepti savo rankų krauju, bet 
reikalauti teisingumo.

— SeptynioliRos valstybių at
stovų nusiginklavimo konferen
cija vakar vėl prašė Jungtines 
Amerikos Valstybes, Sovietų Į 
Sąjungą ir Britaniją sudaryti į 
atominių ginklų bandymų už
draudimo sutartį.

— Havanoje laukiama karinio 
tribunolo sprendimo dėl 1,179 
asmenų likimo, kurie praėjusių 
metų balandžio mėn. bandė in
vaziją į Kubą. Diktatoriaus Fi- 
del Castro režimas juos gali nu 
teisti 20 metų kalėjiman (tai 
būtų švelniausia bausmė), bet 
didžiausia bausmė gresia sušau 
dymas.

pe yra du žydai, vienas unitarų 
bažnyčios narys, vienas etinės 
kultūros draugijos narys ir vie
nas netikintis. Jų advokatas Būt 
ler suminėjo, kad tokia malda 
tai pastangos į valstybines mo
kyklas įvesti religinį auklėjimą 
ir religinę praktiką.

— Argi tai blogas dalykas? 
— paklausė .teisėjas John M. 
Harlan.

— Ne, atsakė advokatas But- 
ler. — Mes esame religijos bi
čiuliai, bet mes manome, kad 
geriausias saugumas religijai ir 
religijos laisvei yra jos laiky
mas nuošaliai nuo valdinių mo
kyklų.

Vyriausias to teismo teisėjas 
Eari Warren priminė, kad kiek 
vieną dieną to paties teismo

— James E. Webb, JAV Ast- 
ronautikos ir Erdvės administ
racijos viršininkas, pareiškė, jog 
dar kurį laiką nenumatomas mo 
terų skridimas raketoje į toli
mąsias erdves, nes joms reikia 
patirties kaip bandymų pilotams 
eksperimentiniuose sprausmi- 
niuose lėktuvuose.

ŽVILGSNIS Į PASAULIO SPAUDĄ

Nusiginklavimo konferencija 
Genevoje. spaudos veik pamirš
ta — visas dėmesys skiriamas 
įvykiams Argentinoje, Alžirijo
je ir Sirijoje.

Maišatis Argentinoje
Londono Times teigia, kad 

Argentinos kariškiai padarę di
delę klaidą. Jiems buvęs pasiū
lytas gana rimtas kompromisas, 
suteikiąs gana daug galios ko
reguoti įvykius, tačiau jie tuo 
nepasitenkino ir reikalaudami 
Frondizi pasitraukimo nuėjo 
perdaug toli. Times pripažįsta 
argumentus už peronizmo įsi
galėjimo tramdymą, tačiau ir to 
tikslo siekiant nepateisinamas 
visiškas demokratinių instituci
jų sunaikinimas. Gal Frondizi 
ir padarė klaidų, tačiau jo pla
nai būtų atnešę politinę ir ūki
nę pažangą. Rinkimai parodė, 
kad Frondizi pervertino savas 
jėgas, bet dalis atsakomybės 
tenka ir kariškiams. Juk kariš
kiai privertė jį nutraukti santy

Argentinos prezidentas rūpinasi savo 
valdžios pripažinimu

Guido paskyrė specialų ambasadorių

BUENOS AIRES. — Naujas 
Argentinos prezidentas Jose Ma 
ria Guido užvakar paskyrė spe
cialų ambasadorių dėti pastan
gas, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir Venecuela pripažin 
tų jo tvarkomą karinį režimą.

Tuo pačiu metu Guido įsakė 
Argentinos diplomatams užsie
nyje susitikti su kitomis užsie
nio vyriausybėmis ir jas įtikin
ti, jog j° vyriausybė yra teisė-

ta, nes tai teigia ir Aukščiau
sias teismas.

Venecuelos prezidentas Romu 
lo Betancourt pasisakė prieš ka 
riškių žygius ir ragino visas 
vakarų pusrutulio valstybes ne
pripažinti naujos Argentinos vy 
riausybės.

Guido pakvietė laikraščio lei
dėją ir buvusį laivyno kapitoną 
Francisco Manriąue, seną savo 
draugą, kad jis būtų nepapras
tu ambasadorium ir išaiškintų 
Argentinos situaciją Caracase ir 
Washingtone.

Manriąue vakar išskridęs į 
Caracasą ir iš čia vyksiąs į 
Washingtoną.

posėdžiai yra pradedami mal
da: “Dieve, saugok Jungtines 
Amerikos Valstybes ir šį garbin 
gą teismą”.

Mokyklų tarybos advokatas 
Bertram B. Daiker pastebėjo, 
kad nėra jokios prievartos, kad 
visi mokiniai tą maldą mokyk
loje kalbėtų. Jei nori, tėvai gali 
paprašyti, kad jų vaikai būtų 
atleisti nuo maldos kalbėjimo 
ar, kad jie galėtų išeiti iš kla
sės, kai malda kalbama.

— Kongo vyriausybė uždarė 
du laikraščius, areštavus jų re
daktorius.

Kongiečių žinių agentūra už
vakar pranešė, kad “Le Cour- 
rier D’Afriąūe”, vienintelis dien 
raštis Leopoldvillėje, Konge, ir 
“Presence Congolaise”, savait
raštis, uždaryti įsakius infor
macijos ministeriui Joseph Ileo. 
Šie laikraščiai krašte plačiai pa
plitę.

“Le Courrier D’Afriąūe” re
daktorius ir direktorius Gabriel 
Mbungu buvo areštuotas pra
ėjusią savaitę. Kartu su juo 

j buvo-areštuotas darbininkų uni- 
i jos ir jaunimo vadas, kad jie 
Į rėmė visuotinio streiko sąjūdį.

kius su Kuba, ir tai padidino 
peronistų balsus. Frondizi re
formos sunkiai gulė ant darbi
ninkų pečių, bet jos buvo labai 
reikalingos. Kažkam parūpo pa 
daryti maišatį, kad nepaaiškė
tų tų reformų geri rezultatai. 
Frondizi nepamiršo, kad Pero
nas gyvas Argentinoje, bet jis 
gali būti sunaikintas tik laisvais 
rinkimais; to nepasiekus, demo 
kratinės institucijos negalimos. 
Times laiko klaida nuomonę, 
kad dabar buvo atėjęs laikas 
to tikslo pasiekti. Straipsnio 
galas toks:

“Argentinos kariškiai turės 
tas pačias problemas, kurios 
vargino Frondizi, ir nėra pa
grindo teigti, kad jiems ge
riau pasiseks jas tvarkyti. Jie 
susidurs su dar stipresne dar 
bininkų opozicija, Washingto. 
nas suabejos, ar beteikti pa
galbą pagal Sąjungą už Pa
žangą planą, nes bus baimės, 
kad bendravimas su visai dik

— Peronistų vadas Andrės 
Framini vakar Buenos Aires 
mieste pareikalavo be jokių są
lygų pripažinti peronistų laimė 
jimus rinkimuose kovo 19 die
ną. Jis pareiškė, kad peronistai 
“nori dalyvauti tautos pertvar
kyme, bet jie neteiks paramos 
neteisėtam ir prieštautiniam re
žimui”.

Alto sveikinimas
senatoriui Douglas

CHICAGO. — Alto Komite
tas savo posėdyje š. m. kovo 
30 d. pilnoje sudėtyje — pirmi
ninkas — L. Šimutis, vicepir
mininkas F. Bartkus, sekreto
rius dr. P. Grigaitis ir iždinin
kas — M. Vaidyla vienbalsiai 
nutarė pasiųsti pasveikinimą ir 
geriausius linkėjimus senatoriui 
Paul H, Douglas jo 70 metų 
amžiaus sukakties proga.

. Visų Vykdomojo Komiteto na 
rių vardu dr. P. Grigaitis per
davė sveikinimą, padėkojo se
natoriui P. H. Douglas už jo 
paramą lietuviams kovoje atgau 
ti Lietuvai laisvę ir nepriklau
somybę ir taip pat palinkėjo 
senatoriui geriausios sveikatos 
bei ilgų ir vaišingų metų dirbti 
žmonių gerovei.

Senatorius P. H. Douglas, 
kaip žinoma, yra didelis lietu
vių bičiulis daug padedąs įvai
riais klausimais Altui.

tatūrine Argentinos vadovy
be nesukeltų abejonių Wash- 
ingtono patikimumu kituose 
L. Amerikos kraštuose.

Laikraštis Scotsman sako, 
kad Argentinoje nuolat atsiran
dą sunkumai yra ekonominio po 
būdžio. Komunistų pakurstyti 
darbininkai pabalsavo už pero- 
nistus, nes jie norėjo pirmiau 
duonos, o tik paskui laisvės. 
Kas galėtų juos už tai papeik
ti? klausia laikraštis. Perono 
ūkininkavimas buvo kraštui ža
lingas, tačiau dar niekas nesu
rado būdo kaip Argentinoje tu
rėti abu kartu — ir gerą ūki
ninkavimą ir žmonišką pragy
venimo standartą. Tą problemą 
Argentinoje gali išspręsti tik 
ūkinės gerovės padidėjimas. Pre 
zidentas Kennedy parodytų di
delę išmintį, jei nematytų poli
tikos ir tęstų ūkinę pagalbą Ar
gentinai.

(Nukelta į 6 psl.)
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ASS centro valdyba posėdy pas dr. P. ir dr. J. Starkus. Sėdi (iš 
kairės): dvasios vadas kun. V. Bagdanavičius, vicepirm. K. Klei
va. ižd. dr. P. Starkienė. pirm. V. Manelis; stovi — sekr. dr. V. 
Šimaitis, vicepirm. B. Balčiūnas, sekr. A. žemaitis.

rapijos kieman ritinėti margu
čių, žaisti lietuviškų žaidimų. 
Bus ir margučių paroda. Už gra 
žiausiai numargintus margučius 
bus skiriama premijos. Glob.

GAVĖNIOS SEMINARAS 
LOS ANGELES

Los Angeles ateitininkai sen
draugiai šiais metais gavėnios j 
metu rengia paskaitų ciklą iš- i 
eivijos klausimams nagrinėti. j 
Pirmoji paskaita, skaityta ra
šyt. J. Gliaudos kovo 11 d., su
silaukė didelio būrio klausyto
jų ir ji} atydaus dėmesio. Buvo (

(Nukelta į 7 psl.) }

P. ŠILEIKIS, 0, P.
Orthopedas. Protezistas 

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

9_4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.

THE LITHUANIAN WORLO-WIDE DAILY

4545 WEST 63rd ST., CHICAGO 28, ILL., Tel. LUdlow 5-9500

5 Second Class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, = 
5 except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian E 
E Catholic Press Society.

Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign.
$11.00 per year outside of Chicago and in Canada.

Prenumerata: Metams metų 3 mėn. 1 mėn.
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 $1.75
JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 $1.50

« 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 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.
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Bal. 1 <3. įvyko Chicagos atei
tininkų sendraugių susirinki
mas, kuriame skyriaus valdyba 
padarė metinės veiklos apyskai 
tą, kurioje sužymėta skyriaus 
atliktieji darbai:

1. 1961. V. 14 įvyko ateiti
ninkų šeimos šventė. Dalyvių 
neįstengė sutalpinti Tėvų Jėzu
itų koplyčia, kurioje šv. mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė sky 
riaus dvasios vadas kun. J. Ku 
bilius, SJ. Programą Jaunimo 
centre atliko moksleivių ateiti
ninkų kun. A. Lipniūno kuopos 
mergaitės. Pusryčiams paruošti 
uoliai talkininkavo visas būrys 
skyriaus narių.

2. 1951. X. 29 įvyko Kristaus 
Karaliaus šventė. Šv. mišias au 
kojo ir pamokslą pasakė vysk. 
V. Brizgys Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Giedojo Vyrų choras. Iš
kilmingame posėdy Jaunimo 
centre paskaitą apie Kristų Ka
ralių skaitė prel. M. Krupavi
čius.

3. 1961. IX. 10 buvo a. a. 
prof. dr. K. Pakšto minėjimas. 
Labai gyvai ateitininkų buvusį 
vadą mums pristatė iš Šveicari
jos svečias prof. dr. J. Eretas.

4. Per šiuos veiklos metus į- 
vyko Jaunimo centre keturi sky 
riaus narių susirinkimai:

a. 1961. VI. 21 sus-me kun. 
J. Kubilius, SJ, skaitė “Žmo
gus Pierre Teilhard de Chardin 
galvosenoje”.

b. 1961. XI. 17., išgirdome iš 
Romos atvažiavusio kun. Vy
tauto Kaziūno pranešimą “Reli
ginis gyvenimas Lietuvoje”.

c. 1961. XII. 20 įvykusiame 
sus-me kun. J. Kubilius nagri
nėjo jaunimo problemas. Klau
simas buvo taip aktualiai pa
statytas, kad buvo išrinkta ko
misija surasti ibūdus toms pro
blemoms išspręsti.

d. 1962. H. 28 sus-me prel. 
M. Krupavičius supažindina su 
paskutine enciklika — “Mater 
et Magistrą”.

5. 1961. X. 21 skyrius suruo
šė Eagle restorane koncertą— 
balių. Programoje dalyvavo G. 
Antanaitytė, A. Baronas ir 
linksmieji daktarai.

6. Pinigais šiek tiek paremta 
Šv. Marijos Nekalto Prasidėji
mo seselių vienuolynas, ASiS 
centro valdyba prof. J. Ereto 
kelionėms apmokėti, “Draugui” 
klišių mašinos skoloms suma
žinti, “Laiškai Lietuviams”, 
Jaunimo centrui ir Chicagos pa 
rodoj lietuvių paviljonui įreng

ti. Altui buvo įteikta vasario 16 
proga stambi suma, narių su
aukota.

7. Narių informacijai buvo 
leistas biuletenis, kurio išėjo 
trys numeriai. Be to, iš sky
riaus veiklos buvo daug rašyta 
“Draugo” kronikoje ir “Iš atei
tininkų gyvenimo” skyriuje.

8. ASS suvažiavime skyrius 
buvo atstovaujamas 15 delega
tų.

9. Valdyba stengėsi sutvar
kyti narių sąrašą; tas darbas 
dar tęsiamas.

10. Valdyba turėjo 12 oficia
lių posėdžių.

11. Valdyba išplatino 30 egz. 
St. Ylos “Ateitininkų vadovo”.

12. Skyriaus valdyba dėjo pa 
stangų surasti kandidatus į vy
riausiąją valdybą, tačiau nepa
vyko.

13. Valdyba konstatuoja, kad 
šiais veiklos metais paskiri sky 
riaus nariai veikė įvairiose ka
talikiškose organizacijose. Ypa
tingai uoliai skyriaus nariai da
lyvavo Lietuvių Katalikų Moks 
lo akademijos suvažiavime.

Po to buvo perskaitytas revi
zijos komisijos protokolas, ku
riame pažymėta, kad viskas ras 
ta pavyzdingoje tvarkoje ir pa
siūlyta pareikšti valdybai pa
dėką, ką susirinkimas ir pada
rė.

Vyresnieji dėjo pastangas su 
daryti valdybą iš jaunesnės kar 
tos atstovų, todėl buvusiai val
dybai baigus kadenciją ir atsi
statydinus, labai sklandžiai, iš 
daugelio kandidatų,išrinkta nau 
ja valdyba šios sudėties: Julija 
Smilgienė, Skirmantas Radvila, 
Vaclovas Kleiza, Eugenijus 
Orentas ir Jonas Kučėnas bei 
kandidatai: Romualdas Kriau
čiūnas ir Jonas Žadeikis. Į šią 
valdybą dedama daug vilčių.

Revizijos komisiją sudarė: 
Jonas Guobužis, Julija Matu
lionienė ir Jonas Pabedinskas.

M. V. L.

JAUNIMAS IR POLITINIAI 
VEIKSNIAI

Inž. Valdas Adamkavičius 
Chicagos studentų ateitininkų 
ruošiamame gavėnios seminare 
kovo 30 d. kalbėjo apie jauni- 

;mo reikalą domėtis politinių 
veiksnių darbu.

Pradžioje apžvelgė konserva- 
tinę, liberalinę ir pažangiąją 
politiką. Pažymėjo, kad lietuvių 
politika tėra siekimas Lietuvai

laisvės. Papasakojo mūsų veiks 
nių (Vliko, Alto ir kt.) atsira- 
,dimo istorijas ir pastatė jauni
mui klausimą: ar apsimoka jau 
nimui dėtis prie politinio darbo ? 
Ir pats atsakė, kad pačiam nėra 
jokios naudos, tačiau kraštui 
(Lietuvai) yra didelė nauda. 
Mes turime laisvę, o jie neturi, 
bet jie turi teisę būti laisvi, to
dėl mes turime padėti greičiau 
atgauti laisvę.

Patekt į politinius junginius 
(Vliką ar Altą) galima dvejo
pu keliu: eiti ir jungtis į esa
mas organizacijas (įnešant į 
jas naujų minčių, sumanymų) 
ir per jas patekti į esamus po
litinius junginius arba daryti 
naujus sąjūdžius ir su jais įsi
sprausti.

Po paskaitos tuoj prasidėjo 
labai gyvos diskusijos, kuriose 
dalyvavo: V. Tijūnelytė, R. Ru
dys, dr. Šidlauskas, J. Končius, 
R. Repšys, P. Bagdonas, A. 
Repšys, A. Tumosa ir kt. Dis
kusijoms vadovavo Alvydas Bi
čiūnas. P. K.

KANDIDATAI J ASS 
CENTRO VALDYBĄ

i Detroito at-kai sendraugiai 
išstatė kandidatus į naujai ren
kamą ASS centro valdybą: dr. 
inž. L. Bajorūnas, dipl. mišk. 
V. Barisas, kun. B. Dagilis, dipl. 
agr. A. Juška, mok. V. Kundro 
tienė (Kurmanskaitė),, inž. J. 

(Mikaila, prof. dr. J. Pikūnas.
Detroito sendraugiai, būdami 

aktyvūs, stiprūs, plačiai reikš- 
damiesi visuomeninėj veikloje 
ir ALRKF stovyklos Dainavoje 
organizavime, į savo išstatytą 
kandidatų sąrašą į centro val
dybą įtraukė ir Windsoro (Ka
nados) ASS skyriaus atstovą.

Vai.
ORT’HOPFDIJOS TECHNIKOS LA B.
2850 W. 63rd St., Chicago 29, DI. 

Tel. PRoapect 6-5084 

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278 Ofiso telefonas — BTshop 7-2528

LOS ANGELES JAUNIŲ 
ŠVENTĖ

Tėvų rūpestingoj globoj ir di 
dėlių jų pastangų dėka Los An
geles veikia gražus jaunučių 
ateitininkų būrelis, turįs per 
dvidešimt narių. Kai kurie iš 

! šių jaunučių subrendo ir yra 
jau pasiruošę kopti vieną žings 
nį augštyn ateitininkų organi
zacijoj — į jaunius.

Balandžio 15 d., sekmadienį, 
' įvyksta jaunučių ateitininkų pa 
kėlimo į jaunius šventė. Per su- 

I mą, šv. Kazimiero ' parapijoje 
(10:30) bus šventinama moks
leivių ateitininkų vėliava, prie 
kurios tuoj po šv. mišių (11:- 
30) parapijos salėj bus buvusių 
jaunučių ateitininkų viešas iš
kilmingas pasižadėjimas ir pa
kėlimas į jaunesniuosius ateiti- 

I ninkus.
Los Angeles ateitininkai bei 

jų prieteliai yra maloniai kvie
čiami šioj šventėj dalyvauti: vė
liavos šventinime, bendroj šv. 
Komunijoj bei jaunių pasižadė 
jimo iškilmėj. Glob.

MARGUČIAI RIEDĖS

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1532 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. A. JENKSNS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 West 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. Ir 6
Ilrl 9 xrol Tr» Ata.s* U $«£+

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer!

V AL.: kasdien nuo 2 Iki 9 vai. vak.
Treč. Ir sekmad. tik susitarus.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.- kasdien 19—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
rtien. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

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

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd.

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINfiS LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr., ketv:, penkt, 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.
______Telef. REpubUc 7-2290.

DR. JUT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akte ir prita iko akinius 

keičia stiklus ir rėmus 
1455 8. California Avė. VA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

; LOS ANGELES
Margučiai yra neatskiriami 

nuo Velykų. Gi jų ritinėjimas 
yra neatskiriamas nuo lietuviš
kų velykinių papročių. Prade
dant šiom Velykom, Los Ange
les jaunučiai ateitininkai bei jų 
tėveliai pasiryžo atgaivinti ir 
tęsti šį gražų velykinį paprotį.

Velykų dieną, 1 vai. p. p. visi 
jaunieji ateitininkai ir jų drau
gai rinksimės Šv. Kazimiero pa

ELECTROniCS
<£EJKGl0EH33uJ3iE0

TV - RADI JAI - 3UOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 

ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

3321 S. Halsted St.- CLiffside 4?5665

.... . 1 ' =---------------------------------VS
NAUJAUSIAS BUIGK - V-6!
Šis vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sedan su automatu, Radio ir šild.

i Kaina tik ... . $2,227.85 
Taksai ,89.11 

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

MILDA BU
907 W. 35th Street, Chicago 9, III., Tel. LA 3*2022

-..... ..........p

Rez, HE 6-1070

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LTGOS 
6449 So. Puiaski Rd. (CfcMvford 
Medical Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

Ofisas: 3148 West 63rd Street
Tel.: I’Rospect 8-1717

Rezid.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpubUc 7-78G8

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 Avenue
Kampas 47-tos ir Damen Avė. 
Vai. kas-Ken nuo 6—8 vai. vak.

šešt. 2—S4 vai.
Trečiad. ir Kitu laiku pagal sutartį. 

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

DR. G. 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------ -------------------------------- —
'M. oftoo BE 4-584®, rez. HE 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvtr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč., š.ešt. pagal sutarti, 
aekm. uždaryta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

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

2737 WEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus 
TeL GRovehill 6-8409

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

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

Current Dividend up to 41^%

Rez. GI 8-0873

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

6132 S. Kedzie Avė, WA 5-2670,
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001. 

Ofiso IIE 4-1414. Rezid. RE 7-6807
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe akušerija ir moterų ligos 

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

Vai.: kasdien 1—X Ir 6—b vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų 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 6-2017 
Llsroniu* priima pacal ausitarima

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

Ofiso tel. HE 4-7007.
Mamų-rez, tel. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKU LIGOS 

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

Tel.: RElianee 5-1811
DR. WALTER J„ KIRSTU K

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8-80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad
uždaryta.

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

Dr.W. Ross Dr.LSeibutis
įnirštų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 169th St., Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Ml- 
gan Avė., .Sulte 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

si. ofiso Ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

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

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. tel. GRovehill 0-0017
Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. m.

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

Ofiso telef. LAfayette S-S210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR, EMSLY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 S. Archer Avė,
Vai.; Kasdien popiet nuo 12—8 vai 
vak. pirm., antr., ketvlr. 6—9 va! 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

medical building
7156 South IVestem Avenue 

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

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

Res. tel. VVAiiirool 5-3765

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 r
6—8 va>- vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nuo
2 vai. iki 5 vai. vak.

DR. VYT. TAURAS
C.JŽJDTTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ] 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 
v. v. sešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HĖmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITA-RIMjį

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 7Įst Street
Priima ligonis pagal susitarimą* 

D81 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. Ir šeštad.

Tel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4738

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos
2454 West 71st Street

(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.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS
alandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. pop«*t

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. Ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ LR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Sd. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 Iki 9 vai. popiet kasdie
ną. Išskyrus trečiadieni.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. JULIA M0NSTAV5ČIUS
GYDYTOJA-CHTRURGfi 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, m. 

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

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue 
Vai.: 11 v. ryto iki S v. D.p., 6-7 v.v.

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefono — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
’Hęri K vnlanrina rv+n IraarKon

Perskaitę "Draugą", duoki* i Kuomet svarstote duoti dovaną 
, savo giminėms arba draugams, at- 

ii kitiems pasiskaityti. įsiminkite, jog “Draugo” prenume-
• rata yra vieną iš puikiausių.

.... "" 1 ....... ..............
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Ne su granatomis,

O SU DUONA IR ŠIRDIM

Kitados romėnai turėdavo 
priežodį: “Homo homini lupus 
ėst” — žmogus žmogui būna 
vilkas. Deja, tas priežodis tiko 
ne vien barbariškiems senovės 
laikams, bet brutalumo, žvėriš
kumo žmonių santykiuose ne
trūksta nė dabar. Bolševikai 
iš principo žmogų laiko gyvu
liu ir su žmonėmis elgiasi kaip 
gyvuliai. Pietryčių Azijoje 
džiunglių kautynėse brolis sker 
džia brolį. Afrikiečiai sukapo
jo misionierius ir jų lavonų 
gabalus sumetė į upę. Net ir 
civilizacijos aptrintų europie
čių teroristai turėjo tiek gy
vuliško akiplėšiškumo, kad Al- 
žirijos ligoninėse gydomus žmo 
nes pribaigė savo automatų 
kulkoms.

Šitokių žvėriškumo prasiver 
žimų fone ypatinga šviesa su
švyti kiekvienas tauraus huma 
niškumo darbas, ir tokių ap
raiškų mes turime vertų pla
tesnio dėmesio. Štai, praeitą 
sekmadienį JAV katalikų baž
nyčiose visi nešė savo auką 
pasaulio alkaniesiems, bena
miams, skurdeivoms, gamtos 
nelaimių ir karų nuskriaustie
siems. Toks humanitarinis au 

/ kų rinkimas pasaulio varguo
menei vyksta reguliariai kas
met jau 15 pokario metų, ir 
mes turime džiuginančių rezul
tatų.

*

Prisiminkim tik paskutiniuo 
sius metus. JAV katalikai per 
metus laiko (čia turima min
ty apyskaitiniai vieneri me
tai, užsibaigę 1961 m. rugsėjo 
30 d.) į 67 užsienio kraštus 
išsiuntė 1,294,610,849 svarus 
įvairių reikmenų pasaulio var 
guomenės šalpai. Jau ketvirti 
iš eilės metai, kai JAV katali
kų teikiama šalpa pasaulio var 
guomenei prašoka bilijoną sva
rų metuose. Praeitais gi 1961 
metais buvo išsiųsta 2,000 siun 
tų, iš viso sudarančių 647,000 
tonas, kurių vertė $95,676,972. 
42. Didžiąją dalį čia sudarė iš 
JAV maisto pertekliaus gau
tosios gėrybės, bet, pridėjus 
dar pinigines katalikų aukas, 
gautas gėrybes ir sumas iš ki
tų šalt’ įių, tai per NCWC Jung 
tinių Amerikos Valstybių ka
talikai 1961 metais pasaulio 
varguomenės šelpimui parūpi
no gėrybių už $125,000,000. 
Atminkime, kad tai dvigubai 
didesnė suma, negu paskuti
niųjų prieškarinių 1939 metų 
laisvos Lietuvos biudžetas, ka
da valstybės iždas pajamų tu
rėjo 361 mil. litų, taigi apie 
60 mil. dolerių.

•3

Amerikos katalikai, būdami 
šiame krašte mažumoje ir iš
laikydami milžinišką savų mo- 
kyklų tinklą, aukščiau minė
tuose artimo meilės darbuose 
pralenkė visas kitas JAV ti
kybines bendruomenes (apie 
netikybininkų panašią organi
zuotą šalpą iš viso negirdėti). 
Šia JAV katalikų šalpa — mais 
tu, drabužiais, autuvu, medi- 
komentais ir kitais reikmeni
mis — pasinaudojo Pietų A- 
merikos, Kongo, Egipto, Gha- 
nos, Indijos, Korėjos, Laoso, 
Maroko Nigerijos, Pakistano, 
Vietnamo ir kitų kraštų žmo
nės. Iš viso buvo sušelpta 28, 
185,061 asmuo, taigi beveik 
10 kartų tiek, kiek Lietuvoje 
yra gyventojų.

*
Ir čia svarbi ne vien mate

rialinė pagalba, bet tas širdies 
parodymas, užuojautos jausmo 
ugdymas, artimo vargo supra
timas, ryžtas eiti į kitus kraš
tus ne su kulkomis ir gra
natomis, o su duonos kepalais, 
vaistų buteliais. Tai sudarymas 
žmoniškumo atmosferos, kurio
je ugdomas broliškumas tarp 
tautų, šitokioje atmosferoje 
gimsta socialinių reformų nuo
taika. Katalikai mato pasau
lio skurdą, skuba žmonėms į 
pagalbą, bet iš kitos pusės su
pranta, kad vien labdara ne
išspręsi visų pasaulio problemų 
ir šalpa neužpildysi to, kas 
žmonėms priklauso iš teisin
gumo.

*
Dėlto katalikai yra linkę į 

toli siekiančias socialines re
formas. Jau ne kartą esame 
girdėję apie socialinių reformų 
reikalą, skelbiamą Pietų Ame
rikos, kai kurių Ispanijos vys
kupų. Italijos katalikai, maty
dami konservatyviųjų sluoks
nių nerangumą, nepabūgo net 
sueiti į ryšį su kairiaisiais, ti
kėdamiesi iš jų paramos būti
nų kraštui socialinių reformų 
pravedimui. Lietuviai katalikai 
savo socialinį pažangumą pa
rodė, pravesdami žemės refor
mą, ir jie nesibaido jokių kitų 
reikalingų socialinių reformų, 
kad tik visiems žmonėms būtų 
šilta, sotu, sveika, kad visi bū
tų aprūpinti darbu, turėtų už
tikrintus pragyvenimo šalti
nius, prieinamą gydymą ir ap
rūpinimą senatvėje. Net ir tuo 
nepasitenkinama, o siekiama, 
kad pilnai aprūpintame kūne, 
būti;. sveika dvasia, stipri, ne
palūžusi asmenybė, kas turi 
didelės reikšmės visam tautos 
likimui. J. Pr.

Spaudoje ir gyvenime

Moksleiviai turi mylėti
KOMPARTIJĄ

Lietuvos vyresniųjų klasių moks 
leiviams skiriamas ir jau penkti 
metai leidžiamas žurnalas “Moks
leivis”, kaip pabrėžia “Komunis
tas” (2 nr.) turįs dar labi-au su
sirūpinti lietuvių moksleivių inter
nacionalinių auklėjimu, siekiant... 
“beribio atsidavimo komunizmui”, 
socialistinio patriotizmo ir kitokio 
pobūdžio “dvasios”. “Moksleivio” 
žurnale su straipsniais pasirodė 
daugiau komunistams ištikimi ra
šytojai, pvz Sluckis, tą “atsidavi
mą” štai kokiais žodžiais išreikšda
mas: “Lietuva šiandien nesibaigia 
Baltijos kopomis ir Zarasų eže
rais... Jos kelias persipynė su kitų 
broliškų tautų keliais... Kauno jū
ros bangelių pliuškenime girdėti ir 
Stalingrado balsas ir prislopintas 
Uralo gaudimas...”

Visais įmanomais būdais žur
nale nurodomos gijos, siejančios 
Lietuvą su... bet kuriuo Rusijos 
kampeliu. Pvz net apie Sibirą ra
šoma, kad tai turtingas kraštas, 
kad smagiai kerta miškus tarybi
niai žmonės.

“Klykite, užjūrio, broliai”
Konkursai — tokių žurnalų svar 

bi medžiaga ir juose gali pastebėti 
komunistinio poveikio atgąrsius. 
Jei vad. “buržuaziniai nacionalistai 
klykę, kad Lietuvą sutrypė komu
nizmas”, tai štai moksleivis P. Pa- 
lilionis konkursiniame rašiny atsa
kė komunistinių varovų lūpomis: 
“Klykite, graužkite nagus, užjūrio

Kas talkininkavo komunistams Kinijoje įsigalėti
Valstybės departamento vaiz džiai nušviečiama padėtis

Komunistinė Kinija tik pro
tarpiais parodė aštriąsias iltis. • 
Jos tikrasis vaidmuo tarptau- 
tinėje politikoje dar nėra iš
ryškėjęs. Tiesa, Pekinas dėl 
taktikos tarptautinėje politiko
je šiuo metu nesutaria su 
Maskva. Vakariečiai nori ma-! 
tyti šį nesutarimą, todėl jo' 
reikšmę žymiai perdeda.

Kinija, išskyrus protarpiais 
vykusius salelių apšaudymus, 
laikosi santūriai. Šiuo metu ji 
tenkinasi užgrobto Tibeto virš
kinimu ir Indijos globoje esan
čių pusiau suvereninių valsty
bių sienų pažeidimu. Susiduri-; 
me Korėjoje kinai ir rusai vei
kė sutartinai. JAV turėjo pro
gos savo auklėtinį “pagerbti” 
didelėmis žmonių ir finansinė
mis aukomis. Visa tai buvo 
JAV užsienio trumparegiškos 
politikos aukos, kurios ateity-! 
je gali būti žymiai didesnės-

Valstybės departamento 
liudymas

Valstybės departamento lei
dinys “Foreign Relations of 
the United States, 1943, Chi- 
na”, 908 psl., atspausdintas 
1957 m., bet tik š. m. kovo 20 
d. paskleistas. Leidinys ištisus , 
penkerius metus laukė dienos 
šviesos. Valstybės departamen
tas vengė šį leidinį rinkoje pa
skleisti, nes jame Chankaishe- 
kas dengiamas niūrių šešėlių. Į 
Net prieš pat knygos pasklei-i 
dimą įvyko kai kurių nesklan
dumų- JAV ambasadoriui Drum 
right atsisveikinus su Chankai-1 
sheku, kitą dieną atvyko į For- i 

I mozą Valstybės departamento 
pasekretorius Averell Harri
man pranešti jam apie leidinio , 
paskleidimą.

Formozos spauda atvirai pa
sisakė, kad JAV vėl ima Chan- 
kaisheką ir jo bendrus niekin
ti. Chankaisheką yra pagrindo 
daugiau kuo pakaltinti, tačiau 
jis žymią dalį kaltinimų gali 
perkelti ant Roosevelto ir Chur i 
chillio nugarų. Kaire, 1943 m. 
įvykusiame anglosaksų ir Chan 
kaisheko pasitarime buvo užti
krinta kinams parama išvyti, 
japonus iš Burmos. Kelioms; 
dienoms praslinkus Rooseveltas 
ir Churchillis tariasi su Stali
nu Teherane. Stalinas juos įti
kina, kad bergždžias reikalas 
remti Chankaisheką, nes jis i 
jau seniai kurstė komunistinį 
sąjūdį Kinijoje ir jį rėmė gink
lais. Rooseveltas, paveiktas Sta 
lino, atšaukia Chankaishekui 
duotą pažadą. Pastarasis anuo
met pranašavo, kad šio JAV 
politinio posūkio pasėkos toli 
siekiančios, nes Kinija negalė-

broliai..-” — yra dėl ko. Samanotą 
smūtkelį pakeitė elektros stulpas, 

i graudulingas giesmes — radijo 
garsai. Niekas nebepardavinėja sa
vo žmoniško orumo už duonos kąs- 

!nį... Taigi, moksleiviams įtaigoja- 
Į ma mintis, kad Lietuva buvusi lau- 
! kiniu kraštu. Šalia tokių konkur
sų, žurnale pilna aprašymų apie 
kovas su “buržuaziniais naciona
listais”, apie nepaprastą komjau
nuolių didvyriškumą kovojant su 

i priešais nacių okupacijoje ir pan.
Po kom. partijos suvažiavimo 

Maskvoje politinis auklėjimas mo
kyklose dar labiau stiprinamas. 
Mokyklose įvedamas politinių žinių 
pagrindų kursas, o komjaunimo ini
ciatyva vyresnėse klasėse pradėjo 
kurtis politinio švietimo rateliai.

Žavisi kapitalistais

Kai užkraunama tokia gausybė 
uždavinių, vėl kaip šmėkla iškyla 
toji “buržuazinės ideologijos” pa
baisa. Moksleiviai, matyti, nesibai
do tos pabaisos, nes, anot “Komu
nisto” autoriaus B. Deksnio, jie pa 
rodo “uždarumo nuotaikas”, ir 
“apotitiškumą”, ir miesčionišku
mą, ir praeities idealizavimą, ir 
susižavėjimą kapitalistinio gyveni
mo būdu, religiniais prietarais ir 
pan. žurnalas paskatintas daugiau 
kovoti ir su kitomis nacionalistų 
išgalvotomis teorijomis, pvz lietu
vių tautos “išskirtinumo”, “vienin
gos srovės” ir kt. teorijomis. (,E)

GEDIMINAS GALVA

sianti nugalėti anuometinių 
kliūčių — Japonų ir savųjų 
komunistų spaudimo.

Amerikiečiai skatina remti 
kinus komunistus

1943 m- buvo ypač pavojin
gi Chankaisheko vadovaujamai 
Kinijai. Ji pateko tarp girnų: 
japonų ir Maskvos remiamų 
komunistų. Krašte ėmė įsigalė
ti badas ir įsivyrauti infliacija. 
Washingtono pažadėtoji 1 bil. 
dol. parama maistu ir ginklais 
buvo vienintelė Kinijos viltis. 
Šią viltį greitai suėdė Valsty
bės departamento kirvarpos, 
kurios ne ką tenukentėjo. JAV 
ambasad- Clarence E. Gauss 
anuo metu siūlė atšaukti 1 bil. 
dol. paramą, nes pati Kinija 
turinti būti pajėgi kovoti. Gen. 
Patrick J. Hurley tvirtino, kad 
Kinija būsianti nepajėgi net 
japonams atsispirti. JAV am
basados antrasis sekretorius 
Chunkine, Kinijoje, John Pa- 
ton Davies nukalė šūkį: kinai 
komunistai yra demokratai, 
tesiekią žemės reformos. Jis 
rašo Valstybės departamentui: 
“Kinai yra atsisakę ortodoksi
nio komunizmo, patikimi, gar
bingi demokratai, darą liaudies 
rinkimus, gerbią asmens lais
vę ir dėl demokratiškumo že
mės ūkio srityje naudojąsi pla
čiųjų sluoksnių pritarimu”. Tik 
11 m. praslinkus nuo įvykio, 
jis buvo atleistas iš pareigų- 
Dabar jis gyvena Limoje, Peru.

John Stewart Service, trety
sis sekretorius Chunkingo am
basadoje, skatino remti Kinijos 
komunistus kovoti prieš fašis
tus. Parama turinti būti pada
linta tarp Chankaisheko ir ko
munistų. Kai jam buvo iškelta 
byla dėl nepatikimumo, JAV 
vyriausias teismas įsikišo ir 
paneigė tvirtinimus. Kas gi 
sėdėjo teisme? Nūnai — jis 
JAV konsulas Liverpoolyje, 
Anglijoje.

Kalti tik iešmininkai
Minėtas leidinys pateikia me 

džiagos nušviesti Valstybės de
partamento pareigūnų menka
vertiškumą, neišmanymą ir 
nusikaltimus.

John Carter Vincent, reikalų 
vedėjas JAV ambasadoje Chun 
kine, vėliau Valstybės depar
tamento Tolimųjų Rytų sky
riaus vedėjas, 1952 m. buvo 
senato komisijos tardytas irI 
rasta, kad jis nepatikimas pa-; 
reigūnas. Sekretorius John Fos 
ter Dulles kaltinimą atmetė,

PAPŪGA
W ALTER DURANTY

Vertė Al. Baronas

— Gana, Malenki, gana, — šaukė Marfuška dūs
tančiu balsu, — leisk mane žemėn, mes turime svečią, 
blogų manierų vyre.

Atsistojusi ji apkabino Sergiejaus pečius:
— Tai yra mano amerikietis, mažasis drauge, jo 

vardas yra Džim, bet tai yra šuns vardas, ne žmo
gaus, todėl aš jį vadinu Malenki, tai yra mažiuku, 
nes jis yra toks aukštas, — ji juokėsi linksmai ir 
stūmė berniuką priekin, nutraukdama nuo jo galvos 
kepurę. — Žiūrėk, Malenki, tai yra ugnis, bet nede
ga, — glostė ji ranka, liepsnojančius Sergiejaus plau
kus.

— Dėl švento Mykolo! — sušuko amerikietis tar
miškai.

Sergiejus nesuprato šio amerikietiško pasisveiki
nimo, bet kažkaip iš vidaus jam atsirado du žodžiai 
atsakymui:

— Prakeikimas, sėr.
Efektas buvo didelis- Aukštai Sergiejus iškilo 

šito jauno stipraus vyro rankose, o srovė nepažįstamų 
žodžių trenkė jam į ausis. Ir kas buvo per triukšmas. 
Sergiejus šešios pėdos virš žemės susijaudinęs kartojo 
naujai prisimintą žargoną, amerikietis savotiškai šau
kė, o Marfuška šokinėjo apie juos pusiau juokdamasi, 
pusiau ašarodama.

Kalėjimo viršininkas ir jo draugas prie ugnies 
pakilo panikoj.

— Jūs pakvaišot, — šaukė tėvas, — pagriebda
mas dukterį už juosmens, — sustokit triukšmavę, jūs 
nežinot kas atsitiko. Ji jau yra čia, apsistojus Petraš
kos namuos.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. balandžio 5 d.

Amerikos lietuviai lietuviškam
bet tuojau paprašė jį iš parei
gų pasitraukti. Ryšium su po
litika Kinijoje paminėtinį Dex- 
ter ' White, tik prieš pat 
mirtį paneigęs ryšius su komu
nistų partija, žinomas šnipas 
Alger Hiss, kuris atlikęs baus
mę, nūnai “šviečia” akademi
kus. Labai keistą vaidmenį at
liko Roosevelto patarėjas ka
nadietis Lauchlin Currie, ku
riam 1951 m. buvo atimta JAV 
pilietybė.

Anuometinis Valstybės de
partamento sekretorius Cordell 
Hull liko švarus. Gen- George 
C. Marshall, bandęs sutaikinti 
Chankaisheką su komunistais, 
yra didvyris dausose. Roose
veltas ir Trumanas kai kieno
laikomi didžiausiais preziden- mui ir pan. 
tais, nors iš tiesų jiems tenka

darbe

Reikia organizuoti net ir tuos, kurie nemoka lietuviškai 

P. ŽIČKUS

Praeitą kartą rašiau apie lie- Bet tai dar nereiškia, kad žmo- 
tuvius, kalbančius lietuviškai gus gal ne nuo jo pareinančių 
ir priklausančius lietuviškom or aplinkybių, nemokėdamas savo 
ganizacijom. Šį kartą bandysiu tautos kalbos, negali padėti sa- 
pasisakyti apie lietuvius, kurie vo kilmės tautai.
nebemoka arba silpnai moka lie Ar dėl kalbos nemokėjimo jis 
tuviškai, kurie nepriklauso lie- turi atsisakyti savo kilmės? 
tuviškom organizacijom, kurio- Yra tautų, pvz. airiai, kurios 
se kalba yra lietuviška, bet ku- jau daug šimtų metų ne tik ne- 
rie save vistiek laiko lietuviais moka savo kalbos, bet ta kalba 
ir dirba ar nori dirbti Lietuvos ir pačioje tėvynėje nebekalba, 
atstatymui, jos reprezentavi- Airiai stengiasi ją atgaivinti.

Bet savo kalbos nemokėjimas 
nesumažino airių patriotizmo.

didžiausia atsakomybė dėl iš- Kalbos nemokėjimas čia Amerikoje jie didžiuojasi
ugdymo komunistinės Kinijos, i Norint ar nenorint turime su esą airiai. Kai kurios jų šven- 
kuri ateityje pareikalaus ame- tikti su faktu, kad lietuviškai tės minimos net labai plačiu 
rikiečių žymiai didesnės aukos, nemokančių čia gimusių lietu- ; mastu. Gana dažnai girdime ir 
kaip Korėjos kare. 'vių yra, skaičius nemažas, jis j matome airius, dainuojančius

Kuriuo tikslu paskelbti do- didėja ir didės. Tai visai realus , televizijoj ar per radio angliš- 
kumentai — save pakaltinti ar faktas.
galutinai Chankaisheką nuvai- ]
nikuoti? Galimas dalykas, kad Ar kalbos nemokėjimas žmogų ! _________ __
Valstybės departamente ir Bal- paverčia kitataučiu? Ne. Žino-,sakau> kad nereikia jos moky
tuosiuose rūmuose sukurti nau- ma> tautos kalba yra viena iš tįg neaunaikina patriotizmo, 
ji “planai” bandyti iš priešo pagrindimų priemonių jos kul-
padaryti draugą ir žengti dar tūros pažinimui, ugdymui, vys- 
vieną žingsnį katastrofų poli- tymuisi. Svetima kalba niekada 
tikoje. nebus tam tinkama priemonė.

Ikai, bet kaip tik apie airių mer 
i gaites, jų žavias, mėlynas akis. 
Taigi, kalbos nemokėjimas (ne-

Organizacijos
Organizacijos, kuriose būtų 

į vartojamos dvi lygiateisės kal
bos, yra, tur būt, retenybė, o 
gal ir iš viso to nėra. Reiškia, 
šalia lietuviškų organizacijų, 
kuriose yra vartojama lietuvių 
ka'ba, yra ir turi būti lietuviš
kų organizacijų, kuriose varto
jama anglų -kalba.

Tos organizacijos, kuriose te 
bevartojama lietuvių kalba, po 
truputį nyksta. Atsiradus nau- 

i jai ateivių bangai, kai kurios 
i iš jų, įliejus naujo lietuviško 
kraujo, lyg ir atsijaunino bei 

1 atsigavo. Be to, atsirado ir nau 
jų lietuviškų organizacijų, kaip 
jaunimui taip ir senimui: skau- 

j tai, ateitininkai, Lietuvių Ben
druomenė, profesinės — - gydy
tojų, inžinierių ir pan. Bet jos 
nepritraukė čia gimusios kar
tos. Jie buriasi į savas organi
zacijas. Tik, gaila, permažai. 
Ryškiausia ir bene vienintelė 
platesniu mastu 'besireiškianti 
iš jų yra Vyčiai. Nuo pat mo
kyklos' suolo, ypatingai parapi
jinių mokyklų, reikia stengtis 
organizuoti jaunimą ir traukti 
į lietuviškas gretas, nors kar
tais ir į lietuviškai nekalban
čias. Tik tokiu būdu mes prisi-

Raketn Centaur paruošta skridimui Canaveral, Fla. ši raketa gali auginsime daugiau ambasado- 
išnešti satelitą į erdves, o taip pat gali būti naudojama kelionei
j mėnulį ir į kitas; planetas. (UPI) ' Nukelta į 6 psl.)

Marfuška sustojo, kaip perkūno trenkta, ir ame
rikietis sustingo laikydamas Sergięjų ore. Palengva 
jis nuleido berniuką žemėn, vis stipriai jį laikydamas 

j rankose. Ir toj stingdančioj tyloj viršininkas tęsė:
— Ji atvyko šį vakarą su savo papūga — šven

tieji gelbėkit mus — ir rytoj turės teismą. Ji buvo 
labai pikta, kai sužinojo, kad tik du teisiamieji. Ji 
rytą teis fabriko vedėją, o kitą dieną, — jis parodė 
nykščiu į amerikietį, — yra jo eilė. Sovietas sako, 
jog mes esam laimingi, kad jis yra svetimšalis, ji 
yra juo susidomėjusi ir daugiau nebekalbėjo apie ka- 

j linių trūkumą. i
Nebuvo atsakymo šiem žodžiam iš Marfušos- 

: Ji apalpo.
Sergiejus McTavish, pabudęs sekantį rytą po sle

giančio sapno apie pilką, velnio paukštį su raudona, 
uodega ant jo krūtinės, rado Marfušą ir jos ameri-' 
kietį stovintį prieš suolą, ant kurio jis prieš židinį 
praleido naktį.

| Mergaitės "veidas buvo raudonas ir sutinęs nuo 
ašarų, bet jos mylimasis draugiškai šypsojos.

— Pabusk, mažasis drauge, pabusk ir eik pusry-! 
čiauti, prieš savo darbą, — mergaitė stengėsi būti | 
linksma, bet kai Sergiejus trynė savo akis, ji susmu
ko šalia suolo ir vėl ėmė desperatiškai raudoti.

Aukštasis amerikietis veltui bandė ją nuraminti:
— Marfuša, mano brangioji, mano vaikuti, ne

sirūpink.
Sergiejus McTavish atsisėdo. Kaip kvailos yra j 

merginos, jos nesupranta, kad mirtis yra dalis karei
viško darbo. Jis patraukė stipriai Marfušką už plau
kų:

— Nustok verkti, — jis sakė, — ir pasakyk 
man, kas atsitiko.

Marfuša pasipurtė:
— Gerai, — ji kreipėsi į mylimąjį, — bet tu eik! 

j šalin ir leisk man vienai kalbėti, — ir tada kreipėsi 
I į Sergiejų, — Baba Papagai turi gąsdinančio humoro.! 
'Tai mes žinom iš Petraškos. Ji turėjo savo papūgą1

pusryčiaudama, anksti, dvi valandos prieš švintant, 
ir sėdėjo su ja visą laiką kalbėdama. Ji sakė papū
gai „Bielogvardiejec” (Baltagvardietis) ir papūga at
sakydavo „Bielogvardiejec”. Ir tada Baba Papagai juo
kėsi ir papūga vėl kartojo ir kartojo „Bielagvardie
jec”, ir Baba Papagai juokėsi dar labiau. Tu, Sergie- 
jau Sergiejevič, tu žinai, ką tai reiškia? — Marfuša 
pasilenkė virš suolo ir laikė savo sugniaužtus kumš
tis arti Sergiejaus širdies.

— Ne, — atsakė Sergiejus sunkiai, su pilnu 
šaukštu košės, pusiau prineštu prie lūpų.

— Mirtis. Tai viskas. Mirtis mano amerikiečiui, 
— Marfuša suėmė savo galvą rankomis, tada atsitie
sė ir pradėjo neatsidusdama tarškėti, — teismas pra
dedamas dešimtą valandą. Tu nueisi ten. Tai bus ge
neralinė repeticija. Baba Papagai šiandien turės re
peticiją. Tikrasis spektaklis bus tada, kai mano ame
rikietis stos prieš ją, — Marfušos balsas trūkčiojo. 
Sergiejus vėl perstojo valgyti-

— Ji žino tai. Ji sakė Petraškai, kad girdėjusi 
apie mieste esantį amerikietį. Ji sakė, kad niekada 
nėra bandžiusi papūgos prieš amerikietį. Ji keikė 
Ameriką. Ji sakė, kad tai yra vieta visų blogybių, 
kad tai kapitalizmo pilis. Ji sakė, kad visi amerikie
čiai buvo baltagvardiečiai, ir kada ji šį rytą kartojo 
savo papūgai „Amerikietis”, papūga atsakydavo: 
„Bielagvardiejec”. Sergiejau, -nueik ir pats pamatyk.

Sergiejus padėjo pusiau ištuštintą košės dubenį 
ant grindų. Jis prarado apetitą. Jam buvo aišku, kad 
Marfuška buvo šių dalykų sujaudinta, bet desperaci
joj griebėsi vilties, žiūrėjo į jį' norėdama pagalbos.

— Kiek laiko? — paklausė Sergiejus.
— Tuoj dešimt, — atsakė Marfuša, — eik su 

manimi, aš tau parodysiu kelią.
Lauke raudona saulė kilo per miglą virš blankiai 

baltos stepės. Už dešimt minučių kelio nuo namų 
Marfuša stabtelėjo, paėmė Sergiejų už parankės ir 
parodė:

— Ten yra, — pasakė.
(Bus daugiau)
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‘SAVE OOUARS TOBAY THE 8E8US WAYWHm*fcv r&asys $#aso$ , f.

MAN N Y BEGUN

Kviečiame į mūsų naują 
krautuvę, čia yra jums 
proga pirkti BEGUN’S rū
bų mieste, kur šiandien 
jūs sutaupot . . . Begu n 
būdu.

WEST
JUST EAST OF KEDZIE

IN G1FTS ANO 
WAROROBE

1 st PRIZE - 
2nd PRIZE - 
3rd PRIZE -

Specialios valandos mūsų didžiajam
atidarymo išpardavimui

Ketvirta*!. nuo 9 r. iki 10 vakar, šeštad. nuo 9 r. iki 6 vai. vakar. 
Penktad. nuo 9 r. iki 10 vakar. Sekmad. nuo 11 r. iki 5 vakaro.

BEGUN’S CLOTHING CITY
4th Prize—Men's *1988 Raincoaf 
5th thru lOth—Van Heusen Shirts 
llth thru 16th—$5 8-cup Carafes 
Plūs 25 Additional Prizes

No Purchase Necessary. Just Fili Out 
Free Enetry Blank at BCC.—Cotr.e in, 
fili out and deposit your entry card 
vvithout obiigaiion. Drawing to be held 
April 12. Winner need not be present. 
Just come in—you don't have to buyl

patiekia šias garsias etiketes

SENSACINGAS

IŠPARDAVIMAS
BEGUN’S “Milijono 

dolerių pritaikyi

Manny Begun pardavė ir asmeniškai prižiūrėjo pri
taikymą milijono dolerių vertės puikių rūbų! Jūs 
galite pasitikėti Manny’s vadovavimu ir mūsų dide
liu pasirinkimu visokių dydžių geriausiai visam jūsų 
gyvenime pritaikytų rūbų!

TIK PERŽIŪRĖKITE MŪSŲ MILŽINIŠKA 
DYDŽIŲ SKALĘ!

Dydžiai ir proporcijos bet kokiam sudėjimui, įskai
tant sunkiai surandamus sudėtinius dydžius kaip 
39, 41, 43 ir t. t.

Tūkstančiai Pasirinkimui

Vienom arba Dviem

Su kiekvienu perkamu 

kostiumu.

ŠIMTAI PREKIŲ SPECIALIAI ĮKAINUOTŲ 
VYRŲ IŠVERČIAMO STILIAUS BSI^lSSIl _

ŠIAM YPATINGAM ATVEJUI! Jilllllllllllllllllllllillltc O IJ P O N»H»IHHIIIII1II«HIIIIIIĮ£

: Men’s Popular Wash N’ Wear DRESS SLACKS =
: You’ll find all the latest fabrics and pat- _ =
■ tern in this newly arrived group of Dress Y K. M ZL — 
i Slacks. All sizes. Free cuff alterationę. 5
: Comparable values $10.95... BGC PRICE

BERNIUKAMS
Išeiginės Kelnės
Lyginant su 

$4.95
BCC KAINA

BERNIUKAMS

Reguliarūs ir storuliams 
visų dydžių.

Lyginant su
$29.95 □

BCC KAINA ® W

BCC
Kaina

BCC
Kaina čĮĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui c O U P O N iiiHiimmiiiiiiiniiiiiit

S Men’s T-SHIRTS, BRIEFS or BOXER SHOKTS
— Combed cotton T-Shirts, nylon reinforeed.
= Combed cotton briefs with double seat =
S for longcr wear. Durable boxer shorts. All UB mHB : 
5 sizes. Compare with BBC PRICE
5uii;iiii!imiiii!iiiiiiiii!!in;iii:iimiiiimimiiiiiiii!Eieijiiiimiiiiiiiiiiitf

BERNIUKAMS 
Medvilnės Kelnės

Lyginant su Q7
$2.95

BCC KAINA “ BERNIUKAMS

BERNIUKAMS
LIETPALČIAI

Lyginant su
$19.95 M 1 b O 

BCC Kaina S i

REGULIARŪS IR STORULIAMS Praktiški, patvarūs. Kaip tik 
tinkami pavasariui.

Lyginant su 
$10.95

BCC KAINA

Įiiiiiiiiiiiumiiiiiiuiii c O U P O -N imHimiiiiiiiiiiiiiiniiiJs
: YOCB CHOICE YOUIt CHOICE

Men’s DRESS SHIRTS or Men’s PAJAMASLyginama vertė 
$16.95

BCC
Kaina Smart styled br.oad- 

cloths in a nicc 
choice. Comparcs 
witli $3.9S.

You’ll rccbgnize this 
fa.mous brand of 
shirt. Compares with 
$3.95 values.4 SEZONŲ BET 

ORUI
VYRIŠKI PALTAI

Ly€SU“ s o 88
BCC KAINA iii

Pasirinkite iš pilnu dirbtinio 
šilko pamušalu vaivorykštinių 
spalvų “Oaoron-Cotton” mišinio 
popui. "Itaglan” stiliaus ranko
vėmis. Visii dydžių. Spec. di
džiajam atidarymui šiomis že
momis kainomis.

Specialūs didž. atidarymui 
VYRIŠKI SPORTINIAI

ŠVARKAI
Dryžuoti, languoti ir nelygaus 
audimo grynos vilnos, “lvy”, 
continentiniai ir konvenciona
lus stiliai.

KOKIAM

VYRIŠKOS “BAN-LON” 
‘Stretch” Kojinės

l’OI lt CHOICE YOl It CHOICE
Men’s STVEATERS or Quilt-Lined J-ACKETS

“ Current popui, styles 
SS in Cardigans & Pu.il- 
S3 overs. Hurry in for 
“ these. Compare with 
g. $14.98.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii

Lyginant su $1.00 
už porą 

BCC KAINA A very practical gar- 
ment — cspecially at 
this l,ow prico. Com
parcs with $11.95, .

Lyginant su 
$32.50

BCC KAINA

Ilgai neštoj. Ban-Lon ”Str.etch” 
Tampriai tinkančios, viršus su 
gumelėm. Pasirinkit iš puikaus 
pavyzdžių ir. spalvų rinkinio,

TAND-2 TROUSER l-AND-2 TROUSER

SUITS
COMPARE TO $49.50 COMPARE TO $69.50

l-AND-2 TROUSER l-AND-2 TROUSER

SUITS
COMPARE TO $85.00 COMPARE TO $110.00

SLACKS
Ali the smart oew 

patiems fhat boys likę!

GRAND HH
OPENING
special .ApBra J

COMPARE 
TO $14.95

34 35 36 37 38 39 40 4, 42 43 44 46 48 50 52

Kcg'uliarus X X X X X X X X X X X X X X X

Ilgi X X X X X X X X X X X X X

Ekstra Ilgi X X X X X X X

Trumpi X X X X X X X X X X

Stori X X X X

BOYS’
f

KNIT SHIRTS
A fine choice here!

COMPARE /♦» ■ 
TO $1.95 ^1I2JBCC PRICE 1!♦



TAUTA IK TAUTINĖ 
IŠTIKIMYBĖ

Atvyksta dr. J. Girnius

i parduoti, siūlantis mokėti “gry 
nais”, yra pirmas ir kaip tik ro 

: dąs, kad lietuvių dedamos pa
stangos išlaikyti Dainavą nie- j 

Dr. Juozo Girniaus knygoje ka(ja nebus nuostolingos. F.
“Tauta ir tautinė ištikimybė” i STOVYKLOS VAJAUS 
paliesti nutautėjimo opūs klau- REIKALAI
simai. Neseniai praėjo Bostone Į Vajus Jaunimo stovyklai 
surengtoji diskusinė popietė te- “Dainava” vyksta sėkmingai, 
ma — Tauta ir tautinė ištiki- yra talkininkų kurie privačia 
mybė. Panašų diskusinį vakarą iniciatyva yra išplatinę net po 
rengia ir Detroito Lietuvių Kul -[qq knygelių.
tūros klubas. Kaip ir visad gįs vajuS vyksta ne tik Det-
Lietuvių kultūros klubas nuo
širdžiai stengiasi pasitarnauti 
Detroito lietuvių visuomenei ir 
dažnai pirmauja kultūrinių pa
rengimų srity. Diskusinė po-

I
........... «, W;|»Sp«8

ū) i
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M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgę metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III.

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

’bluefire oil co.
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

SGPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA

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

7159 So. Maplewood Avė., 
Chicago 29. 111.

GRADW$KA$

roite, bet ir visuose lietuvių gy 
venančiuose didesniuose mies
tuose. Ir Chicaga ir Clevelan- 
das, ir net tolimesnis New Yor- 
kas turi Stovyklos Globos komi

Šv. Antano parapijos choras po koncerto Vasario 16 d. proga. Choristų tarpe min. Juozas Rajeckas. 
Iš dešinės kun. W. Stanevičius, parapijos klebonas, su vikarais kun. K. Simanavičium ir kun. V. 
Krikščiūnevičium. Šalia kun. K. Simanavičiaus muz. A. Mateika.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

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

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

» »* * * * •»

pietė įvyks balandžio 8 d. 5 įcįUg jr gįuo metu talkina va- 
val. p.p. Tarptautinio instituto' juij kurj gįemet veda detroitiš- 
salėje. I diskusijas atvyksta ir kiai Pr poiteraitis ir Vacį. Le- 
dr. J. Girnius, kuris rašo: “Te- jyS
ma gal tiktų lietuvybės klau- geį ne įjk didesnieji miestai 
simo susiejimas su jaunimo gyvena vajaus ženkle, ateina į 
klausimu ir būtent: — Kartų pagaĮbą ir tie miesteliai iš ku

rių vasarą važiuoja moksleivi
ja į Dainavą stovyklauti.

Vajus neužilgo baigsis. Dau
gelis detroitiškių buvo aplan
kytas ar sutiktas ir turėjo pro
gos savo auka paremti Daina- 

ivos reikalus. Bet tie, kurie ne-

gana erdvioje Holy Redeemer Atwater gatvės. Stalo teniso landžio 15 d., buv. lietuvių sve- 
salėje. Bilietai jau parduodami pradžia, šeštadienį irgi 1 vai. po tainės salėje. Kaip ir praėju- 
ir galima gauti Gaivoje, Nenn- pietų. Stalo teniso žaidynės tę- siais metais bus galima gauti

žvel-(generacijų) dialogas, 
giant lietuvybės ateitin”.

Toliau bus aptarti ir 
klausimai:

“Ar visos tautos nepaseno?
Ar prasminga jaunąją kartą 
“suvedžioti” tautine atsakomy
be išeivijoj? Ar galima svetur "pį^į^'ja’’dikcijos
tautinę gyvybę iš tiesų islaiky- ar Ritų techniškų priežaseių, ir 
ti (mišrios šeimos, dvi kalbos) ?, norgtų gaVQ auka paremti tą 
Koks nors tautinės' gyvybės į- darbą kurį atlieka Daįnava lie- 
žiebimas yra prasmingas? Kiek ^uvįuį (0 įajp paį jr savo iaįmę 
atsakinga . vyresnioji . karta? pabandytį); g-ali kreiptis į va- 
Kiek atsakinga jaunesnioji kar- talkinančius asmenis telefo

nais: DU-11782 arba LU-44308.

kiti

goję, Baltic Delicatessen krau
tuvėje ir pas kiekvieną choris
tą.

Garsiąją Dubois kantatą 
Septyni Kristaus žodžiai žada 
išpildyti solistas Bronius Mari- 
jošius iž Toronto balandžio 8 d.

sis dvi dienas. Rungtynes orga pietų.
nizuoja Detroito Lietuvių Spor- — Dariaus ir Girėno klubo 
to klubas Kovas. | metinis susirinkimas, kuriame

— Misijos Šv. Antano baž- bus renkama naujoji valdyba, 
nyčioje prasidės pirmadienį, ba įvyks balandžio 8 d. buv. lietu- 
landžio 9 d. ir vyks visą savai- vių svetainės patalpose. Bus

j 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite® i 
Įuž apdraudę nuo ugnies ir auto-m 
Įmobilio pas 1

FRANK ZAPOLIS
32<)S% VVest 05th Street 

z® "Jhicago 42, Illinois
0Tel.: GA. 4-8654 ir GK. 6-4339. |

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

tę vakarais nuo 7 vai. Ves te
laikė 11 vai. pamaldų Šv. Anta- Vas Petras cinikas, MIC.
no bažnyčioje.

— Amerikos Lietuvių Balso 
radijo klubo, kuris išlaiko “Li-
thuanian Voi'ce’ programą,

ta? Kaip žvelgti į konservątyviz

veikla per praėjusius metus bu
vo gana vaisinga. Padaryta du 
visuotini susirinkimai, 46 valdy 
bos posėdžiai ir suruošta 4 di
deli parengimai: pavasarinis 
koncertas, kurį išpildė Grand 
Rapids oktetas, suruošta gegu
žinė, jaunųjų talentų vakaras 
Windsore ir Toronto vyrų 
Okteto su sol. V. Verikaičiu

mą? Kaip žvelgti į radikalizmą?
Kiek naudingas šiuo metu libe- — Detroito žurnalistai, prieš 
ralizmas?” metus laiko susiorganizavę,

Detroitiečiai, mes mokame šiuo metu jau turi 12 narių. Pir 
būti vieningi. Užpildykime Lie- mininku yra tėvas dr. Tomas 
tuvių Kultūros klubo išnuomo-; Žiūraitis, OP. Balandžio 1 d. į- 
tą salę! Ir Detroito studentija— ,vykusiame susirinkime buvo ap 
jaunimas, kaip ir visad, tegu tartos vidaus tvarkos taisyklės 
būna gražiu pavyzdžiu ir švie- ir supažindinta su narių pažy-
siu pavyzdžiu visiems kitiems mėjimų blankomis. Ateinantis Numatyta ir šiais metais gegu- 
miestams. VI. Mingėla susirinkimas numatytas gegu- gįnę suruošti toje pačioje vieto-

žės 20 d. 2 vai. po pietų. Vieta je chemung ežero pakrantėje
NORI PIRKTI DAINAVĄ

‘Fresh Air 
vas kreipėsi

Campaign atsto-.

bus pranešta vėliam
Šv. Antano parap. chorasš

raštu į ALRKF kuriam vadovauja muzikas Al- 
jaunimo stovyklos tarybos pir-,bertas Mateika, papildytas nau
mininką prašydamas išnuomoti 13om^s

— Kaziuko mugė, kurią ruo
šia Detroito skautai įvyks ba

idomus pranešimas Detroito 
Lietuvių Namų reikalu.

S. G-kas 
(Nukelta į 7 psl.)

DEGUN’S (CLOTHING CITY) RŪBŲ MIESTE VYKSTA 
DIDŽIULIS ATIDARYMAS!

O 1/ I s e L f
9 8% I ■ M S E R V I C E

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

Prieš 15 metų atidarę pirmą, rū
bų krautuvę Ciceroje, vėliau Dow- 
ners Grove ir .Elmhurst, III., dabar 
atidaro “BEGUN’S CLOTHING 
CITY” Čikagoje pietvakarinėje 
dalyje, 3150 West 63rd Street.

Naujos krautuvės savininkai

vertės dovanų paskirstymas, ku
ris įvyks paskutinę atidarymo die
ną. Pirkę laike šio atidarymo rū
bų už $30.00 ar daugiau kiekvie
nas gaus nemokamai dovanų.

Naujai pertvarkytas namas tu
ri 50 pėdų frontą ir 6,000 kvadr.

Manny ir Larrj'' Begun turi didelį pėdų plotą ir sandėlius rūsyje.
koncertas. Vieton išvykusių pra patyrimą rūbų prekyboje, kurį 

... . T . įsigijo iš savo' tėvo, dirbančio tojenesejų Algio Barakausko ir Lio srit <e virš 40 metų.
nes Stankutės pranešėjais kvie ........ x -
ciami kiti jaunuoliai. Praėjusio įr įęsįs įkj bak 12 d. šio įvykio 
sekmadienio programoje daly- didžiausias dėmesys 
vavo Zita ir Rimas Sukauskai. — ....... . ...i.,,.—

liepos 15 d.
— Amerikos ir Kanados lie

tuvių plaukikų ir stalo tenisi
ninkų žaidynės įvyks balandžio

padedamas ; 7 ir 8 dienomis Detroite.
ruošiasi Plaukymas vyks šeštadienį ! 

balandžio 7 d. nuo 1 vai. po pie
stovyklų, visoms vasaroms ir vi nuoširdžių talkininkų, 
sam stovyklavimo sezonui jų Isavo didžiajam pastatymui — 
organizacijos tikslams, arba sto Consilium Faculta- tų St. Chur recreation baseino,

° w čc ’A/TiIrz-v Poj-nonolzn Anor-G- APvjIFv VsnnnAW Avp npfnli rvTflP.K
vykią parduoti uz kurią jie mo
kėsią grynais. 

Organizacijos tikslas — iš
vežti paliegusius vaikus į gam 
tą visam vasaros sezonui. Or 
ganizacijos reikalavimai — 
100 lovų stovykla 100 
spindulyje nuo Detroito, kuri 
turėtų ir privatų ežeriuką ir I 
lengvai būtų pasiekiama ir 
drauge izoliuota nuo didžiojo, 
kelio ir didelių miestų.

Prašymas išnuomoti stovyklą 
visai vasarai yra nepirmas iš 
vietinių amerikiečių organiza
cijų, bet rimtas prašymas ir

tiš”. Ši Miko Petrausko opere
tė yra labai mėgiama ir susido
mėjimas yra toks didelis, kad

4535 Fairview Avė, netoli Mack 
Str. rytinėje miesto dalyje. Sta
lo tenisas vyks garsioje Cobo

atrodo neužteks vietų šiaip jau i salėje, pastatas D, įėjimas iš

mylių į $$

Y

Savininkai nusistatę turėti tik 
Amerikoje gamintus rūbus geriau
siai žinomų firmų. Atkreipkite dė
mesį į jų skelbimą, kuris telpa

tai $500.00 šios dienos numeryje. (Sk.)
"" 1 ■ » -..

LEO’S TEXACO SERVICE
PILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI

Prityrusių tepimas ir aliejaus pakeitimas
4951 S. California Avė. (kamp. 50 Si.) Chicago 32. III.

Leonas Franckus, sav. Tel. GR 6-9555

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

<8
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CRUSADERS 10 YR. OLD IMPORTED
BRANDY Fifth $3-39

ST. ANNE 80 PROOF BRANDY Fifth $2-98

GERMAN BRANDY 10 YR. OLD Fifth $3-69

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P. Fifth $4.89

IMPORTED POLISH WISNIOWKA,
ZUBROVVKA, KRUPNIK Fifth $4.98

CANADIAN VVHISKEY 6 YR. OLD
90.4 PROOF Fifth $3-98

ZARNOFF 80 PROOF VODKA Quart $3.09
DISTILLED LONDON DRY GIN

90 PROOF Quart $3-29
CIIERRY HEERING LIQUEUR Fifth $6.39
SOUTHERN COMFORT LIQUEUR 3.98

1111111111H11II1111111111111S! I! 1,111111! 1111111111!

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI 
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DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-6 i 65 

GENEKAL CONTllACTOR

Atlieka įvairius statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalinm- 
kystės, cemonto, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo. 
Atskirų kambarių bei butų įrengimų 
pastogėse ir skiepuose.

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

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

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mieli.
Tel. BRoadway 3-2224

L

Pasiruoškite VELYKOMS, įsigydami

GRAŽIUS RŪBUS 

H. SEIGAN KRAUTUVĖJE

Atsilankykite į draugišką krau
tuvę, kurioje savininkai ir par
davėjai kalba lietuviškai. Čia 
rasite didžiausį pasirinkimą vė
liausių fasonų vyriškus kostiu
mus ir paltus tokių žymių firmų 
kaip: "SOČI ET Y BRAND",
“GROSHIRE", “BOTANY 500" 
ir kt. Švarkelių (jackets) trum
pų ir ilgesnių. Kelnių net iki 60 
dydžio. Geriausių firmų marški
niai visų dydžių; ir kitų vyrams 
reikmenų.

Jaunuoliai čia ras apsirengimą pra
dedant nuo batų iki skrybėlės. Atsilan
kykite tuojau, kad galėtumėt pasinau
doti didesniu pasirinkimu.
ATĖJĘ TĖVAS IR SŪNUS RAS ČIA TINKAMIAUSIUS SAU 
RŪBUS. GALITE PIRKTI KREDITAN PATOGIAIS JUMS 

IŠSIMOKĖJIMAMS !

.SEIGAN
RŪBAI, SKRYBĖLES, BATAI IR KITI REIKMENYS 

VYRAMS IR JAUNUOLIAMS

4630-32 Souih Ashland Avė. Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

Velykoms!

LENKIŠKAS KUMPIS
ant Jūsų Velykų stalo padaro 

šventes sėkmingomis
TIKRAI LENKIŠKAS IMPORTUOTAS KUMPIS 

užsitarnavo šį ženklą

C
m ★

tousek&epingi
GUARAKIEES <?/
<M SEEUHOTOPažymintį aukščiausios rūšies produktą 

Visur prašykite lenkiško kumpio
ATALANTA — KRAKUS — TALA

nuo 2 iki 10 svarų skardinėse

PUIKAUS SKONIO 

KIAULIENOS NUGARINĖ

nebrangiose 3—l1/2 svaro

skardinėse

=£9

Tikrai iš Lenkijos importuoti mėsos produktai

ATALANTA — KRAKUS _ TALA

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

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

4P
METINIS 

DIVIDENDAS 
mokamas visoms

santaupoms

MUTUAL -X/,,,,/SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicag© 8, III. 
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. • Tel. VI rginia 7-7747
Savings Insured to $10,000 by F.S.LI.C

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Kas tik turi ger? skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 

Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5. 
Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 

6211 South Western Avė. krautuvė

%
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ŽVILGSNIS Į PASAULIO SPAUDA
gyje kariškiai įvykdė pažadą a- 
tiduoti vyriausybę civiliams, ta
čiau rinkimai davė dešinesnę 

Kai tik buvo pasirašyta su- vyriausybę negu daugumas su
tartis tarp Prancūzijos ir Aiži- kilėlių norėjo. Kai paaiškėjo vy 
rijos sukilėlių laikinosios vy- riausybės planai atsisakyti kai 
riausybės dėl karinių veiksmų kurių Nasserio pradėtų vykdy- 
su3tabdymo bei nepriklausomy-' t.i turtų nusavinimo planų, ėmė 
bės suteikimo procedūros nu- bruzdėti studentai ir darbinin-

(Atkelta iš 1 psl.)

De Gaulle šūvis j Maskvą

statymo, Maskva tuojau pripa
žino tą komitetą Alžirijos vy
riausybe ir siunčia ten savo 
atstovą. Į tą Maskvos mostą 
de Gaulle atsakė savo ambasa
doriaus iš Maskvos atšaukimu 
ir Maskvos ambasadoriaus iš 
Paryžiaus išprašymu. Tuo san
tykiai nėra visai nutraukti, tik 
bus palaikomi ne per ambasa
dorius, bet per charges d’affai- 
res. Spauda, žinoma, tą įvykį ko 
m,en tuo j a.

Paryžiaus Le Monde rašo: 
“Bandydama visiems įtikti, Mas

kai. Juos pasekė ir politikon kiš
tis mėgstą kariškiai ir vėl
įvyko perversmas — greit atsi
rado pasipriešinimas iš kitaip 
reikalus tvarkyti norinčios ka
riškių grupės. Šiuo metu ten 
didelė painiava. Ieškodamas prie 
žasčių The Guardian taip rašo: 
“Vyriausybės kivirčiai gal bu
vo tiesioginė perversmo priežas 
tis, tačiau užsienio politika, tur 
būt, bus turėjusi lemiančios reik 
šmės. Vyriausybė šildė santy
kius su Iraku, bet šaldė su Nas- 
seriu. Egiptiečių nusikratę ka-

kva gavo ne tą, ko norėjo. Al- i riškiai, be abejo, nebenorėjo 
žiriečiai neužmirš, kad Maskva i juos atgal susigrąžinti, tačiau 
laukė iki 1960 m. su de facto' juos galėjo gąsdinti kai kurie 
pripažinimu, kad Maskvos ma- Sirijos vyriausybės žygiai, ban- 
terialinė pagalba buvo tik sim- dą skaldyti arabų vienybę. Kaip
bolinė, kad alžiriečių atstovai 
tik su didžiausiu vargu tegalė
davo prisimušti prie sovietų vai 
dininkų. Prancūzai taipgi atsi
mins, kad Maskvos kritika ėmė 
stiprėti tik tada, kada pradėjo 
ryškėti de Gaulle nusistatymas 
pasiekti susitarimo su alžirie- 
čiais”.

Dėl MaskVOs — Paryžiaus

ten bebūtų, antrasis perversmas 
sugrąžino Siriją į senus laikus, 
o dabar vykstąs trečiasis su
kilimas gali virsti brolžudišku 
civiliniu karu”. O. Lab.

LIETUVIŠKAM DARBE
(Atkelta iš 3 psl.) 

rių, kurie mus atstovaus visur,
plyšio diplomatiniuose santy- ^ur JĮe galės. Ne tik politi
kiuose La Gazette de Lausanne 
mano, kad Maskvos mostas pri
pažįstant de jure Alžyro sukilė
lių komitetą yra, mažiausia sa
kant, nelogiškas veiksmas, ta
čiau tuo pačiu kvepia ir Pary
žiaus kerštas, nes Evian derybo
se ir susitarimuose Prancūzija 
pripažino tą komitetą alžiriečių 
atstovu. Komentatorius teigia, 
kad tas įsitempimas tarp Pary
žiaus ir Maskvos prisidės prie 
dar didesnio Prancūzijos įzo- 
liavimo.

Perversmai Sirijoje

Tik optimistai galėjo many
ti, kad prieš pusmetį įvykęs pu
čas Sirijoje bus paskutinis ka
riškių bandymas nuversti vy-

koj, bet ir moksle, sporte, me
ne bei visur kitur.

Jų darbai
Lietuvybės labui darbo yra 

begalės. Tik darbininkų trūks
ta. Mes džiaugiamės kiekvienu 
asmeniu, kuris ką nors gero pa 
daro- ar net pasako mūsų kraš
tui ar tautai. Ir juo daugiau at 
siras tokių asmenų, kurie pada
rys ką nors gero mūsų tėvynei, 
juo mes būsime laimingesni. 
Bet pirma, nei svetimtautis 
mums ką nors gero padarys, jis 
turi pažinti mus ir mūsų kraš
tą. Čia ir yra geriausia dirva, 
kur lietuvis, nors ir nemokąs 
tėvų kalbos, gali labai daug pa
daryti.

Turime daug parapinių mo-

jaunimą daugiau supažindinti 
su Lietuvos praeitimi, kultūra, 
papročiais. Kas įskiepijama ma 
žam, tas dažniausia pasilieka 
per visą amžių. Tada tas jauni
mas, ir augdamas ir paaugęs, 
žinos, kas jis yra, visur galės 
prisiminti pareigą savo tautai. 
Tai bus geriausi ambasadoriai. 
Tik reikia atkreipti didelį dėme 
sį šia kryptimi. Tada turėsime 
ne tik Lituanus žurnalą ir Vy
čių organą “Vytį”, bet bus jų 
daugiau ir gerų. Atsiras ir ang
lų kalba knygų, kalbančių apie 
Lietuvą ir lietuvius.

PAVASARINIS

IŠPARDAVIMAS

NAMŲ RAKANDŲ, 
TELEVIZIJŲ,

AUKSINIŲ DAIKTŲ. 
KAINOS NUMAŽINTOS 

DIDELIS PASIRINKIMAS
Svečiu kambario setu, miegamojo 
kambario setų, Šaldytuvų, karpetų, 
plaunamų mašinų, garinių pečių, 

televizijų.
Kėdžių, lempų, staliukų, Phono- 
grafų, laikrodėlių, deimantų.

Lietuviškų plokštelių 
LENGVAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

BUDRIK
FURNITURE

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

i Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais 11—5 vai.
į Budriko radio programos sekmad.

.š stoties WHFC, 1450 kil. nuo 
i 2 iki 2:30 valandos po pietų.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
SEAL E S T A T E SEAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, 

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

mos. Duos be derybų už $11,800.
Du butų mūras. 2 po 8 kamb. Ge

ležinė konstrukcija. Alyvos šildymas. 
Mūro garažas. $29,000.

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

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

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

Naujas 7 metų mūras. Moderni 
statyba 2x4% butai. Karpetai. Įreng
tas rūsys. $88,700.

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

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

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

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

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

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

Prie pat parko. Modernus mūras. 
9 kamb. 50 p. sklypas. Garažas. 
$25,900.

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

Dotas bizniui ir butui. Vieta dide
lėj biznio gatvėj, Marųuette Parke. 
$6,000.

Gabi moteris turės rūbų valyklų 
ir puiku butą geram namo. Brighton 
Parke. $14,800.

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

Brighton Parke. 2 geri namai. 5 
butai, taverna įrengta. $360 nuomos. 
$28,600.

Ties mūsų ofisu, keli blokai j ry
tus, 2 geri pajamų namai. Kainuoja 
$17,500. Duoda $4,800 nuomos į me
tus. Reikia įmokėti $4.500.

$35,900 mūrinis 9 metų — 2 butai 
po 3 mieg. kiekvienas. M. panke.

§24,300 mūrinis namas su taverna 
ir visais Įrengimais arti mūsų.

§16,900 mūrinis 3 niieg. ant 80 
p. loto, M. arba G. parke.

§11,300 medinis 4 kamb., rūsys, 
garažas M. parke.

§33,800 mūras prie pat mūsų įs
taigos, butas sav. ir 3 nuomos.

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

§18,500 visai naujas, 1 mieg. Arti 
mūsų įstaigos.

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

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

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

§19,500 naujas mūrinis. M. p. su 
aukšta pastoge, įmokėti tik $1,500.

§17,000 medinis 4 butai Brigthon 
p. Geroj vieioj.

§28,500 medinis 6 butai Gage p„
garažas, 2 lotai.

§25,900 mūrinis 3 butai, garažai, 
Gage p.

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

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

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

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

eiH.Mio mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
bl. nuo mokyklos.

*10.900 medinis 4 kamb., rūsys, ga
zo šild., arti mūsų. .

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 West 69ib Street. Tel. 438-5151

PILDOME INCOME TAX

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

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

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

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Apsėmimo kontrolė. 
Arti CG-os ir į vali. nuo Kcdzio. Tik 
$17,900.

6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marųuette 
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.

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

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuomojamas 4 kamb- namas. $40 
j mėn.; ir 5 kamb. namas su ekst- 

, ra sklypu, $35 j mėn. Idealūs vy
resnio amž. žmonėms. Kreiptis — 
Lithuanian Real Estate Company, 
Tel. 2811, Spring Valley, Illinois.

Išnuom- kambarys vyrui, 1-me 
aukšte. Su valgiu ar be valgio.

4320 S. Fairfield Avė.
Išnuomojamas puikus kambarys 

tvarkingam vyrui, prie mažos šei
mos. Tel. WA 5-5903.

REAL ESTATE

Platinkite “Draugę”.

Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šį 
pavasarį savo namų, biznį aT kitokių 
nuosavybę parduoti, tuoj pat užre
gistruok jų šioj įstaigoj. Turime la
bai daug rimtų pirkėjų, visose mies
to dalyse ir Tamstos nuosavybę ga
lime parduoti per 30 d. ir greičiau.

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

Telef. CL 4-7450 arba 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. $21,600.

NAUJAI ATREMONTUOTAS
5 kamb. mūr. bungalow prie Mar- 

ųuette Pk. $19,500.
ARTI Į VISUR I

Geriausioje Marųuette Pk. vietoje 
10 motų mūr. namas, 2 butai po 5 
kamb. (sų 3 miegamaisiais). Pigus.

§855 MĖN. PAJAMŲ
5 krautuvės ir 8 butai Marųuette 

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 MŪR. BUNGALOW
Su 3 miegamaisiais. Apsauga nuo 

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

13 APARTMENTŲ
Marųuette Pk. S 13.000 metinių pa

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

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015
MAROUETTE PARKE

Prie šv. Kryžiaus bažn. medinis 
namas, du butai, salė parengimams 
ii- taverna. Su visais įrengimais. 
Mažas įmokėjimas. Kaina tik 
$16,500.

Prie Marųuette Parko bažnyžčios 
mūrinis, 4 butai po 5 kamb. Geras 
namas ir nebrangiai.

Prie 67-tos ir CumpbeU. 2-jų bu
tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $25,500.

VAINA R E A L T Y
6540 S. WESTERN AVĖ. 

REpablic 7-9515 arba RE 7-4639

MARQUEPTE PARKE
Iš naujesnių, nebrangus, 1% aukš

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

Prie Maria High, 4 butai po 6 
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. 
kamb. ir 4 kamb.), ir graži krau
tuvė; tinka bet kokiam bizniui. Ar
ti judraus Western ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metą. Labai 
pigus.

šviesus 8-jų mieg. kamb. bunga- 
low. A. ti Marųuette Parko mokyk
lų. Viskas moderniška. Gražiai tš- 
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 arba PR 8-1595
Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—§36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—§18,960 

I Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—§29.500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—§16,900 
Didelis pinistrin*. gerų fr pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ LA 8-8384

Perskaitę "Draugą"., duoki* 
te ii kitiems pasirkaityti.

CONTRACTORS

riausybę — rašo Londono The kyklų. Reikia, jose, nors ir an- 
Guardian. Keturių mėnesių bė- gliškai, čia gimusį lietuvišką

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

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS

M

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

Telef. WAIbrook 5-5121

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E. 

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

30 p. sklypas. Naujas garažas. Idea
lu vienam ar dviem asmenim. Kaina 
tik $13,000.

Marųaette Parke. Modern. mūri- 
--nis, 2 po 6 kamb. su ekstra sklypu 
šalia.

Medinis. 2 butai — 6 ir 4 kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 

j vietoj. Brighton Parke. $21,000.
Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild.

| Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16,900.

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

’ r r --A--Į-

STANKUS! 
CONSTRUCTION C0. |

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.

I
 Chicago 86, Illinois

i-----------------------------------------------

ŠILDYMAS
A. Stančiauakas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu; 
ir alyva kūrenamus pečius (fur-! 
naces) visų dydžių oro vėsintu-1 
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus. į
7304 So. Rockwell Street

Tel. GRovehill 6-7875

A. ABALL ROOFING
įsteigtu prieš 48 metus 

Gutters, Doįvnspouts, Stogai, Dum 
traukiai Pataisomi. Išsmalinaml ar 
ba dedamo naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eoated). Dažymas iš lauki. 
“Tuckpointing". Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dienų ir naktį bei sekmadie. 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VTO. SKADE, ST 8-8272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiamo šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų išsl- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kcdzie Avenue
Cbica’go 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

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 mėnesį.

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

AND LOAN ASSOCIATION 
SJfSO South Halsted Street * Chicago 3 * CLiffside Jf-OIOĄ 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

I RANE SAVINIES
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS i
VIETOSE

F. Petrauskas Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-8792 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiu:

§36,600
Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai 

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE 

2405 W. 51st St. WA 5-5030

Parduodamas 150 x 450 pėdų 
sklypas prie 135 So. ir Archer, 
Lemonte. Vanduo, elektra. Vais
medžių sodas, 12 x 16 “cottage”. j 
Graži vieta, nebrangiai. Informa-! 
cijai telef. VI 7-0258.

4 '/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 AUnnC. PIRM. ir KETV.......................... . 9 v. r. iki 8 p. p.■ MLUriUUO. ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 p. p.

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

Parduodami 3 modern. vasarna
miai—cottages. Pilnai apstatyti, 
miesto vanduo. D/z bloko iki ežero, 
1 blokas iki miestelio. Prieinama 
kaina. Union Pier, Michigan.

Tel. Lakeside 4411

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKT'AS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMU 

RE PUBLIC 7-8949 
2301 W. 69th St., Chicago

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, £ 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

Heating Contractor i “NIDA” BUILDERS, INC.HH a-r a a-rinT-ir matttttci ntavattu
Greit, sąžiningai Ir garantuotai 
Įrengia naujus, perstata senus 
įvairių rūšių gazu, alyva ir ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekėjimo 
rinas (gutters) ir kt. darbus. 
Nemokamas apskaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Western Avė., 
Chicago 9, m.
Tel. VI 7-3447

STATOME NAUJUS NAMUS, 
VASARVIETES, GARAŽUS IR 

ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

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

V. SIMKUS
Statybos h- Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET 

Tel.; PR 8-4268 Ir TE 9-5531

| LAPKUS BUILDERS, INC. |
$ Statome Įvairius pastatus. Dar- B 
gbas atliekamas labai sąžiningai, q 
^.vartojant geriausias medžiagas.» 

Turime dar keletą sklypų Chicagoj. 
6440 SOUTH PULASKI RD.
RE 7-6630 arba LU 1-0400

Pirkite JAV Apsaugos Remkit dien. “Draugą”
Bonus!

Apsimoka skelbtis “DRAUGE' 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vlų dienraštis. Gi skelbimu kalno* 
visiems prieinamos.



REZOLIUCIJOS IR KAS TOLIAU?
Kongreso rezoliucijoms Pabaltijo kraštų bylos reikalu 

remti komiteto pranešimas

Rezoliucijų skaičius JAV-bių 
kongrese Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos laisvės reikalu didėja. 
Jau turime šiuo klausimu sena
te ir Atstovų rūmuose net 9 re
zoliucijas. Komitetas tikisi dar 
vienos kitos naujos rezoliucijos 
šiomis dienomis.

Svarbesni žygiai

Komitetas išleidžia dideliu ti
ražu lapelių, kurie bus paskleis
ti krašto lietuvių, latvių, estų 
ir amerikiečių tarpe. Tuose la
peliuose aiškiai nurodoma kaip 
įsijungti į Pabaltijo kraštų lais 
vinimo darbą. Komitetas planuo 
ja 1962 m. birželio mėnesį pa
siųsti į Washingtoną didoką de
legaciją, kuri padarytų rezoliu
cijų reikalu spaudimą į kongre
so narius iir administracijos 
pareigūnus.

Kas darytina šiuo metu?

Kiekvienas geros valios lietu
vis kviečiamas parašyti penke
tą laiškų rezoliucijų reikalu. 
Laiškai rašytini šiems asme
nims: senatoriui J. William Ful- 
bright, kongresmanui Thomas 
E. Morgan, abiems savo steito 
senatoriams ir savo distrikto 
kongresmanui. Senatorius Ful- 
bright (Chairman — Senate 
Committee on Foreign Rela- 
tions) ragintinas duoti skubią 
eigą šioms rezoliucijoms: S.

Con. Res. 12, S. Con. Res. 63 
ir S. Con Res. 64. Kongresma- 
nas Morgan prašytinas duoti 
eigą rezoliucijoms: II. Con. Res. 
153, II. Con. Res. 163, H. Con. 
Res.195, H. Con. Res. 439, H. 
Con. Res. 444 ir H. Con. Res. 
456. Abu steito senatoriai ir 

i distrikto kongresmanas prašyti- 
I ni remti šias rezoliucijas ir kar 
tu kviestini padaryti atitinkamą 
spaudimą į senatorių Fulbright 

! ir kongresmaną Morgan, kad 
jų vadovaujamos komisijos duo 
tų skubią eigą visoms devy
nioms rezoliucijoms. Laiškai ga
li būti trumpi; poros ar treje
to sakinių. Senatorių adresas: 
Senate Office Building, Wash- 
ington 25, D. C.; kongresmanų 
— House Office Building, Wash 
ington 25, D. C.

Keičiamas komiteto vardas

Kuchel - Lipscomb Rezoliuci
jai Remti komiteto pastangomis 
pabaltiečiai savo bylos reikalu 
jau turi 9 rezoliucijas JAV-bių 
kongrese. Komiteto tikslas yra 

! pravesti bent vieną iš jau įneš- 
j tų ar ateityje į kongresą įne- 
šamų rezoliucijų. Komiteto va
dovybė 1962 m. balandžio mėn. 
6 d. posėdyje parinks naują 

' šiam vienetui vardą, nesiribo- 
dama su viena ar kita rezoliu
cija. Visi komiteto nariai jau 
prieš kiek laiko buvo apie tai

painformuoti ir paprašyti pa
teikti tuo klausimu savo pasiū
lymus.

Finansiniai reikalai

Rezoliucijų pravedimo žygis 
yra tikrai didelis ir jo realiza
vimui reikia nemaža finansinių 
resursų. Jau visa eilė krašto (ir 
taip pat Kanados) lietuvių šį 
svarbų darbą parėmė didesnė
mis ar mažesnėmis piniginėmis 
aukomis. Visi geros valios lie
tuviai, kurie to dar nėra atlikę, 
kviečiami prisidėti savo “naš
lės skatiku”. Aukos siųstinos 
komiteto kasininkui: Mr. Geor
ge A. Petrauskas, 3442 Madera 
Avenue, Los Angeles 39, Calif.

Leonardas Valiukas, 
komiteto koordinatorius;

Antanas Skirius,
koordinatoriaus pav-jas;

(Julius Jodelė,
komiteto lietuvių vieneto 
pirmininkas.

19 4 0 M

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. balandžio 5 d.

19 62

VVSTVVIU NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RCŠIES FOTOGRAFIJOS 
MCSŲ SPECIALI Itf.

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

(Incorporated)
EDVARDAS L'LIS. sav

DETROITO ŽINIOS

MŪS KOLONIJOSE

Elizabeth, N. J.

Ralfo skyriaus pranešimai

Balandžio 8 d., sekmadienį, 
15 vai. vak., Lietuvių Laisvės 
salėje bus rodomas Lietuvos 
vaizdų filmas, kuris yra spal
votas su įkalbėtais rodomų vaiz 
dų paaiškinimais. Kviečiame vi
sus, senimą ir jaunimą filmo 
pažiūrėti. Įeinant aukojama Si
biro lietuviams sušelpti, nors 
1 dol.

Balandžio 14 d., šeštadienį, 7 
vai. vak., toje pačioje salėje, 
balkone, šaukiamas Elizabetho 
Balfo skyr. narių ir rėmėjų su
sirinkimas.

Susirinkime bus valdybos pra 
nešimas ir naujos valdybos rin
kimai. Taipogi bus aptariama 
ateities darbai. Valdyba

Renner, S. D„ gyventojas, patvinus Big Sioux upei, gali meške
rioti sėdėdamas ant savo namų slenksčio. (UPI)

PAMALDŪS KUBIEČIAI

Miami mieste buvo suorga
nizuotos masinės kubiečių pa
bėgėlių pamaldos stadione. Da
lyvavo apie 30,000 žmonių, dau
giausia kubiečių. Buvo sudary
ta didinga procesija ir atliktas 
Pietų Amerikos paaukojimo ak
tas Švč. Jėzaus Širdžiai. Žmo
nių dalyvavimas buvo jaudinan
tis.

ŠVENTO KAZIMIERO SESERŲ KONGREGACIJOS 
MOTINOS MARIJOS KAUPAITĖS 22-ra MIRTIES SUKAKTIS

Balandžio 7~tą disn4 (šeštadienį) 10:00 valandą ryte, .šv, Kazimiero Seserų Vienuolyno 
koplyčioje šv. Mišias už mūsų brangią Įsteigėją Motiną Marią atnašaus gerb. kun. Antanas Za
karauskas, pamokslą pasakys gerb. kun. Jonas Malin, kapelionas Marijos Augštesniosios Mokyklos.

Nuoširdžiai kviečiame a. a. Motinos Marijos gimines, pažįstamus ir geradarius Šv. Mišiose da
lyvauti ir ypatingai melsti Dievą pagreitinti Motinos Marijos Beatifikaciją.

ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS

MUIIIIIIHUIItlIUIIIHIUIHIHUUHUUIIliin

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS UI GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kiekiveną sekmadieni nuo 
1:30 iki 2:00 vai. D. p.

Visais reikalais kreipkitSs šiuo ad
resu: Lith;:anian Catiiolic iiour.
Radio Station WLOA, Braddock.

Pennsylvania.
‘iHUilIlUlilIlUlilUUlUil'IHIIUUIIIIIUlUii

(Atkelta Iš 5 psl.i

KAS NAUJO DAINAVOJE? 
Vajus

Anksčiau numatytas vajaus 
laimėjimų traukimas atideda
mas Atvelykiui. Kadangi anksty 
vesnioji data supuola su Verbų 
sekmadieniu ir su paskutinėm 
rekolekcijų. i konferencijom Šv. 
Antano bažnyčioje, todėl dvasi
niam susikaupimui skirtą die
ną nenorima drumsti žemiškais 
reikalais ir rūpesčiais ir trau
kimas nukeliamas į balandžio 
29 d. 4 vai. p.p. Dievo Apvaiz
dos parapijos salėje.

Detroito ir apylinkių Jaunimo 
stovyklos rėmėjai ir aukotojai 
kviečiami asmeniniai dalyvauti 
ir išgirsti vajaus rezultatus.

Vajaus vykdytojai yra pasie
kę lietuvius laiškais ir tolimiau
siuose Amerikos užkampiuose. 
Visa eilė lietuvių kunigų, gyve
nančių toli. nuo lietuviškų viene
tų, gyvai atsiliepė į laiškus pri- 
siųsdami ne tik savo auką, bet 
ir šiltus žodžius Dainavai.

Posėdžiavo Jaunimo stovyklos 
taryba

Kovo 31 d. kun. M. Kundro
to klebonijos patalpose įvyko 
ALRKF Jaunimo stovyklos Dai 
navos tarybos posėdis. Ta pro-, 
ga buvo atvykęs iš Chicagos,

J. St. Globos komiteto pirm. , 
Br. Polikaitis ir Clevelando J.' 
St. Globos komiteto pirm. Sim. 
Laniauskas.

Posėdyje buvo pateikta per
nai metų apyskaita ir šių me
tų sąmata. Pernai metais bu
vo sukelta 10,000 dol. (iš visų 
Amerikoje esančių skyrių). Iš
mokėta skolų arti 6,000 dol., in
vestuota į iškylautojų svetainę 
arti 5,000 dol., garažui 1,500 
dol., sporto aikščių išlyginimui 
ir užpylimui žvyru 600 dol.; pa
didintas stovyklos inventorius, 
atlikta visa eilė pataisymų ir 
t.t. Šių metų planuose yra nu
matyta užbaigti svetainę, spor
to aikštes išlieti asfaltu, pasta
tyti Seselių namą ir vykdyti 
administracijos namo statybą.

Posėdyje dalyvavo 17 asme
nų ir 3 vai. trukęs posėdis pra
ėjo darbingoje konkrečių nuta
rimų dvasioje.

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

Gamina ir par
duoda lietuviš
kas rūkytas 

gg dešras, skilan
džius, įvairią rū
kytą ir šviežią 
mėsą. Liet. sū
riai, saldainiai, 
medus, delikat., 
grocery prekės.

ATEITININKAI
i (Atkelta iš 2 pusi.)
diskutuojama šios išeivijos pers 
pektyvos išauginti kūrėjus lie
tuvių tautai. Ateinantį sekma
dienį rašyt. Alė Rūta-Arbienė

’ tęs pagrindinės temos vysty
mą, liesdama iškeltų problemų 
sprendimą. Paskaita vyks Šv. 
Kazimiero parap. salėje, 12 vai. 
tuoj po sumos. Los Angeles ir 
apylinkių lietuviškoji visuomenė 
kviečiama paskaitoje dalyvau
ti.

SENDRAUGIŲ
SUSIRINKIMAS

Balandžio 15 d., tuoj po jau- 
i nių šventės iškilmių, kuriose vi
si sendraugiai maloniai kvie
čiami dalyvauti, įvyks Los An- 

. gėlės ateitininkų sendraugių su
sirinkimas. Paskaitą skaitys 
prof. kun. Kl. Žalalis.

PASKAITA APIE PSALMIŲ 
POEZIJĄ

Šį šeštadienį balandžio 7 d. 
7:30 min. Jaunimo centre kun. 
V. Bagdanavičius, MIC, skaitys 
paskaitą “Psalmių poezija”. Vi
si kviečiami dalyvauti.

Gavėnios Seminaro komisija
JAUNUČIŲ SUSIRINKIMAS
Marąuette Parko jaunučių at- 

l kų susirinkimas įvyks šį šeš- 
itadienį, balandžio 7 d., Chicago 
Savings & Loan Assn. patalpo
se.

I I-os grupės 12 vai.,
I II-os grupės 2 vai. 
j Kadangi programoj prama
tyta margučių marginimas, 
kiekvienas atsineša peiliuką ar 
ką nors panašaus margučio sku' 
tinėjimui. Globėjos.

KANDIDATAMS
PRANEŠIMAS

Kun, Alf. Lipniūno kuopa 
ruošia studijų vakarus moksl. 
at-kų kandidatams, per kuriuos 

!bus galima geriau susipažinti 
i su at-kų organizacija ir pasi- 
! ruošti egzaminams.

Pirmasis šitoks studijų vaka
ras įvyks penktadienį, balandžio 
6 d., 7 v. v., Jaunimo centre.

Kviečiame ne tik Lipniūno, 
bet ir kitų kuopų kandidatus 
atsilankyti. L. K. V.

LILLIAN A. BEINQR
(pagal tėvus Matulevvicz)

Gyveno 11753 S. Parnell Avė.
Po nelaimes mirė bal. 2 d., 

1962, S v. v., sulaukus 52 m. am.
Sime Chicagoje, 111.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Frank, 2 broliai: Antho- 
ny Matui, jo žmona Helen ir 
šeima; ir Walter Matui, 2 se
serys. Anna Burages, jos vyras 
William ir Seimą, ir LauraLa- 
ziskas, jos vyras Bernard ir 
šeima, kiti giminūs, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ketv. 
7 vai. vak. Leonard Bukausko 
koplyčioje, 10821 S. Michigan 
Avė,

Laidotuvės įvyks šešt., bal. 7 
d., iš koplyčios 8,30 v. r. bus 
atlydėta į Visų Šventų, parapi
jos bažnyčią., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nes_ sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdęs: Vyras.

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

F. EUDE1KIS

O
UIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

TeL YA 7-1741-2
4336-34 South Caliiornia Avenue

______ Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852. —.7
AMBULANCP PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

)

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Ist St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 5ūih Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

ELECTROLUX
DULKIŲ SIURBLIAI

GRINDŲ POLIŠAVIMO MAŠINOS
Parduodamos ir aptarnaujamos

Nemokamas aptarnavimas taisant 
namuose

• Dalys • Pataisymai
• Reikmenų atsargos
BRUNO VILEIKIS

Įgaliotas fabriko atstovas 
GA 4-5672, po 4 v. v.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

Liūdesio valandoje, mirus mylimai žmonai 
ir motinai

A. "t A.
URŠULEI GUDIENEI 

velionės vyrą Praną, sūnus ir dukterį nuo-
širdžiai užjaučia

Draugo Redakcija ir Administracija

A. f A. AGNĖS SHURNA
(ŠUKYTE)

Gyveno 4408 S. Calil’ornia Avė.
Mirė bal. 3 d., 19 62, 9 vai. vak., sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Kaltinėnų miesto.
Amerikoje išgyveno 66 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs: Charles, Edward, mirti 

Laura ir šeima ir John, marti Alice ir šeima, duktė Agnės Stanis; 
žentas John, augintine — brolio duktė Agnės Dočkus, jos vyras 
Anthony ir šeima, švogeris John Shurna, pusbrolis Charles Shuikis, 
jo žmona Irene ir šeima, 2 pusseserės Ann Rodgers su šeima ir 
Sophie Latukas, jos vyras Stanley, gyv. Toledo, Ohio, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Tretininkų, Maldos Apaštalavimo ir šv, Kazimiero 
Akad. Rėmėjų Draugijoms.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. Califor- 
nia Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., bal. 7 d., iš koplyčios S:30 vai. ryto 
bus atlydėta į Švč. P. M. Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, augintine, marčios, žentai ir anūkai.
Laidot. direkt. Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

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

ir kitų papuošimų
2443 MEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

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

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

JURGIS F. RUDMIN

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. — CEtiarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CTCERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

STEPONAS C. LACKAWIGZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugu”



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. balandžio 5 d. I IŠ ARTI IR TOLI

X Kančios sekmadienį, ba
landžio 8 d. 11 v. r. tėvų mari
jonų koplyčioje bus šventos mi
šios už gyvus ir mirusius mari
jonų bendradarbius. Tuo iškil
mingai prasidės 35 metinis sei
mas. Vysk. V. Brizgys laikys 
šv. mišias. Pirmą kartą lietu
vių tarpe pasirodys ir giedos 
per šv. mišias, garsus mergai
čių Marian choras. Chorą su
daro mergaitės, kurios lanko 
12 katalikų aukšt. mokyklų Chi 
cagoje. Giedos lotynų kalba.

X Seserų Kazimieriečių Rė
mėjų d-jos susirinkimas įvyks 
balandžio 8 d. 2 vai. p. p. vie
nuolyne. Susirinkimas turėjo 
būti Verbų sekmadienį, bet dėl 
šios šventės atkeliamas. Visų 
rėmėjų skyrių prašoma daly-1 
vauti susirinkime, nes tai pa
skutinis susirinkimas prieš sei
mą, kuris įvyks gegužės 6 d.

X Ateitininkų medikų koirp. 
“Gaja” gražiai pasveikino tris
dešimt penktą Tėvų Marijonų 
Bendradarbių seimą ir įteikė 
25 dol. auką. šiuo metu “Ga
jos” pirm. yra dr. K. Pemkus, 
sekr. dr. B. Valadka, ir Vida 
M. Tumasonienė, iždininkė.

X Operos vadovybė prašo 
tuos asmenis, kurie turi įsigiję 
bilietus į operos spektaklius, 
bet dėl savų priežasčių negali 
dalyvauti juose, pranešti apie 
tai, nes yra didelis pareikalavi
mas bilietų. Skambinti galima 
vakarais šiuo telefonu: RE 7- 
0235.

X L. Vyčių 36 kp. balandžio 
8 d. Nekalto Prasidėjimo pa- 
rap. bažnyčioje, 8 v. r. mišių 
metu, eis bendrai šv. Komuni
jos.

X Kultūrinis pavakarys, Al- 
vudo rengiamas, įvyks šį penk
tadienį, ibal. 6 d. 7:30 v. vak. 
(punktualiai). Suaugusiems — 
didžiojoj salėj iliustruota fil
mais paskaita: Ką reikia dary
ti, kai vaikai nevalgo. Vaikams 
— klasėj (prie virtuvės), kur 
juos užims ped. M. Pėteraitie- 
nė, V. Milaviekienė, M. Šulai- 
tienė, A. Kilvaitytė, akt. Brin
ką, moksl. L. Šulaitis. Bus de
monstruojami pedagoginiai fil
mai ir pasakos1.

X Domą Šleževičienė ir Jo
nikas, abu čikagiečiai, įsigijo 
Drauge knygų papigintomis kai 
nomis. Knygų papiginimo mė
nuo baigiasi šį sekmadienį.

X Vincas Kuliešius žinomas 
Chicagos statybininkas, buvo 
pakviestas nutraukti Argenti
noje savo atostogas ir skubiai 
įrengti Sarapinams, 2543 West 
69 St. krautuvę, “Lietuviški na 
miniai maisto gaminiai”. Chica
goje sparčiai lietuviai kuriasi 
ir jau tik V. Kuliešius įrengė 
penktą panašią krautuvę.

X Nebe už kalni; ir mokyk
los baigimas daugeliui besimo
kančių. Geriausia dovana—vo
kiškas radijas ar patefonas. 
Vien tik garsiųjų Blaupunkt — 
17 įvairių modelių Gradinsko 
televizijų, radijų, Hi-Fi, stereo
aparatų ir vėsintuvų krautu
vėje, 2512 W. 47th St. FR 6- 
1998. (Sk.)

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.)

X Gegužinė Vytauto Parke. 
Kolumbo Vyčių Cardinal Mun- 
delein kuopa 3024 Nr., Marąuet 
te Park, ruošia gegužinę Vy
tauto parke kapinių lankymo 
dienoje, gegužės 30 d. Numato
ma “senoviškas piknikas” su 
lietuviškais valgiais restorane, 
bufetais, šokiais, ir įvairiais 
pasilinksminimais vaikučiams.

Komiteto pirm. Jonas Ditch- 
manas kviečia visus kapinių 
lankytojus nuo ankstyvo ryto 
tą dieną statyti mašinas Vytau 
to parko kieme; mokestis tik 
50 centų mašinai. Iš Vytauto 
parko lankytojai galės eiti tie
siog į kapines, ir po kapų lan
kymo naudotis visais Vytauto 
parko patogumais.

X Dr. Antanas Razma iš 
Wilmington, III., mums rašo: 
“...mane, mano žmoną ir mano 
daug profesijos draugų labiau
siai žavi “Draugo’’ dienraščio 
nepaprasta pažanga per pasku
tiniuosius metus. Draugas ta
po pavyzdžiu, kaip liet. dien
raštis gali tapti moderniškai 
pažangus ir eiti su gyvenimu 
nepailstamai į priekį, ne tik in
formuodamas visuomenę, bet ir 
teigiamai formuodamas viešąją 
opiniją katalik., liet. kultūri
nėje, visuomeninėje, politinėje 
ir kt. gyvenimo srityse... Suža
vėti Jūsų dideliais darbais siun
čiame mažą 100 dol. dovanėlę 
Jūsų darbams paremti”. Nuo
širdi padėką dr. Antanui ir Ele 
nai Razmams.

X Chicagos Lietuvių Meške
riotojų - Medžiotojų klubas ba
landžio 8 d. 2 v. p. p. šaukia 
visuotiną - metinį susirinkimą 
Stanley Urbas salėj, 4523 So. 
Wood St., Chicagoje.

Šiame susirinkime bus apsvar 
styti klubo veiklos reikalai, 
taipgi išrinkta nauja valdyba 
ir kontrolės komisija. Visi klu
bo nariai ir norintieji įstoti klu 
ban prašomi dalyvauti.

X Aug. Kapačinskas, specia
liai atvykęs iš Rockfordo “Ai
dos” operon, aplankė “Draugo” 
patalpas ir išpardavimo proga 
įsigijo knygų už 21.80 dol.

X Už a, a. Teisėjo Prano Šnio- 
kaičio sielą, minint 1 metų mir
ties sukaktį, bal. 7 d., 11 vai. 
bus atnašaujamos šv. Mišios 
Saginaw, Mich., Šv. Jurgio baž
nyčioje; bal. 8 d., 12 vai. ir bal. 
10 d., 7:30 vai. ryto Chicagoje, 
Aušros Vartų baž. Giminės,

(draugai ir pažįstami prašomi 
i prisiminti mirusį savo maldose.

Šeima.
(Pr.)

X LIETUVON: medicinos, 
inžinerijos, muzikos ir kiti pro
fesiniai bei specialūs užsaky
mai.

Išvykimo iš Rusijos leidimų 
gavimo tarpininkavimas. Pra
šykite informacijų ir katalogų.
OVERSEAS CARGO CO., 4457 
S. Talman Avė., Chicago 32, 

III., Tel.: LA 3-8158 (Sk.)

X Kas nepirko — laimėjo, 
nes nuo balandžio vėl atpigina
mos raš. mašinos. Klauskite 
informacijų apie rašymo, skai
čiavimo ir kt. mašinas tiesiai 
Royal, Burroughs, Barrett ir 
kt. firmų atstovą: J. L. Gied
raitis, 10 Barry Dr., E. North- 
port. L. I., N. Y., kuris “Drau
gui” žinomas, kaip sąžiningas 
asmuo. (Sk.)

J. A. VALSTYBĖSE
— L. Misiliūnas iš Bostono 

ir J. A. Raulinaitis iš Los An
geles užsisakė Drauge knygų 
už didesnes sumas. Knygų iš
pardavimo mėnuo baigiasi ba
landžio 8 d.

— Šv. Kazimiero parapijoje 
Los Angeles, Calif., pradėtos 
tikybos pamokos tiems, kurie 
šiais metais birželio 24 . dieną 
iš vysk. Vincento Brizgio ran
kų rengiasi priimti sutvirtini
mo sakramentą. Pamokas veda 
kun. A. Valiuška.

— Jurgis A. Petrauskas, Los 
1 Angeles, Calif., tvarko Kuchel- 
Lipscomb Rezoliucijai Remti ko 
miteto kasą. Anot jo, komite
tas yra pramatęs visą eilę žy
gių rezoliucijų pravedimo rei
kalu, kurių realizavimui reikia 
ir reikės didelių finansinių iš
teklių. Komiteto darbams pa
remti visi geros valios lietuviai 
kviečiami skirti savo “našlės 
skatiką”. Aukos siųstinos: Mr. 
George A. Petrauskas, 3442 Ma 
dera av., Los Angeles 39, Cali- 
fornia. Nė viena auka nebus 
nei perdidelė, nei permaža.

— Los Angeles lietuviai 1962 
m. balandžio 15 d., sekmadienį, 
12:30 v. LB Centro salėje iš
sirinks ALT-bos vietos sky
riaus naują valdybą bei aptars 
ateities veiklos planus. Kiekvie
na lietuvių organizacija, drau
gija ar klubas siunčia po porą 
delegatų į šį metinį susirinki
mą. ALT-bos Los Angeles sky
riui 1961-62 veiklos metais va
dovavo: pirm. Julius Jodelė; vi 
cepirmininkai — Juozas Kojelis 
ir Leonardas Valiukas, sekreto
riai — Edmundas Arbas ir Ko
stas Liaudanskas; kasininkai— 
Antanas Skirius ir Jurgis A. 
Petrauskas.

— Juliaus ir Adelės Balsių
šeimoje, Los Angeles, Calif., 
1962 m. balandžio 22 d., šv. 
Velykų šventėje, įvyks tikrai 
didelis įvykis; jų vienturtė dūk 
tė Nida Žibutė Balsytė ištekės 
už med. dr. Zigmo J. Brinkio iš 
Chicagos. Nidos ir Zigmo jung 
tuvės įvyks sumos metu Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Tą pat 
dieną, 6 v. v. įvyks virš 400 
svečių vaišės ukrainiečių salėj, 
nes Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje tiek svečių netilptų.. Nida 
gyvendama Los Angeles mies
te, buvo nepaprastai veikli lie
tuvių katalikų jaunimo organi
zacijose.

ARGENTINOJE
— Ksaverija Mainelytė mirė 

vėžio ligos iškankinta. Velionė 
kilimo buvo iš Rokiškio. Argen 
tinon atvyko 1930 metais ir be 
veik visą laiką ištarnavo prie 
šeimų. Velionė priklausė prie 
Gyvojo Rožančiaus draugijos.

— Muz. Vacį. Rymavičius, 
kuriam laikui gydymosi reikalu 
išvyko į Kordobos kalnus. Ko
vo 11 d. savo namuose turėjo 
jaukias išleistuves. Muziką Ry- 
mavičių laikinai pavaduoja Al
fonsas Petraitis, kuris veda Šv. 
Cecilijos chorą.

— Buenos Aires. — Rusų lai 
vas “Rionges” iš Maskvos atve

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.)

žė Argentinon, Rosario miesto 
zoologijos sodui žvėrių, kuriuos 
Argentinos valdžia nepriėmė ir 
turėjo išsivežti atgal, šiame lai
ve buvo užtikta komunistinės 
propagandos, kurią rusai su 
gyvuliais norėjo įšmugeliuoti.

— Radijo valandėlė Lietuvos 
Aidai šiemet mini 15 m. savo 
gyvavimo sukaktį. Sukakties 
paminėjimas įvyks gegužės 26 
d. 9 v. v. Lietuvių salione, Bra- 
sil 835.

ŠVEICARIJOJE
— Alg. Landsbergio straips

nis šveicarų laikraštyje. Gana 
gausiai skaitomas šveicarų sa
vaitraštis “Zuercher Woche” va 
sario 23 d. per visą pirmą pus
lapį paskelbė rašytojo Algirdo 
Landsbergio straipsnį, pavadin
tą “Lietuva Amerikoje”. Straip 
snyje aprašoma lietuvių emig
rantų veikla, siekianti atkovoti 
laisvę jų senąjai tėvynei. Strai 
psnis parašytas patraukliu pub 
licistiniu stilium.

Šio savaitraščio politinis re
daktorius yra . dr. Hans Fleig, I j ir N Zabulioniai, Hamilton, 
pasižymėjęs kaip nuoširdus Pa- Ont., Kanados gyventojai, nega- 
baltijo tautų bičiulis ir jų poli- lėdami iš karto paaukoti tūkstan- 
,. . ... _. T tinęs, bet nuoširdžiai pritardami
timų aspiracijų gynėjas. Jo LietuVių Fondo minčiai, fondui pa- 
žmona yra veikli estų patriotė, aukojo 100 dol.

Chicagos žinios

Chicagoje ir apylinkėse
SVARBI SUKAKTIS

Šįmet sueina 35 metai nuo 
tėvų marijonų vienuolyno at
naujintojo arkivysk. Jurgio Ma 
tulaičio mirties, kurio mes lau
kiame pakylant į šventųjų ei
les.

Tautos bei valstybės didžiuo
jasi savo mokslininkais, kultū
rininkais bei atsižymėjusiais 

į žmonėmis, 'tačiau daug dau- 
jgiau reikia džiaugtis šventai
siais, kurie atsižymėjo ne tik 
žemėje, bet ir danguje.

Danguje yra daug šventųjų. 
Bet tokie, kurie pasiekia alto
rių garbę, renkami tik iš mili
jonų. Tokio švento mes laukia
me Dievo tarno arkivyskupo 
Jurgio asmenyje.

Tėvų Marijonų Bendradarbių 
seimas eis tos sukakties ženk
le. Kančios sekmadienį, balan
džio 8 d., t. m. vienuolyno kop
lyčioje 6336 S. Kilboum vysk. 
V. Brizgys atnašaus šv. mišias 
ir pasakys pamokslą. Bus ben
dra Šv. Komunija. Kas norės 
galės atlikti išpažintį. Po šv. 
mišių pietūs vienuolyno salėje. 
Seimo pradžia 1:30 v.

Visi t. marijonų bendradar
biai, rėmėjai, organizacijų iš
rinkti atstovai ir svečiai malo
niai kviečiami dalyvauti pamal
dose ir seime. Seime taip pat 
bus pranešta ir beatifikacijos 
vėliausios žinios. Organizacijos,

EKSKURSIJA EUROPON
Ekskursija tęsis tris savaites 

— nuo šių metų liepos 29 d. iki 
rugpiūčio 19 d. Jos dalyviai iš
skrenda ir grįžta lėktuvu į Chi- 
cagą.

Ekskursija sustoja šiose vie
tose: Madridas, Roma, Geneva, 
Koelnas, Paryžius, Londonas. 
Romoje ekskursantai dalyvau
ja kongrese “Exulae Familiae”, 
audiencija pas Šventą Tėvą.

Informacijas teikia, rezerva
cija priima Rask (Raskevičius), 
lietuvis, prezidentas Wide World 
Travel agentūros, jo adresas 
Evergreen Plaza Arcade—9535 
S. Western Avė., Chicago 42, 
telefonas BE 3-1104 arba GA 
2-0640. Vietų skaičius ribotas. 
Skubėkite.

Kun. dr. Antanas Juška

kurios neišrinko savo atstovų, 
kviečiamos dalyvauti jų valdy
bas ir atstovauti savo draugi
ją.

Tėvai Marijonai 
ir apskr. valdyba

CICERO MIESTO PRANAŠU
MAI

Kaip skelbiama žurnalistų, 
Cicero miestas yra geriausiai 
apšviestas miestas visoje Ame
rikoje. Cicero mieste daugelis 
mokesčių yra mažesni negu 

! Chicagoje. Automašinos susi
siekimo mokestis Chicagoje 
15 arba 30 dol., gi Cicero tik 
2.50 dol. Daugelis kitų mokes
čių taip pat mažesni. Nors kal
bama, kad Cicero mieste yra 
gengsterių lizdas, tačiau Cicero 
'proporcingai daug mažiau nusi
kaltimų negu Chicagoj, kuri už 
Cicero yra didesnė 50 kartų. 
Chicagoj per 1961 m. buvo 368 
savižudybės, 111 užmušimų ir 
1,479 išprievartavimai, gi Cice
ro mieste per pastaruosius dve 
jus metus buvo trys savižudy
bės, trys žmogžudystės ir vie
nas išprievartavimas. Chicagoj 
praėjusiais metais buvo 175,- 
632 nusikaltimai, gi Cicero mie
ste tuo pačiu metu buvo 1,253.

: Yra specialūs komitetai, kurie 
rūpinasi, kad miestas ir namai 
gražiai atrodytų. Jaunimo nu
sikaltimų maža.. 1961 m. tik 
167 jaunuoliai turėjo reikalų su 
policija. Mokyklose mokinių 

j yra 13,617. Iš Morton aukštes
niosios mokyklos 60% lanko to 
liau kolegijas.

$100,000 JAUNIMUI

Chicagos rajono Kolumbo 
vyčiai per du mėnesiu tikisi su 
rinkti $100,000 katalikų jauni
mo organizacijai. Jau 25 metai, 
kai vyčiai tokį gerą darbą at
lieka. Komisijos sąstate yra ir 
lietuvis Frank Lawrence, 6520 
S. Rockwell.

UŽSIDARO SLAUGIŲ 
MOKYKLA

Norwegian American ligoni
nės slaugių mokykla Chicagoje 
užsidaro. Penkiolika besimokau 
čių slaugių studijoms užbaigti 
persikelia į South Chicago Com 
munity ligoninės mokyklą.

IŠNEŠE IŠ DEGANČIO 
NAMO

Policininkai išnešė 8 vaikus 
ir seną moterį iš degančio apar 
tamentinio namo, 2038-42 W. 
Monroe. Kiti 35 gyventojai sau 
giai išbėgo.

NUOGĄ REIKIA APRENGTI

Didžiausioje bet kada Wauke 
gano miesto istorijoj vagystėj 
pavogta iš vyriškų ir moteriš
kų madų krautuvių $85,000 ver 
tės drabužių. Iš Durkin & Dur- 
kin vyrų krautuvės pavogta 
1,000 eilučių, 60 marškinių, 
600 porų kelnių ir kitų dalykų. 
Iš Korf moterų krautuvės pa
vogta 50 kostiumų, 55 švarkai, 
12 mėgstinių ir kitų papuoša
lų.

KADA ATPLAUKS PIRMAS 
LAIVAS?

PREZIDENTAS SKOLINGAS 
VALDŽIAI

Dr. Maurice Mazel, širdies li
gų specialistas ir Edgevvater li
goninės prezidentas, federali
nės valdžios kaltinamas, kad 
jis nepranešęs valdžiai apie 
$210,325 įplaukų 1955-59 me
tais, už kurias jis turėtų mo
kesčiais užmokėti $142,618. Už 
kitą dalį jeigu, $311,931 sumoj, 
jis užmokėjo mokesčių $136.- 
912.

Vyskupas ragina remti 
unijas

Remti unijų darbininkus siū
lo Sault Ste. Marie katalikų 
vysk. A. Carter. Jis paskelbė 
ganytojinį laišką, kuris buvo 
skaitomas visose vyskupijos 
bažnyčiose ir ragino visus ka
talikus: darbdavius ir darbinin 
kus palaikyti unijas, nes be jų 
socialinis teisingumas esą ne- 

; gali būti įgyvendintas. Jo vysk
upijoje yra daugiausia rezoni- 
jniai darbai ir bedarbių skaičius 
yra gana didelis.

Jau 11-ka užsienio laivų lau
kia Montrealio uoste, kada at- 
sikimš ledo kamštis ir jiems bus 
galima kanalais ir ežerais plau 
kti Chicagos link. Chicagon pir 
mieji užsienio laivai turėtų at
plaukti bal. 21 d.

MAŽAI LAIKO 
BALSUOTI

Balandžio 10 d. Chicagoje 
vyksta pirminiai rinkimai. Iš 
viso sąstate yra 63 kandidatai 
ir atskirai 8 įstatymų pakeiti
mo bei bonų klausimai. Kiek
vienam balsuotojui pagal įsta
tymą skiriama tiktai 4 minutės 
paruošti savo balsą. Reikia ap
sispręsti už ką balsuoti prieš 
einant į balsavimo vietą.

RENGIA 30 KONCERTŲ
A

Chicagos Parkų distriktas ati 
darys 28-tą koncertų sezoną 
Grant Parke birželio 27 d. Per 
8 savaites rengiami 30 koncer
tų, kurie vyks trečiadienių, pen ( 
ktadienių, šeštadienių ir sek
madienių vakarais.

JEIGU NEBALSUOS, NETU
RĖTŲ SKŲSTIS DĖL MO

KESČIŲ

Chicagoje kitą antradienį, 
bal. 10 d., vyksta pirminiai rin
kimai. Kas nebalsuos tuose rin
kimuose, neturėtų skųstis, jei
gu nuosavybės mokesčiai vėl 
pakils. Tą dieną Chicagos gy
ventojai pasisakys, ar jie pri
taria mero Daley pasiūlymui iš 
leisti 66 mil. dol. bonų miesto 
pagerinimui. Norint balsuoti bo 
nų klausimu nereikia pareikšti 
partijos, kuriai kas priklauso. 
Iš galinčių balsuoti 1960 metų 
rinkimuose balsavo tiktai 47.25 

'procentas užsiregistravusių bal 
suotojų.

BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ

Chicagos meras Richard Da
ley paskelbė bal. 8-14 d. bib
liotekų savaite. Dar šią savaitę 
iki bal. 7 d. “Drauge” vyksta 
knygų išpardavimas papiginta 
kaina. Dabar gera proga pa
pildyti savo bibliotekas knygo
mis ir tinkamai atšvęsti mini
mą savaitę.

Generalinio konsulo 
padėka

Nepajėgdamas visus sveiki
nimus bei linkėjimus, atsiųstus 
man ir Banketo Rengimo Ko
mitetui, atskirai pakvituoti ir 
sveikintojams už juos padėkoti, 
ir nedrįsdamas laikraštį prašy
ti ilgo sveikintojų sąrašo skel
bimui vietos duoti, prašau ge
raširdžius priedelius - sveikin
tojus man atleisti ir priimti 
žmonos ir mano bendrą viešą 
padėką, kuri yra skirta kiek
vienam sveikintojui, tiek orga
nizacijų vardu, tiek asmeniai. 
Visiems ačiū!

Reikšdamas padėką, konsta
tuoju faktą, kad visuose svei
kinimuose, kurie buvo iš įvai
rių politinių, kultūrinių, profe
sinių, kariškų ir jaunimo orga
nizacijų, prasidedant Vliku ir 
baigiant Ateities ansamblio At
žalynu, reiškėsi trys sentimen
tai: asmeninis, valstybinis ir 
vienybės. Tą patį kėlė kalbėto
jai ir demonstravo sudėtinga 
auditorija. Tuo aš labai džiau
giuosi, už tai nuoširdžiai dėko
ju ir trokštu bei linkiu, kad tos 
nuotaikos ir mintys vyrautų vi
sam lietuvių veikime bei visoje 
lietuvių kovoje dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės.

Ačiū Komitetui, kalbėtojams, 
meninės programos atlikėjams 
ir visiems banketo dalyviams 
bei jo rėmėjams ir talkinin
kams.

Petras P. Daužvardis 
Lietuvos Generalinis Konsulas

— Nė vienas žmogus nėra 
laisvas, jei jis negali įsakinėti 
sau pačiam. —Pitagoras

Balandžio 1 d. Sharon, Pa., mies 
te gimė Albert First šeimoj kūdi
kis. (UPI)
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TELEVIZIJAS

paprastas Ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuves darbą.—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinSs lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. H a. PR 6-1063
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M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to?5- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WB 5-8063

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. 63r<l St.. Chicago 29, IH.

Tel. 434-4660
Parduotuve atdara ir sekmadie

niais.




