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LIETUVOS LAISVINIMO VEIKSNIU 
SUSITIKIMAS NEW YORKE

Pateikiame bendrąjį komunikatą
Šių metų balandžio 28 dieną 

New Yorke, 29 West 57th St., 
Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mo posėdžių salėje, posėdžiavo 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Praplėstasis Pre
zidiumas ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos Vykdomasis Komitetas 
ir tą pačią dieną atskirai tarė
si Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas, Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto Prezidiumas ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto Prezidiumas, 
dalyvaujant Lietuvos generali
niam konsului New Yorke Jonui 
Budriui.

Posėdžiuose peržvelgta tarp
tautinė politinė padėtis ir Lie
tuvos laisvinimo kovos dabarti
nis stovis ir tos kovos ateities 

' perspektyvos.
Taip pat aptarti veiksnių or

ganizaciniai bei glaudesnio tar
pusavio bendradarbiavimo kiau? 
simai ir intensyvesnio lėšų telki
mo reikalas Lietuvos laisvinimo 
kovai paremti.

Darnioje bendradarbiavimo 
nuotaikoje vykusiuose posėdžiuo

Literatūros šventė Brooklyne
NEW YORKAS. — Lietuvių 

Rašytojų Draugijos valdyba per 
eitą sekmadienį popiet literatū
ros premijų įteikimo proga su
rengė literatūros šventę, kuri 
praėjo pakilia nuotaika ir davė 
progos dar kartą įsitikinti, kad 
mūsų rašytojai — poetai ir apy 
sakininkai — kuria vertingus 
kūrinius.

Kaip jau žinome, LDR pre
mijas gavo Leonardas Andrie- 
kus už poezijos knygą “Saulė 
kryžiuose” ir Australijoje gyve
nąs Pulgis Andriušis už apysa
ką “Rojaus vartai”. L. Andrie- 
kus savo $500 čekį pats pasiė
mė ir čia pat pareiškė, kad jį 
sunaudos žurnalo “Aidai” reika
lams, o Pulgis savo čekį gaus 
paštu, šventės proga daug kas 
nusipirko “Saulę kryžiuose”.

Pulgis Andriušis apie savo 
kūrybines sąlygas ir paskatas 
kurti pranešė LRD valdybai at
siųstame laiške, o L. Andriekus 
labai nuoširdžiame ir kukliame' 
žodyje atskleidė savo kelią į po 
eziją.

Iš L. Andriekaus poezijos pas 
kaitė Juozas Boley ,o iškarpą 
iš P. Andriušio apysakos — ak 
torius J. Daubėnas.

Savosios kūrybos paskaitė 
dar šie rašytojai: O. Audronė - 
Balčiūnienė (poezija), K. Grigai 
tytė (poezija)1, L. Žitkevičius 
(hum. poezija), St. Zobarskas 
(apysaka).

Muzikinę šventės dalį sudarė 
sol. Aldonos Stempužienės dai

KALENDORIUS

Gegužės 2 d.: šv. Atanazas, 
Švaistas.

Gegužės 3 d.: šv. Aleksand
ras.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 60 laipsnių, rytoj — dalinai 
apsiniaukę, šilčiau.

Saulė teka 5:48, leidžias 7:47.

se prieita vieningos nuomonės 
šiais klausimais:

Lietuvos laisvinimo kovos 
suintensyvinimas

Vykstant tarp Vakarų ir Ry
tų pasitarimams Vakarų Ber
lyno ir Rytų Vokietijos klausi
mais, gali būti artimai palies
tas ir Lietuvos reikalas, todėl 
Lietuvai laisvinti veiksniai:

1. Sustiprina Lietuvos reika
lų stebėjimą tarptautinių poli
tinių įvykių vyksmo eigoje;

2. Informuoja vienas kitą pas 
tekėtais, Lietuvos reikalą lie
čiančiais klausimais;

žaibas nutrenkė 2,500 vištų
HAMILTON, Tex. — Žaibas, 

palietęs balandžio 30 dieną viš
tų ūkį, nutrenkė *2,500 vištų 
narvuose ir sunaikino ūkį.

Bonų pirkimas
JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y. 

|— Italija pirks Jungtinių Tau- 
I tų bonų $8,900,000 sumai, — 
į tai didžiausias pirkimas iš $200, 
j 000,000 bonų nepaprasto leidi- 
{ nio.

navimas (tik lietuvių kompozi
torių kūriniai) ir Aldonos Ke- 
palaitės skambinimas. Abidvi 
yra, kiekviena savo žanre, mū
sų kylančios žvaigždės. Užbaigė 
šventę J. Matulaitienės vado
vaujama jaunimo tautinių šo
kių grupė. Tos grupės mergai
čių tautiniai drabužiai tikrai gra 
žūs ir gerai užlaikomi.

Oficialiajai šventės daliai va
dovavo rašytojas Pranas Nau
jokaitis, o antrajai — rašytojas 
Paulius Jurkus. Trečioji dalis 
— pasižmonėjimas vyko be va
dovų. Publikos buvo daug — 
su kaupu pilna Apreiškimo pa
rapijos salė.

— JAV gynybos sekretorius 
McNamara vakar Londone su
sitiko su britų gynybos minis- 
teriu Watkinson ir kalbėjosi a- 
pie Nato reikalus ir atominius 
ginklus. JAV skirs Britanijai 35 
milijonus dolerių išvystyti nau
ją kovos lėktuvą. Šiandien abu 
gynybos ministeriai — amerikie 
čių ir britų — išskrenda į Atė
nus; su jais taipgi yra Valsty
bės sekretorius Dean Rusk. Ten 
bus Nato Ministerių Tarybos 
konferencija.

Indonezija nori daugiau ginklų 
iš Sovietų Sąjungos

JAKARTA, Indonezija. — In- 
donezų prezidentas Sukarno va
kar pranešė, jog jis prašys dau 
giau ginklų ir greitai juos pri
statys iš Sovietų Sąjungos besi
grumiant su Olandija dėl Vaka
rų Iriano (Vakarų Naujosios 
Gvinėjos).

Užsienio reikalų ministeris 
Subandrio ir gynybos viceminis- 
teris lt. gen. Hidajat šiandien 
išvyksta į Maskvą paraginti ru 
sų vadus, kad jie pagreitintų 
atsiuntimą ginklų, kurie jau yra

3. Sutaria darysimų žygių rei 
kalingumą ir koordinuoja jų vie 
ningą vykdymą;

4. Veiksnių atstovai, reikalui 
esant, susirenka pasitarimams 
esamai padėčiai aptarti ir veik
los būdams nustatyti.

(Nukelta į 6 psl.)

Kennedy tarėsi su
von Brentano

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy kalbėjosi užva
kar su Heinrich von Brentano, 
žymiu Vakarų Vokietijos parla
mento vadu, šaltojo karo klau
simais, įskaitant ir Berlyną.

Prezidentas ir von Brentano, 
daugumos vadas parlamente, 
kalbėjosi Baltuosiuose Rūmuo
se 50 minučių.

Von Brentano pareiškė, jog 
diskusijos buvusios “naudingos 
ir vaisingos”.

Trumpai iš 
visur

— Prezidentas Kennedy va
kar Baltuosiuose Rūmuose ta
rėsi su JAV medikų draugijos 
atstovais (7 asmenys). Pasikal
bėjimo objektas: mediciniška pa 
galba senyvo amžiaus asme
nims per sočiai security. Ken- 
nedžio įstatymo projektas dabar 
Atstovų Rūmų būdų ir priemo-; 
nių komisijoje. JAV administra
cija nusistačiusi ir toliau remti 
šį medicinos projektą, numaty
ti teikti medicinišką pagalbą 
senyvo amžiaus asmenims per 
sočiai security, — pasakė svei
katos ir gerovės sekretorius Ri- 
bicoff.

— Kuboje, kuri yra tik 90 my 
lių nuo Jungtinių Amerikos Vai 
stybių, vakar, minint gegužės 
1 d., buvo surengtos didžiulės 
demonstracijos. Kubos diktato
rius Fidel Castro Havanoje va
kar smarkiai puolė Jungtines 
Amerikos Valstybes, kad jos no 
rinčios sugriauti jo vykdomą 
programą Kuboje.. Jis pareiškė, 
kad Kubos darbininkai pasišvęs 
ir pakels visokius sunkumus. 
Kaip ilgai darbininkai pakęs ko
munistų išnaudojimą?

— Lakūnas Lindbergh per
skrido pirmą kartą Atlantą 
1927 m. gegužės 20 d.

nupirkti, ir gal būt, dar dau
giau užpirks.

Indonezija nori viršyti olan
dus ginklais, besiginčijant a- 
biem kraštam dėl Vakarų Iria- 
no.

Indonezija reiškia pretenzijas 
į olandų kontroliuojamą Vaka- i 
rų Irianą ir graso jį pasiimti jė
ga, jei olandai neperduos šios 
salos administraciją Jakartai. 
Olandai įtaigoja, kad papuasams 

Į turi būti suteikta apsisprendimo 
teisė.

Amerikos pabaltiečių komiteto (The Baltic American Committee) suvažiavimo, buvusio balandžio 
29 d., Estų namuose New Yorke, dalyviai (iš kairės sėdi): dr. P. Grigaitis; L. šimutis; prof. Pet
ras Lejins, dabartinis komiteto pirmininkas (Amerikos Latvių sąjungos pirm.); Julius Kangur, 
Amerikos Latvių Tautinio Komiteto pirm.; Al. Berzins; Victors Upeslacis, Kanados Pabaltiečių Fe
deracijos pirmininkas; stovi: estų veikėjas J. Tiivel; G. Meierovics, Amerikos Latvių Sąjungos 
sekretorius; estų veikėjai Piirsaln, Vallaste ir P. Saar.

NEW YORKAS. — Mūsų 
dienraščio skaitytojai jau buvo 
painformuoti, kad praėjusį sa
vaitgalį New Yorke įvyko Lie
tuvos išlaisvinimo veiksnių ir 
Amerikos Pabaltiečių Komiteto 
pasitarimai. Bendrasis Pabal
tiečių Komitetas padarė žygį 
pas Laisvosios Europos Komi
teto vadovybę, kuris vertas rim 
to dėmesio.

Pirmadienį oalandžio 30 d. 
šio plačiai ir naudingai veikian
čio komiteto būstinėje buvo pri 
imta Bendrojo pabaltiečių ko
miteto delegacija, kurią sudarė
L. šimutis, Paul Sarr, estų ko
miteto vicepirmininkas ir A. 
Berzins, latvių sąjungos vice
pirmininkas. Delegaciją priėmė 
Bernard Yarro.w, Committee for 
Free Europe vyresnysis vicepir
mininkas, nes pats pirmininkas 
Richardson šiuo metu lankosi 
Europoje. Pasikalbėjimas užtru 
ko virš valandos. Gyvu žodžiu 
ir specialiu raštu pabaltiečiai 
prašė, kad lietuvių, estų ir lat
vių kalbomis būtų leista trans
liuoti programas per Radio Free 
Europe. Šiam reikalui parodyta 
simpatijų ir pritarimo.

Po šio vizito Bendrasis Pa
baltiečių Komitetas nutarė da
ryti ir tolimesnius žygius, apie 
kuriuos mūsų visuomenė savo 
laiku bus painformuota.

Veiksnių pasitarimas vyko vi
są dieną ir vakarą, šeštadienį, 
Pavergtųjų Europos tautų pa
talpose. Iš skelbiamo komuni

Vliko memorandumas
Nato konferencijai
ATĖNAI. — Gegužės 4 dieną 

Atėnuose, Graikijoje, susirenka 
penkiolikos Šiaurės Atlanto Su
tarties organizacijos (Nato) vai 
stybių užsienio reikalų ministe
riai. Gegužės 3 dieną ten pat su 
sirenka svarbiems posėdžiams 
Nato kraštų gynybos ministeriai 
ir dalyvaus kiekvieną pavasarį 
įvykstančiuose Nato Ministerių 
Tarybos posėdžiuose. Vienas 
svarbiausių klausimų, kuriuos 
svarstys konferencija, tai tarp
tautinė padėtis ir jos rėmuose 
bus apsvarstyta Sovietų Sąjun
gos politika rytinėje Europoje.

Ryšium su Nato konferencija, 
jos dalyviams atitinkamą me
morandumą pasiuntė ir Vliko 
Vykdomoji Taryba.

— Dailininkas Pablo Picasso 
užvakar gavo Lenino taikos pre 
miją.

PASITARIMŲ EIGA IR DALYVIAI
kato išryškės kokie klausimai 
buvo iškelti. Pirmiausiai tarė
si Alto ir Vliko prezidiumai. 
Pastarojo didįjį prezidiumą at
stovavo; dr. A. Trimakas, J. 
Audėnas, J. Stikliorius, V. Si
dzikauskas ,dr. M. Brakas, Pr. 
Vainauskas, J. Valaitis, dr. A. 
Skėrys, V. Banaitis, P. Dulevi- 
čius, J. Pakalka, K. Bielinis, J. 
Požemėnas. Vėliau atvyko ir 
Tautos Fondo pirmininkas prel. 
J. Balkūnas. Popietinėj ir vaka
rinėj sesijoj dalyvavo ir gene
ralinis konsulas Jonas Budrys, 
kuris plačiai referavo pasauli
nės parodos New Yorke (1963
- 64) klausimą. Ir pasitarime su 
Vliko didžiuoju prezidiumu, ir 
įsijungus į pasitarimą Lietuvos 
Laisvės Komiteto Prezidiumui, 
Amerikos Lietuvių Tarybą at
stovavo Vykdomasis komitetas
— L. šimutis, E. Bartkus, dr. 
P. Grigaitis ir M. Vaidyla.

Visi pasitarimai praėjo dar
bingoje ir vieningoje nuotaiko

JAV AKINE IR DARBO POLITIKA
Prezidento Kennedžio kalba pramonės atstovams. Prekybos 

Rūmų pirmininkas apie infliacijos ir diktatūros pavojų

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy savo kalboje 
pasakė vadovaujantiems versli
ninkams ir pramonininkams, 
kad dabartinė Jungtinių Ame
rikos Valstybių vyriausybė nė
ra nusistačiusi prieš verslą ir 
nesiekia galios nustatinėti kainų 
savo dekretais. Prezidentas kal
bėjo užvakar JAV Prekybos Rū 
mų 50-je metinėje konvencijoje 
Konstitucijos salėje. Susirinku
siems 4,000 delegatų ir svečių 
jis pasakė, kad jeigu jo tikslai, 
siekiant JAV ūkinio augimo, 
bus įvykdyti, jis pasitiki, kad 
niekada nebereikės pakartoti to 
kių drastiškų žingsnių, kokie 
buvo padaryti siekiant, kad plie 
no bendrovės atšauktų kainų 
pakėlimą.

Tai buvo pirmoji stambesnė 
prezidento kalba po anų įvykių 
dėl plieno kainų, ir jis panaudo
jo šią progą pabrėžti, kad vy
riausybė nori dirbti su pramo
nės vadovais, ne prieš juos, taip 
gi ir su darbininkija besiekiant 
krašto gerovės. Verslo atstovai 
prezidentą sutiko nuoširdžiai, 
bet be entuziastiško triukšmo. 
Jie su palankia šypsena sutiko

je. Visi dalyviai reiškė gilų no
rą, kad visi Lietuvos išlaisvini
mo veiksniai dar glaudžiau bend 
radarbiautų, akyliau sektų tarp 
tautinės politikos raidą ir savo 
dar labiau suderintą veiklą plės 
tų kiek galima plačiau, pakvie
čiant į talką viso laisvojo pa
saulio lietuvius.

Hong Kongas 
protestuoja dėl

pabėgėlių ištrėmimo
HONG KONG. — Išvežimas 

šešių jaunuolių, pabėgusių iš 
komunistinės Kinijos, sukėlė ne 
seniai visą eilę protestų.

Pabėgėliai, nuo 14 iki 19 me
tų amžiaus, buvo suimti Hong 
Kongo policijos ir išgabenti į 
raudonąją Kiniją, kadangi šioje 
saloje, girdi, permažai esą vie
tos. Jie buvo deportuoti į Kini
jos žemyną, kaip neteisėtai at
vykę.

kai kuriuos humoristinius prezi
dento prasitarimus ir, bent pa
baigoje kalbos, karštai plojo.

Savo tarnybą baigęs Preky
bos Rūmų pirmininkas R. Wag- 
ner (iš Chicagos) taipgi pasa
kė kalbą, ragindamas pramo
nės atstovus kovoti prieš au
gantį vyriausybės kišimąsi į ū- 
ltio reikalus. Jis taipgi pažymė
jo, kad vyriausybės išlaidingu- 
mas ir deficitai gali vesti prie 
infliacijos. Perspėjo, kad perdi- 
delis valdžios koncentravimas 
Washingtone g'aįi vesti prie dik
tatūros.

Iš kitos pusės, Kennedy pa
brėžė, jog vyriausybė nori, kad 
pramonė turėtų gerą pelną, kaip 
ir darbininkai, kad turėtų ge
rus atlyginimus. Jis davė supras 
ti, kad jeigu unijų reikalavimai 
išeis iš ribų, jis nesusvyruos ir 
čia ryžtingai veikti, kad būtų 
siekiama ūkinio augimo be in
fliacijos pavojaus. Vyriausybė 
siekianti sudaryti kolektyvinių 
derybų ir susitarimų atmosferą, 
kur atlyginimų kėlimas derin
tųsi su gamybos laimėjimais ir 
dar liktų lėšų fabrikų moderni
zavimui, ir net būtų palaikomos

Naujausios
žinios

— Prezidentas Kennedy ge
gužės 1 dieną paskelbė ištikimy
bės diena, kad kiekvienas ame
rikietis gerbtų laisvę ir teisin
gumą.

— Vakarų Vokietijos prezi- 
den H. Luebke vakar kalbėjo 
Vakarų Berlyne, kurio kalbos 
klausėsi 700,000 asmenų. Jis pa
sakė: mes esame kartu su są
jungininkais ginti Vakarų Ber
lyno laisvę.

— Sovietų Sąjunga vakar pra 
dėjo Gegužės 1 dienos iškilmes, 
kurios tęsis tris dienas. Vakar 
Sovietų gynybos ministeris Ma- 
linovski kritikavo prezidento 
Kennedžio nusiginklavimo poli
tiką ir perspėjo karius budėti 
prieš karo kurstytojus. Vakar 
rytą Maskvą ištiko smarkus lie
tus, todėl eisenos buvusios per
trauktos.

— Japonijoje raudonieji Ge
gužės 1 dieną paminėjo, suruoš- 
dami demonstracijas prieš Jung 
tinių Amerikos Valstybių ato
minių bandymų atnaujinimą at
mosferoje.

— Du Jungtinių Amerikos 
Valstybių kariai, paimti nelais
vėn balandžio 8 dieną P. Viet
name komunistų partizanų, bu
vo balandžio 30 dieną išlaisvin
ti Pietų vietnamiečių vyriausy
bės kareivių. Amerikiečiai labai 
išvarginti, bet sveiki.

— Sallinger, Baltųjų Rūmų 
spaudos sekretorius, sekantį šeš 
tadienį išvyksta į Vokietiją, o 
vėliau važiuos į Maskvą.

— Prezidentas Kennedy va
kar pasirašė įstatymo projektą, 
suteikiantį 32 milijonus dolerių 
statyti televizijų stotis švieti
mo reikalams.

— JAV astronautui Glennui 
ir Rusijos kosmonautui Titovui 
rytoj vakare Washingtone erd
vės mokslininkų suvažiavime 
bus įteikti pažymėjimai, kaip 
skridusiems raketose aplink že
mę.

i žemesnės kainos, skatinant gau
sesnį pirkimą. Vyriausybė nepa- 
sidavusi unijų spaudimui darbo 
valandas mažinti iš 40 į 25 vai. 
savaitėje, kovojanti prieš suk
čiautojus unijose, prieš tarnau
tojų neproduktingumą; siekia
ma gamybos viršūnių, o taipgi 
— visų aprūpinimo darbu, už
sienio prekybos išplėtimo. Da
bar ūkinis augimas vykstąs ge
rai.

— Londone vakar baigėsi Cen 
tro Sutarties organizacijos (Cen 
to) ministerių susirinkimas. 
Šios organizacijos nariai — Tur 
kija, Pakistanas, Iranas ir Bri
tanija — pasirašė bendrą ko
munikatą, kuriame pasakyta*: 
jei nebus pasirašyta atominių 
ginklų bandymo uždraudimo su 
tartis su tarptautine kontrole, 
mes turime pasirūpinti stipres
nių gynybos jėgų.

— Amerika yra įvykdžiusi 1, 
300 įvairių mokslinių bandymų 
tolimose erdvėse: paleisdama ba 
lionus, raketas ar satelitus.

— Grane, Alžirijoje, prancū
zai areštavo vakar aukštą slap 
tosios armijos organizacijos va
dą.
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8:30 vai. vak. Western Ball- 
room salėje, 3504 S. VVestern 
Avė. Numatyta įdomi ir nuo
taikinga programa. Veiks gau
sus bufetas ir baras, šokiams 
gros geras orkestras kuriam va 
dovauja daug kam gerai žino
mas Fred Heines. Visas baliaus 
pelnas skiriamas Dr. Vydūno 
Vardo Šalpos fondui. Nuošir
džiai kviečiame visus atsilanky
ti į šį balių ir paremti fondą, 
pasilinksminti studentiškoje at- 
;mosferoje ir kartu su mumis 
priimt pavasarį. G.

Gegužės 5-6 d. įvyks ASS 
studijų dienos Urbanoje, univer 
siteto YMCA patalpose, 1001 S. 
Wright St., Champaign, III. Re
gistracija prasidės gegužės 5 d. 
11 vai. ryto. Studijų dienų ati

darymas 1:00 vai. p. p. Paskai
tos: inž. J. Miklovo “Okupuo
tos Lietuvos jaunimas” ir dail. 
A. Kurausko “Lietuvių dailės 
tradicija emigracijoje”. Fil. A. 
Mickevičius praves simpoziumą 
tema “Organizacijų reikšmė 
mums”. Bus bendra vakarienė 
ir šokiai. Sekmadienį gegužės 
6 d. 1 vai. p. p. seks aktoriaus 
K. Veselkos paskaita tema “Te
atraliniais klausimais” ir studi
jų dienų uždarymas. Visi vidu
rio .TAV ASS nariai yra kviečia
mi studijų dienose dalyvauti.

LITUANICOS TUNTO TĖVAI

Dar prieš Kaziuko mugę susi
organizavo Lituanicos skautų 
tunto tėvų ^komitetai prie ketu
rių draugovių ir mugės metu 
suorganizavo valgyklą, kuri da
vė apie $300.00 pelno.

Balandžio mėn. 24 d. F. Va
linsko bute įvyko tėvų komitetų 
pasitarimas. Buvo svarstyta 
centrinio (prie tunto) komite
to sudarymas ir tolimesnė ko
mitetų veikla. Nutarta kiek są
lygos leidžia padėti drauginin
kams, iš kiekvieno komiteto pa 
skirti po atstovą ir tokiu būdu 
sudaryti centrinį komitetą, ku
ris, reikalui esant, padėtų tun
to vadovybei įvairiais su tėvų 
komitetais susijusiais reikalais.

Komitetai nutarė birželio 
mėn., drauge su skautais, su
rengti iškylą ir rudeniop sureng 
ti, vakarėlį.

Šiuo metu Lituanicos tunto 
draugovių tėvų komitetai tokio 
sąstato. DDK. Gedimino drau
govė: J. Vidžiūnas (pirm.), J. 
.Sirutavičienė, A. Čepėnienė ir 
chienė. K- Kačinskas.

Vinco Krėvės skautų draugo 
vė: F. Valinskas (pirm.), M. Jo
nikienė ir iŠ. Jonic.

Dr. J. Basanavičiaus draugo
vė: J. Vaičekonis (pirm.), E. 
Trečiokienė ir Balchienė.

LK. Mindaugo draugovės tė
vų komitetas dar nesudarytas, 
bet ten labai sėkmingai darbuo- 
K. Kučinskas.

Tėvas

AKADEMINIS PAVASARIO 
BALIUS .

Studentų Skautų ir Filisterių 
sąjungų ruošiamas tradicinis 
balius įvyks gegužės mėn. 12 d.

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.

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

DRAUGAS,, trečiadienis, 1962 m. gegužės mėn, 2

Redaguoja: SKTN. P. NEDZINSKAS IR GIEDRĖ STASIŠKYTĖ 
Adresas: P. Nedzinskas: 4065 Archer, Chicago 32, IH.

— Linksmumo uncija daugiau ] 
verta, kaip nuliūdimo svaras.

—K. Baxter

soms, o. p.flv Orthopedas. Protezistas
Aparatai-Protezai. Med. ban

į 4 dažai. Spoe. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t

' Vai 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
! OKTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III

Tel. PRospect 6-5084_____

Dr. J. Basanavičiaus draugovės Chicagoje tėvų komiteto dalis 
tunto vadi jos surengtoje kavutėje. (Nuotrauka J. Cijūnelienės)

, Geriausias tortų kepėjas ps. V. 
i Namikas. patenkintas, kad gerai 
i pasisekė pagaminti tortą tunto va- 
įdijos surengtai kavutei. Jis yra 
DLK Gedimino dr-ves drauginin
kas. (Nuotr. J. Cijūnelienės).

j MINĖS MOTINOS DIENĄ
Gegužės 13 d. Juodkrantės 

! skaučių tuntas Jaunimo Centre, 
apatinėje salėje, paminės moti- 

1 nos dieną. Programoje: 10 vai. 
pamaldos Tėvų Jėzuitų koply
čioje, 11 vai. minėjimas ir po 
minėjimo visos motinos bus pa
vaišintos.

KUNIKAIKŠT. GRAŽINOS 
BŪRELIS

Aušros Vartų ribose veikiąs 
Kunigaikštienės Gražinos vyr. 
skautės dėl įvairių priežasčių 
proga pasiuntė auką Muenche- 
no lietuvių senelių prieglaudai, 
tuo suteikdamos trupinėlį džiau 
gsmo vienišiems seneliams. Ta 
pačia švenčių proga buvo suda
rytas maisto krepšys, su Vely
kiniais gardumynais į vargą 
patekusios gausios šeimos vai
kučiam, čia pat Chicagoje.

Nors būreliui priklausančios 
skautės dėl įvairių priežašbių 
aktyvioje tunto veikloje daly
vauti ir negali, tačiau kiek są
lygos leidžia stengiasi tuntą pa
remti materialiai ir moraliai: 
prisidėdamos prie Kaziuko mu
gės pasisekimo eksponatais ir

darbu, dalyvaudamos patyrimo 
laipsnių egzaminų komisijoje ir 
kituose vienkartiniuose tunto 
darbuose.

Savo “pareigą” Dievui, Tėvy
nei ir Artimui, pagal esamas 
sąlygas stengiasi atlikti.

Sesė Regina

AUGA SKAUTŲ ŠEIMA
Lituanicos Skautų tunto 

Skautų Vyčių draugovės drau
gininkas ir P. Rako stovyklos 
reikalų vadovas ps. Albertas 
Kerelis susilaukė antros dukre
lės, kurios vardas yra Gintarė. 
Albertas pereitą savaitgalį bu
vo išvykęs į P. Rako stovyklą 
sutvarkyti visus stovykla susi
jusius reikalus.

REIKIA ŠALDYTUVO,
SKALBIAMOS MAŠINOS

IR GAZINES PLYTOS
Lituanicos tunto stovyklai 

reikalingas šaldytuvas, skalbia
ma mašina ir gazinė plyta. Kas 
galėtų minėtus daiktus padova
noti arba už pigią kainą parduo 
ti, prašome kreiptis į ps. J. Pra 
puolenį tel. OL 2-1717 arba į 
tuntininką K. Cijūnėlį Tel. PO 
7-4179.

LITUANICOS TUNTO 
STOVYKLA

: Lituanicos tuntas stovyklaus 
! P. Rako stovyklavietėje nuo lie
pos 7 ligi 28 d. Stovyklos virši
ninku bus ps. J. Prapuolenis.

I Norintieji vykti į stovyklą, ga 
j li registruotis pas draugininkus 
arba tuntininką K. Cijūnėlį, 
gyv. 5013 So. Lawler Avė; tel. 
PO 7-4179.

DIDELIS PASIRINKIMAS
ALUMINIJAUS IR STAINLĖSS STEEL DURŲ — 14 rūšių; LAN
GŲ — 23 rūšių; STOGELIŲ (AWNINGS) — 7 rūšių; SIETELIŲ 
(SCREENS) — 4 rūšių; TVORŲ — 4 rūšių. Visus šiuos įrengimus 
KOSTO BUTKAUS NARTŲ PAGERINIMO BENDROVĖ išpildys 
nebrangiai — fabriko' kainomis ir išsimokejimui iki 3 metų. Nemo
kamas įkainavimas ir pavyzdžių parodymas jūsų namuose. Teirautis

PRospect 8-2781 arba GRovehill 6-1760

Mūsų mielą narį

ALFONSĄ GAILIŲ IR 
VERONIKĄ MIEŽELIENĘ,

sutuoktuvių proga, kurios įvyko bal. 28 d., 
Šv. Antano bažnyčioje, nuoširdžiai sveikina

Cicero Lietuvių Medžiofojy-žuvautojy 
Klubas

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 4l/į%

Dalyvaus visuotiniam 
suvažiavime

Ortodoksų Bažnyčia sutiko 
dalyvauti kaip stebėtoja Ka
talikų Bendrijos visuotinėj san- 
taryboj. Šiai minčiai pritarė 
Konstantinopolio patriarchas A- 
itenagoras ir Atėnų arkivysku- 
, pas Chrysostomas. Protestan
tų vadai taipgi vienas po kito 
lanko popiežių, rūpindamiesi 
krikščionijos vienybe. Pastaruo 
ju metu popiežius priėmė priva 
čio j audiencijoj kalvinistų va
dą dr. C. Craig.

Popiežiaus laiškas 
alžyriečiams

Šv. Tėvo laiškas Alžyro arki
vyskupui Duval ir Paryžiaus 
kardinolui Feltin, kuriame Jo
nas XXIII išreiškė savo susi
rūpinimą bei skausmą dėl krau- 

, jo praliejimo Alžyro krašte, vi
soje Prancūzijoje ir Alžyre iš
šaukė labai palankų atgarsį. 
Prancūzijos ir episkopato ir ti
kinčiųjų vardu popiežiui padė
ką išreiškė Paryžiaus kardino
las.

Pranešu, kad vasarvietė “Nida”, 
West Hyanis Port, Cape Cod, 
Mass., turi naują savininkę ir nau
ją vardą — “JŪRATĖ”. Dėl kam
barių rezervavimo prašau kreiptis 
sekančiu adresu:

ELENA KRASAUSKAS 
273 Oxford St., Hartford, Conn. 

Tel.: 233-2893
Kadangi šiais metais numatoma 

priimti ribotą skaičių svečių, ma
lonėkite nedelsti su kambarių už
sakymu.

0R. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą 

061 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied. Išskyrus trečiad. ir šeštad.

0R. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES BR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas PK 8-8229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670

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

Ofisas: 8148 West 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717

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

Dr. S. BIEŽIS |
CHIRURGAS i

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; treč. 
uždaryta. Antrad. tr penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8. _____ ______  _

DR, VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd St.
Kampas 63-čios ir California 

Vai. haa-’ien nuo 6—8 vai .ak
Sešt. 2—4 vai.

Trečiad. lr Kitu laiku pagal sutartį 
Ofiso telef. 476-4042 
Rez. IVAlbrook 5-3048

DR. G. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą 
rei. Ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

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

2737 VVEST 71st STREET 
Vuandos tik susitarus 
Tel. GRovehill 6-3409

Tel. Ofiso 247-1002. Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

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, skambint) MI 8-0001. I 
Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867 Į

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija lr moterų ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak.

šeštadieniais 1-4 p. p. 
'Trečiadieniais uždarvte

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidans ir vaikų ligos 
2737 VVest 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 
Ligonius priims, nags.l ansitarlTna

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai,: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. iki 
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
Sešt nuo 1 lki 4 vai.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street 
Vai. kaBdien nuo 1— 4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Tr«čiad, U ieit. uždaryta

• 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.

Telefonas: GRovehell 6-1595

0R. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

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. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spcc. plaučiu ir širdies)
756 VVest 35th Street

(kampas 35-ta ir Halsted) 
Valandos vak. 7-9. šeštad. 1-4 p. p.

Trečiad. susitarus.
Visada atsilieps telefonas 427-0871. 

Tel. Ofiso — Bl 7-0400.

Tel,: REliance 5-1811
0R. VVALTER 1 KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:86-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

si. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPEClAUST.fi 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

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

vai. ryto Iki 8 vai p. p.
Ofice tel. RE 7-1J 68 

Res. tel. IVAlbroot 5-3765

DR. mariTalinas
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlocb 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
antrad. lr penktad. 5-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

DrTjONAŠV. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Sv. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ 

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO.TA-CHTRURGS 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, Bl 

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. lr penkt. S-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.
Ofiso telefonas — BIshop 7-2526

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINfiS LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine.

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ii 
kitu laiku susitarus telefonu.
_____ Telef. REpublic 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Op?
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė. YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta. še$tad. 10 v. r. iki 2 p. p.

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibut is
Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 

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

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, UI. 

Telef. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

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

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

Penkt. tik 1—S p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutari).

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

DR. R. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ] 
LIGOS

Ofisas tr 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, šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą*

DS1 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 lki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERĮ 

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. lr seku 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

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

DR. F. G. WINSKUHAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso OA 6.0257, rez. PR 6-66B 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto lki I v. p.p., 6-7 v.'

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefono — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų
ligi 5 valandos ryto kasdien

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

SPEClAUST.fi


Dėmbkrėtijai išlaikyti reikalingas

PILIEČIŲ AKYLUMAS
Pirminių rinkimų išvakarė

se, balandžio 9 d., šioje vietoje 
atspausdinome vedamąjį straip 
snį, pavadintą “Demokratinė
je santvarkoje visi rinkimai y- 
ra svarbūs”. Straipsnyje buvo 
pabrėžta, kad “Jei piliečiai pra 
deda jais nesidomėti, nebalsuo 
ja, jie stato į didelį pavojų de
mokratinę santvarką. Piliečių 
apsileidimas ir savųjų pareigų 
neatlikimas yra labiausiai pa
vojingas demokratijai”. .

Maždaug tokiu pat klausimu 
rašo “U. S. News & World 
Report” redaktorius David 
Lawrence šio savaitinio žurna
lo balandžio 30 d. laidoje. Jis 
kalba apie uzurpaciją. Jis tei
singai pastebi, kad galios uzur 
pavimas demokratijoje įvyks
ta ne vien tik dėl to, kad vie
nas ar kitas vyriausybės narys 
pertempia jam patikėtą auto
ritetą. Labai dažnai žmonijos 
istorijoj valdžios uzurpaeija į- 
vyksta, kai žmonės pasyviai 
laikosi ir nepaiso, kas vyksta 
valdžios viršūnėse ir aplink 
juos.

*
Šio žurnalo straipsnio auto

rius atpasakoja savo pasikal
bėjimą su vienu žymiu vokie
čių intelektualu, Vokietijos u- 
niversiteto profesorium, kuris 
gyvenęs savo krašte per visą 
Hitlerio siautėjimo laikotąrpį. 
Jis šio vokiečio intelektualo 
užklausęs:

“Mes Jungtinėse Valstybėse 
stebėjomės, kodėl toks žmogus, 
kaip Hitleris, tapo Vokietijos 
kancleriu 1933 m. Kaip mes 
suprantame, jis pasiekė tos ga 
lios konstitucinėmis priemonė
mis. Bet kaip tai atsitiko, kad 
Vokietijoj, kur daugelį metų 
intelektualiniai laimėjimai bu
vo taip aukšti, posūkis dikta- 
tūron buvo padarytas lega
liai?”

“Daugelis mūsų”, atsakęs 
profesorius, “buvome užklupti 
netikėtai, ir mes iš tikrųjų ne
nujautėme, kas mus laukia. 
Mes taip buvome užimti savo 
siekimais meno, literatūros, mu 
zikos ir mokslo srityse, kad 
nebesusivokėme, kas įvyko. 
Mes universitetuose buvome 
kvailai indeferentiški”.

Vokietis profesorius keliais 
trumpais sakiniais labai daug 
teisybės pasakė.

¥

Praėjusią savaitę miręs žy
mus Amerikos teisininkas ir 
parlamentaras Hatton Sum- 
mers, buvęs Atstovų rūmų tei
sinės komisijos pirmininkas, 
kovojęs prieš prezidento Roose 
velto diktatorines pastangas už 
pildyti Aukščiausiąjį teismą sa 
vo politikai palankiais teisinin
kais, yra išleidęs knygą tokiu 
pavadinimu: “Privatus pilie
tis ir jo demokratija”. Toje 
knygoje jisai rašo:

“Jei žmonėms nesiseka, de
mokratijai nesiseka, todėl, kad 
žmonės yra gubernatoriai de
mokratijoje. Jei šio krašto pri
vatūs piliečiai pilnai suprastų 
to fakto realybę ir, kaip gu
bernatoriai, vykdytų savo at
sakomybę demokratijoje, jie 
pilnai laimėtų, jie išlaikytų sa
vo valdžią kaip demokratiją

Spaudoje ir gyvenime

“VILNIS” IR ANTISEMITIZMAS
Nuolat niekindamas Ameriką ir 

garbindamas maskolius, “Vilnies” 
laikraštpalaikis ieško įvairiausių 
būdų savo tiem blogiem darbam 
pateisinti. Ji nuolat puola kapi
talistus, kurių dauguma, kaip ga
būs ir darbštūs žmonės, yra žy
dai. Dabar kelintas numeris jau 
kalba, kad nubaustas lietuvis Di
lys, buvęs “Vilnies” tarnautojas, 
už tai, kad siuntinėjo antisemiti
nius raštus dr. A. Margerio adre
su.

Rašyti ar platinta
Įdomiausia, kad Dilys jokių 

raštų nerašė, jis tik platino juos, 
gi tie laikraščiai oficialiai leidžiami 
Amerikoje, taigi joks nusikaltimas. 
Negiriame Dilio, kad jis naudojo 
svetimą adresą, bet jis teisme pa
siaiškino, kad naudojo Margerio

ir apsaugotų save nuo šių lai
kų pavojų”.

Šiuos žodžius pacitavęs, D. 
Lawrence teigia, kad mes šian 
dien esame konstitucinės val
džios lūžio liudininkai. Jis pri
mena, kad prezidentas, turėda 
mas savo šalininkų daugumą 
abiejuose kongreso rūmuose, 
vis prašo daugiau ir daugiau 
galios jam deleguoti. Jau bu
vę atsitikimų, kad jis kai ką 
jau vykdęs, nebesuderinant sa
vo žygių su teisiniais dėsniais. 
Pavyzdžiui yra nurodomas pa
grasinimas pabauda tai pra
monei, kuri mėgina pakelti kai
nas savo produktams.

Nesunku yra įspėti, kodėl 
jau yra pastebimi panašūs reiš 
kmiai, ne visai susideriną su 
demokratiniais principais. Taip 
yra dėl to, kad žmonės daro
si vis labiau indeferentiški, ne 
besigilina į tai, kaip elgiasi vai 
džios žmonės. Jie patiki gra
žiais jų žodžiais, sakomais per 
televiziją, radiją, spaudą, ir 
palinksta su jais sutikti, lyg 
ir nebesusivokdami, lyg ir ne- 
bepaisydami, ar valstybinės 
konstitucijos dėsniai yra pager 
biami, ar jie yra laužomi.

“Tai yra pavojingas reiški
nys”, sako D. Lawrence. Jis 
siūlo rimtai susidomėti šiais 
pirmojo Jungtinių Valstybių 
prezidento Jurgio Washingto- 
no žodžiais:

“Įsiveržimo dvasia veda prie 
konsolidavimo visų departa
mentų galios į vieną ir tuo bū
du sukuria, nepaisant kokia 
valdžia bebūtų, tikrą despotiz
mą...

“Jei, žmonių nuomone, kons
titucinių galių paskirstymas ar 
modifikacija būtų bet kokiu 
būdu klaidinga, tebūnie patai
soma taip, kaip konstitucija 
nurodo. Tačiau tenebūnie mai
noma uzurpaeija; nors tai vie
nu atveju ir galėtų būti gėrio 
įrankis, bet tai yra žinoma 
priemonė, kuria yra sunaikina 
mos laisvos vyriausybės”.

Šiuos žodžius rašantis labai 
gerai atsimena vieną pokalbį 
Palangoje (1935 m.) su Anta
nu Stakniu, daug metų gyve
nusiu Amerikoje ir įsikūrusiu 
Lietuvoje. Palangoje jis buVo 
įsteigęs cemento ir medžio ap
dirbimo įmonę. Paklausus, kaip 
jam sekasi toje pramonėje, jis 
atsakė: “Neblogai, bet galėtų 
būti daug geriau, jei būtų gali
ma pasiremti įstatymų pasto
vumu, ko šiuo tarpu pas mus 
nėra”. Mat, tais laikais val
džios galia buvo sukoncentruo 
ta prezidentūron ir kai kurio
se ministerijose. Šiuo metu Lie
tuvoje ir kituose kraštuose už 
geležinės uždangos iš viso jau 
nebėra privatinės pramonės ir 
prekybos. Ten viską tvarko 
raudonoji Maskvos diktatūra.

Vienu žodžiu, bet koks po
linkis diktatūron yra labai pa
vojingas. Tokius pavojus rei
kia užgniaužti pačioje jų pasi
reiškimo pradžioje. T^ gali at
likti akylus piliečiai, seką po
litinį gyvenimą, rūpestingai 
vykdą savo polietines parei
gas, neužmirštant, jog laisvė 
yra toks brangus dalykas, kad 
dėl jos palaikymo didžiausias 
pastangas reikia dėti.

adresą todėl, kad šis esąs antise 
mitas ir stipriai yra pasisakęs prieš 
žydus.

Teisme buvo paskaitytos ir tos 
Margerio raštų ištraukos, kurias 
jis rašė savo knygoj “Amerikiečio 
įspūdžiai Lietuvoj”. Margeris, ži
noma, nesigynė, tik teisme apstul
bęs stovėjo, o visi “Vilnies” ponai 
nežinojo, kur iš gėdos lįsti, štai 
kaip Margeris rašo, kaip jį žydai 
apspito Kauno autobusų stotyje: 
“Taip mane apspito centrinėje Kau 
no autobusų stotyje būrys konduk
torių ir šoferių, kokių Jungtinėse 
Valstybėse su žiburiu nerasi. Jie 
visi kartu šnekėjo, šaukė, ginčijosi, 
griebdami mane už rankovių, skver 
nų, ir teršdami mano švarų paltą 
savo purvinais pirštais. Brrr, kaip

.(Nukelta i 4 pusi.)

Kodėl ir kaip Amerika atnaujino atominius 
sprogdinimus

Savanorišką susitarimą pirmieji sulaužė sovietai

DRAUGAS,, trečiadienis, 1932 m. gegužės mėn. 2

Titaniko žuvimą prisiminus
DR. P. MAČIULIS

Amerikos apsisprendimas at
naujinti atominius sprogdinimus 
ore tegali rodyti rūškaną tikro
vę, jog taika ir toliau bus sau
goma ne valstybių pasirašyto
mis sutartimis, bet jėgos prie
monėmis. Genevoje tebevykstan 
ti nusiginklavimo konferencija 
tėra tik paprastas vaidinimas, 
kur mažieji kraštai kilniais ar 
propagandiniais atsišaukimais ir 
gražiomis kalbomis didžiųjų ga
lybių niekada nenuginkluos. Pa 
šaulio likimą sprendžia tik ato
minės galybės.

Amerika negalėjo laukti

Balandžio 25 d. rytą Genevos 
nusiginklavimo konferencijoje 
Indijos delegacija apeliavo į a- 
tomines galybes numatytus 

• sprogdinimus atidėti nors 2 sa-
Atominius sprogdinimus ba- vaįtėm. Amerikos delegacijos 

landžio 25 d. Amerika atnauji-; pirmininkas Dean atsakė: su di- 
no po ilgo svyravimo ir delsimo, 1 džia jums pagarba ir giliu ap- 
kai ir mažiausios susitarimo vii gaįiestavimu turiu pasakyti, kad 
tys su sovietais pasidarė negali- mano krašto vyriausybė be tarp 
mos. Atominiai mokslininkai ir tautinės komisijos įvedimo dau- 
armijų vadai įtikino Amerikos gįau nesutinka su savanorišku 
politikos vairuotojus, kad toliau atominių sprogdinimų sustabdy- 
delsti pavojinga. Sovietų 1961 mu Japonijos diplomatai Toki- 
m. rudenį ir žiemą įvykdyti mil- joj ir Washingtone balandžio 
žiniški atominiai sprogdinimai 23-24 dienomis pakartotinai
nėra beverčiai. Jie padidino ir 
praturtino sovietų atominę jėgą. 
Jei Amerika dels, sovietai ato
minėje srityje pasivys Ameriką
ir atominio karo pavojus padi-1 vojo pasaulio saugumui užtik- 
dės. ■ rinti.

Po sovietų įvykdytų sprogdi
nimų Amerika nedarė greito
sprendimo. Washingtone pasi- denyne, Kalėdų salyno erdvėje, 
kliauta viltimi, kad neutralieji, Amerika pranešė visiems kraš- 
kraštai pasmerks sovietų pasiel- tams, kad nuo balandžio 15 d. 
girną, o tada sovietai gal pasi- Kalėdų salyno pusės milijono 
darys sukalbamesni dėl atomi- kvadratinių mylių vandens plo
nių ginklų uždraudimo su tarp- įe neplaukiotų laivai ir neskrai-
tautinės kontrolės įvedimu. Bet 
apsirikta. Neutralieji sovietus 
tik pakaltino, patį įvykį apgai
lestavo, bet sovietų visu griežtu 
mu nepasmerkė. Į Maskvą nuvy-
kę neutraliųjų vadai prašė sovie ! 12,000 marinų. Operacijom va
tus atominius sprogdinimus su
stabdyti, lygiai kaip ir į Wash- 
ingtoną atvykę prašė Ameriką 
jų nepradėti. Atominius sprog- ' mų 
d’.nimus ore pradėjusi Sovietų J 
Sąjunga buvo beveik sulyginta 
su sprogdinimų nepradėjusią A
merika. Amerikos delsimas pro sybės ir spauda Amerikos žygį 
pagandiniais išskaičiavimais A- supranta ir pateisina. Bandy-
merikai nedavė lauktos naudos, 
o sovietams nuostolių. 1961 m. 
gruodžio mėn. prez. Kennedy į-! 
sakė ruoštis atominiams sprog
dinimams ore. Prez. Kennedy 
pastebėjo, jei per pasiruošimo 
laiką, su sovietais bus galima

Po žalią ir auksinę Ameriką
specialiu vienbėgiu, (monorail). Man besilankant, vy- press viešbučio. G visur gražios gėlės ir žolynai. Mui

tininkas, patikrinęs dokumentus, pasveikino atvyku
sius į „lobių salą”. Apsirūpinę nakvynėmis pradėjo
me apžiūrėti miestą.

VALFF/JOVAS J AKAS

Erdvės užkariavimo amžiaus paroda
Energingi Seattle gyventojai stengiasi parodyti 

ti pasauliui, kad ne New Yorkas, Chicaga an kt. di
desni miestai yra centrai, apie kuriuos sukasi visas 
ekonominis ir kultūrinis JAV gyvenimas, bet nori 
įrodyti, kad Seattle yra nemažesnės vertės kaip tie 
didieji. Pirmas bandymas buvo padarytas 1909 m. 
Dabartinėse universiteto patalpose 20 šalių buvo su
organizuota Alaskos - Yukono - Pacifiko paroda, 
kuri buvo sukėlusi didelį susidomėjimą. O dabar ant
ras užsimojimas išgarsinti Seattle pavyko. Federa
linės valdžios ir kitų užsienio valstybių remiami, jie 
š. m. balandžio 21 d. atidarė pirmąją po 1939 m. pa
saulinę parodą, kurioje, be JAV paviljono, bus ke
liasdešimt kitų valstybių paviljonų. Tikimasi, kad 
parodą kasdien aplankys 45 tūkst. žmonių ir bilietai 
iš anksto yra grobstomi. Šioji pasaulinė paroda yra 
pirmoji, kuri parodys pasiektus laimėjimus erdvės 
užkariavimo amžiuje.

Plačiau apie parodą neverta rašyti. Bet tik norė
čiau trumpai paminėti vieną skirtumą, kuris yra šiai 
parodai labai būdingas.

Ši paroda skiriasi nuo kitų buvusių parodų tuo 
atžvilgiu, kad nuo 85 iki 90 proc. iš 110 mil. išlaidų 
atiteks Seattle miestui, nes, parodai pasibaigus, pa
viljonai ir kt. pastatai nebus griaunami, kas įvyko 
su Bruselio ar kt. parodomis, bet paliks miestą nuo
savybe. Tokiu būdu miestas praturtės puikiu restora
nu ir bokštu jame, operos rūmais, didžiule sale ir 
keliomis arenomis bei kt. parodos įrengimais. Pati 
parodos vieta yra tik viena mylia nuo miesto centro. 
Lankytojai iš miesto centro bus vežami į parodą

į ko tų pastatų statyba. Seattliečiai deda daug vilčių į 
, šią parodą, kad jos lankytojai pamils miestą ir patį 
j Washingtoną ir nutars perkelti ar naujai įkurti pra- 
; monės įmonių, kurios atneš darbo ir ekonominės ge- 
' rovės.
I ' :

l “lobių salą” Kanadoje

Iš šio miesto buvo užplanuota vykti į “lobių 
I salą” (taip Kanadoj reklamuojama) arba vadinamą 
I Vancouvero salą, Britų Kolumbijoje. Nutarėme plauk
ti laivu ir pasigrožėti salomis ir fiordais Pudget są
siauryje. O tą lengvai galima padaryti, automobiliu 
įvažiavus iš miesto centro uosto į kanadišką laivą 
CPR Princess Marguerite. Jis yra 6 tūkst. tonų, sta
tytas Škotijoje, ir yra 369 pėdų ilgio. Be keliasde
šimt automobilių, dar paima 2 tūkst. keleivių. Kana
diečiai su britų mandagumu įleidžia į laivą, laivas 
punktualiai atrišamas nuo krantinės, ir pajudam per 
Elliot įlanką su nutolstančiais miesto vaizdais. Įplau
kiame į Pudget sąsiaurį, kuris dalina Olympic ir Kas- 

1 kadų kalnus. Iš dalies pasidarė gaila, kad nebuvo 
laiko matyti Olympic tautinio parko. Plaukiame pro 
Whidbey salą, kuri yra 35 mylių ilgumo, apaugusi 
miškais su gražiais paplūdymiais, o kartais net bal
to smėlio.

Žinoma, fiordai kiek apvylė, nes visgi jie ne to
kie gilūs, kaip tekdavo matyti nuotraukas su norve
giškais fiordais. Taip pat diena buvo apsiniaukusi, 
tai Olympic kalnų nsimatė. Negalėjauir iš tolo jų ma
tyti. O kai jau įplaukėme į vėjuotą Juan de Fuca 
sąsiaurį ir po kiek laiko iš laivo buvo matyti Victo- 
rijos miestas, kuris yra Britų Kolumbijos sostinė. 
Po 4 vai. kelionės laivu esame medžių, lašišų, žuvėdrų 
ir „lobių saloje” — Vancouver. Skotas, apsivilkęs tau
tiniais rūbais, pasitiko laivą su savo švilpyne ir esa
me uoste, kuris daugiau panašus į teatro dekoraciją, 

j nustelbtą gražaus kapitoliaus pastato ir didingo Em-

Grazus miestas

Tuoj pastebėjome, kad yra skirtumas mažuose 
dalykuose. Skirtingi pinigai, daug įvairių britiškų 
prekių, konservatizmas reklamose ir apsirengime. Sek
madieniais viskas uždaryta. Tai jau kanadiškas mies
tas, kuris neatrodo britiškai, bet su geru britišku pa
likimu. Visur matyti skoningai tvarkomi darželiai, 
gėlynai, gyvatvorės ir parkai. Net lempų stulpai pa
puošti krepšiais su žydinčiomis gėlėmis. Visur švara, 
mandagumas. Nėra skubėjimo. Šis miestas yra visur 
reklamuojamas ir jis sutraukia apie mil. turistų 

j į metus. Sugeba jie turistus gražiai priimti ir globoti. 
Žinant iš anksto kanadiečių sugebėjimus reklamavime, 
visuomet reikia su tam tikru rezervu žiūrėti į jų pro
paguojamas vietas, nes jų rekomenduojamos vietos 
kartais turi ir nemažą komercinį atspalvį...

Net 6 j Kanados milijonieriai

Viktorija, aukso ieškotojų bangų praturtinta ir 
išplėsta, apie 100 metų senumo su apylinkėmis turi 
apie 120 tūkstančių gyventojų, demonstruoja energiją, 
originalumą. Čia daugiausia susispietę žmonės, kurie 
myli gamtą ir gyvenimą, bet nenori konformizmo. 
Stengiasi gyventi pagal savo skonį, ir čia gera vieta 
pabėgti nuo žmogaus nupigintojo - materializmo. Čia, 
be eilinių žmonių, dirbančių vietos lengvoje pramonėje 
ar uoste, gyvena net 64 Kanados milijonieriai, žymių 
rašytojų, žurnalistų, poetų, menininkų, gamtininkų ir 
kt. Plunksnos žmonės leidžia popietinį laikraštį “Vic- 
toria Times”, kuris kelis metus gavo premijas už 
geriausius vedamuosius Kanadoje.

(Bus daugiau).

STASYS DAUNYS

susitarti dėl atominių ginklų už 
draudimo, Amerika sprogdinimų 
nepradės. Susitarti nepasisekė, 
nes sovietai nesutiko su tarp
tautinės kontrolės komisijos su- 

! darymu, Amerika ir Anglija ne 
pasitikėjo Chruščiovo žodžiu.

Išvakarėse

prašė atominius sprogdinimus 
atšaukti. Valstybės departamen 
tas atsakė, jog atominiai sprog 
dinimai būtini Amerikos ir lais-

Amerika atominius bandymus 
pradėjo ir vykdys Didžiame van

dytų lėktuvai. Sprogdinimų ope 
racijoj, pavadintoje Operation 
Dominic vardu, dalyvauja ir tą 
erdvę saugo 1,000 lėktuvų, dau- 

: gybė įvairių rūšių laivų ir apie

dovauja maj. gen. Starbird. 
Dviejų mėnesių laikotarpyje bus 
atlikta nuo 24 ligi 36 sprogdini-

Pirmosios reakcijos 
Laisvosios Europos vyriau-

mai esą reikalingi saugumui ir 
laisvei užtikrinti. Naujieji ir 
neutralieji Afrikos kraštai A- 
merikos nepasmerkė, nors ne vi
si atviriau pasisakė. Jie apgai
lestauja patį faktą, bet sutinka, 
kad jis pasidarė neišvengiamas,

Balandžio 8 d. laidoje Chica- ščiuvo, nes John Jacob ir jo pa
kai 1961 m. rudenį sovietai pir- ' g0 Daily Tribūne rado reikalo likti 100 milijonų dolerių, pa
inieji pradėjo atominius sprog- : paminėti A. E. Horswill, sulau-! šauliui buvo gerai žinomi. Pasi- 
dinimus ir derybose nesutiko kusio 83 metų amžiaus, mirtį, tikėjimas “naujausia” technika 
su tarptautinės kontrolės komi- | jįs buvo prieš 50 metų žuvusio i supliuško, kai 46,500 brutto to- 
sijos sudarymu. Amerikai drau
giška Japonija įteikė protestą.
Japonijoj laukiama didesnių de
monstracijų. Visi komunistiniai gos moterys ir vaikai išsigelbė- šimts, o ir tos pačios nebuvo
kraštai Ameriką pikčiausiai puo jo. 
la. Sovietų spauda didžiausius; 
puolimo smūgius nukreipė į pre- 
zid. Kennedy. Sovietų Tassas

I Kaip žinia, laivas Titanic žu
vo savo pirmoje kelionėje. iš
Anglijos į_ New Yorką 1912 m. 

ir Izviestyos prezidento Ketine- balandžįo M n,40 va.
dy atsišaukimą, kad Amerika a- 
tominius sprogdinimus atšauks, 
jei bus pasirašytas susitarimas, 
pavadino didžiausiu melu, kokį 
bet kada yra padaręs bet kuris 
vakarietis. Laukiama, kad prie 
Amerikos ambasados Maskvoje 
bus suorganizuotos didelės de
monstracijos.

Atominių sprogdinimų susilai
kymo ir atnaujinimo istorija 
trumpa ir paprasta. 1958 m. va
sarą sovietai pirmieji paskelbė, 
jog jie savanoriškai susilaiko 
nuo tolimesnių atominių bandy
mų, jei tą patį padarys ir kitos 
dvi atominės galybės (Amerika 
ir Anglija). Amerikos preziden
tas Eisenhoweris taip pat pas
kelbė, kad ir Amerika savanoriš 
kai sustabdo tolesnius atominius 
sprogdinimus ore. Tą patį pada
rė ir Anglija. Jokio formalaus 
susitarimo nebuvo. Savanoriš-

didžiausius atominius 
sprogdinimus ore, kuriems ruo
šėsi ilgųjų derybų metu. Sava
noriškumo pažadas buvo sulau- 

kas atominių sprogdinimų su- žytas. Po šešių mėnesių delsi- 
stabdymas ore turėjo praskaid- mo savanoriškumo atsisakė ir 
rinti kelią atominių ginklų už- Amerika.

Buvęs sunkaus svorio bokso pasaulio čempionas švedas Johansson 
vedė Brigit Lundgren. Jungtuvės įvyko slaptai Gotheburg mieste, 
Švedijoj. Boksininkas neįmano pasitraukti iš ringo ir šią vasarą 
boksuosis su .Europos čempionu Richardson. (UPI)

prabangaus laivo “Titanic” vie- nų laivas okeane plaukiojančio 
nas įgulos narių, pasinaudojusių į ledų kalno buvo sugniuždytas, 
gelbėjimosi valtimi, nors ne vi- Gelbėjimo valčių tebuvo dvide-

landą vakaro, susidūręs su mil
žiniško dydžio plūduru o jančių 
ledo kalnu Atlanto pusiaukelė- jo, kaip laivo orkestras ant lai- 
jė.

Keleivių jame su įgula buvę 
užregistruota apie 2,200; išsi
gelbėjusių apie 600, o žuvusių 
— spėjamai virš 1,500 žmonių.

Buvo kalbama, kad laivas “Ti 
tanic” esąs neskęstantis, bet, kai 
jo nelaimėje žuvo toks multimi-

vo denio grojo šventus himnus 
ir ka.p jie visi žuvo okeano ban
gose kartu su laivo kapitonu 
Edvardu Smith.

Pusamžiui praėjus, dienraštis 
sumini ir daugiau gražių pa
vyzdžių, kur, viena senyvų žmo
nių pora, Isidor Straus, didžiau

lijonierius, kuris būtų galėjęs, gias krašto prekybininkas, žmo- 
girdi, dešimts kartų nupirkti ir [ nai atsisakius skirtis nuo vyro, 
parduoti tokią laivų bendrovę paskendo. Antras savo turtais 
kaip “White Star”, pasaulis nu- p0 J. J. Astoro, Benjamin Gug- 
_ _________________________ genheim, 47 m., pareiškęs: kol
, .. „ nuo šio laivo denio bus neišgel-
draudimo deryboms. Bet peri, . . • . . „, . 1 beta bent viena moteris ar vai-
tns su puse metų nieko nesu- , , . „„iua,-;™,-,. , . kas, as nesinaudosiu gelbejimo-
tarta. 1961 m. lapkričio men. . , „„. , . , 1 i si valtimi, kad niekas neturėtų
sovietai derybas nutraukė ir pra i , . . ,. .. r.,... F teises vadinti mane bailiu. Jodėjo

I

gelbstimais keleiviais perpildy
tos. lakoma, kad apie 100 žmo
nių buvę iš vandens išgriebti, 
nors daugelis žuvę nuo šalčio, 
nes tebuvę apie 28 1. šilimos.

Iš tos didžiulės nelaimės išli
kusieji, atsigavę vėliau pasako-

žmona ir trys vaikai vėliau jo 
gedėjo... Iš 12 jaunavedžių lai
ve esančių porų išsigelbėjo vi- 

' sos jaunamartės ir tik vienas 
i jaunasis.
1 Toliau laikraštis pasako kitų 
i asmenų pavardes, kaip Archi- 
i bald Butt, grįžtančio iš Vatika- 
j no po atliktos jam prezidento 
Tafto pavestos misijos; žymaus 
rašytojo Jaoąues Futrelle, gar
saus dailininko Francis David 
Millet, teatralo Henri B. Harris,

| knygų leidėjo W. T. Stead, lai- 
i vų statyklos Belfaste vyr. va- 
! dovo Harland Wolf, kuris pri- 
i žiūrėjo Titanico statybą. Dau- 

■ gelio piniguočių, bankininkų, 
plieno “karalių” ir panašių var
dai nepaminėti, tik sakoma, kad 
jie, susodinę į gelbėjimosi valtis 

i savo žmonas ir vaikus, patys 
pasiliko ant denio ir, užsirūkę 

: cigarus, ramiai laukė mirties...
Žmonės dar ir po 50 metų te- 

belenkia galvas, reikšdami sa- 
, votišką pagarbą šio pasaulio 
I “didiesiems”.
' Mūsų turimais daviniais tame 

• Nukelta i 4 psl.)



TALKA VEIKLOJE IR UŽUOVĖJA NELAIMĖJE TITANIKO ŽUVIMĄ PRISIMINUS LIUTERONŲ PREZIDENTAS 

APIE JONĄ XXIII

Vokietijos evangelikų liutero
nų bažnyčių prezidentas kun. 
Kurt Scarf Romos savaitraščiui 
“Vita” duotame pasikalbėjime 
popiežių Joną XXIII pavadino 
mielu, geru, inteligentišku ir

laivo kapelionai: katalikų kuni
gas, 2 protestantų pastoriai ir 

į Titanic laive plaukė ir lietuvis žydų rabbi atidavė savo gelbė- 
Į kunigas Juozas Montvila, kuris jimosi juostas eiliniams 4-riems 
j atsisakęs pasiūlytos vietos gel- jūrininkams, o jie patys drauge

, a -j-t • i j™THinnnQ sinn rei-! ^3™°^ valtyje ir kuris, klupo- su laivu nugrimzdo į jūrų dug- nadarvdamos įdelminkams daug įsspausdmo milijonus šiuo rei . . „ . _. & 4 J °
" i,„i„ ” 'damas ant laivo denio, aukštai ną. šiandien Amerikoje tiems

Lietuvių R. K. Susivienijimas Amerikoje, 71-73 So. Wasbington Street (P. O. Box 32), 

Wilkes-Barre, Pa.

(Atkelta iš 3 psl.)

Kuo fraternaiine apdrauda 

skiriasi nuo komercinės
MATAS ZUJĘ S, Wilkes Barre, Pa.

Daugelis vis dar nežino, kuo ; prasijos laikais -

Į nuostolių, 
j Mūsų Susivienijimas daug nu 
veikė savo narių, jų pašalpga- 
vių, mūsų visuomenės ir tautos 
naudai pasidėkojant fraternali- 
nei sistemai. Tik prisistatyki-

kalu įspėjančių žodžių.’ ..............
Kad apsisaugot nuo nelaimių lskel?s rankas, kol jų neuzliejo 4-riems kapelionams stovi pa- taikinančiu asmeniu, pažymėda

ir jų padarinių reikia atkreipti , oke^no bangos, kryžiaus ženklu minklinė koplyčia. mas taipgi, kad jis yra “taikos
rimtą dėmesį į patarimus ir j- ' mirštantiems teikė išrišimą. Jei ir ne koplyčios, tai bent ir sutarimo popiežius”.

1929—1939
fraternaiine gyvybės apdrauda 
yra panaši ir kuo skiriasi nuo 
komercinės apdraudos sistemos. 
Šiame rašte mėginsime apie tas 
dvi sistemas pakalbėti ir paaiš
kinti jų panašumus ir skirtingu
mus.

Visų pirmiausia apie panašu
mus. Abiejų sistemų sutartys 
remiasi premijų mokesčiais, le
galiųjų rezervų sudarymais, be
neficijų išmokėjimais paskir
tiems pašalpgaviams, sudarymu 
fondų apdraustųjų senatvei. Pa 
našumai yra ir finansų ir cen
trinių įstaigų mašinerijoj: re
kordai užlaikomi, fondai inves
tuojami ir beneficijos išmoka
mos pristačius tinkamus ir tei
sėtus reikalavimus. Apyskaitų 
vedime irgi daug panašumo.

Pagrindinis skirtumas yra 
kontraktuose. Komercinės ap
draudos kompanijos turi taip 
vadinamus “uždarytus kontrak

spėjimus. Svarbiausia, neatidė-1 Prisimena ir kitas pavyzdys,s to lietuvio kunigo aukos dien-
liot apsidraudimo, kad nelaimei j kai karo metu, vokiečiams su-1 Rastis, gaila, nerado reikalo

me, kiek judėjimo ir veiklos yra ištikus artimieji turėtų bfent j torpedavus Amerikos mažesnį prisiminti, kad ir jis nesiveržė
atlikę kuopos, apskritys ir sei- materialinę atramą jų , gyveni-! karo laivą, visiems išsigelbėti išsigelbėti, kaip anas^laivo „pa- y7a’žymiaf pasikeitusi plskuti-

• niais 30 metų: “Mes vieni kitus 
geriau pažįstame ,turime vieni 
kitų atžvilgiu abipusę pagarbą 
ar vieni kitiems padedame, kiek 
galime”. Plačiau pareikšdamas 
savo nuomonę apie popiežių Jo
ną XXIII, liuteronų prezidentas 
Scarf kalbėjo: “Dabartinis po
piežius yra asmuo lyg šv. Jonas 
— tai meilės popiežius. Su di-

metų periodu. Jų operavimas maj gja energija, jėgos ir pa- jme. Ypatingai šeimos globėjo ir buvo veik neįmanoma, keturi to tarnautojas A. E. Horswill... 
tuo periodu ėjo normaliai: jos;gtangOS koncentruota ne vien Iaprūpintojo pareiga laiku apsi- 
pilnai išmokėdavo teisėtus po- ; tik į savišalpą, bet ir į katali- i drausti .kad ištikus ligai, sužei- j 
miltinius reikalavimus ir kitas ■ kiškuSt tautinius, kultūrinius irjdimui, o ypatingai mirties ne-1 .
beneficijas, jų narystė nuolat tėvynės Lietuvos reikalus. laimei, nepris'ėgtų mylimųjųį opauaOĮe lt gyvenime 
didėjo ir turtai augo. Jos iš Į Tad dau^au dėmesio mūsų j žiaurūs rūpesčiai ir vargai.
depresims periodo išėjo geriau nMjonaliniam fraternaliniam Ju ............................................
pasiruošę ateičiai ir sustiprėję. y da ,au pa,ta„gų Su.

Tuo tarpu daug milijoninių ir ajvienyIn,ą augint, kad jo nau. 

multimilijonmių korporacijų, dinga veikla didėtų jame apsi-
bankų ir kitokių finansinių ins- draudusių, jų pašalpgavių, vi-
titucijų susmuko ir išsilikvidavo suomenės ir tautos naudai.

MOŠŲ TVIRTYBES PAGRINDAS

Kai tik šioje šalyje iš Lietu- ganizuot.ai ir vieningai veiklai, 
vos atvykusių lietuvių skaičius 
padidėjo, jie tuoj pradėjo rū
pintis savo draugijų, organiza
cijų, parapijų ir kitų instituci-

Suminėjęs ir esančius skirtu
mus tarp jo tikybos ir kata
likų, jig pabrėžė, kad padėtis

(Atkelta iš 3 psl.)
vieta draustis Katalikų Susivie-Į šykštu, Taip. Iš tikrųjų pasijutau 
mjime. čia apdrauda yra taip. įusų . Sa)ianwn^ laikų
tikra ir saugi, kaip ir pačiose paiestiną”. Toliau pasakęs, kad j bais geriau, negu “Vilnis”, taria
didžiausiose šios šalies fraiter- žydai Lietuvoj yra privilegijuoti, 'mai gindama žydus, o iš tikrųjų

matinėse organizacijose ar ko- Margeris rašo: “Tiktai pamanykite, 'gina dr. Margerį, kuris taip piktai dėlių malonumu mes sveikina-
and raudos komna- Jeigu lietuviai Pradėtų žydus taip j apie žydus rašo ir garbina Chruš-Į me faktą kad jis sutiko Kata-

merC1R aT .;?'Pd SLST: lamdyti, draskyti, kolioti, kaip ciovo bautoavą. kurioj nėra leng- •

Lietuviui katalikui geriausia kaip paaiškėjo teisme iš dviejų liu
dijusių Dilio naudai Lietuvos žy
dų, padėjo žydams. Dilys daug di
desnis žydų draugas, tai įrodęs dar

likų Bažnyčios maldose pakeisti 
žodžius — liečiančius mus — ir 

sčiai yra žemesni, ; knygoje randa tikrai jau piktų žo- kad šis atsilieptų dėl tos vadina- “tuos, kurie yra klaidingų nuo- 
to Susiv. vra džlų žydam- Je.‘8'u taiP "Vilnies” mos bylos. Atsiliepėm, o jei maža, monių apgauti” į naujus—“at- 

n™.,™ ,H«n„ tai gaiesim papildyti, parodydami, sįskvrllsjus brolius”.
kad nereikia paties esant kaltiems, •> a
kitų kaltinti.

Myk. Mei.

va ir žydams.
“Vilnis” provokavo “Draugą”,

nijose. riusiv. ccrtifikatai yra i žydai lietuvius, — ak, kiek butų
•modernūs, su įvairiais pasirin- skundų”. Ir toliau autorius visoje 
lamais, Mokesč

Washingtone ir kitur turime ge "V" „^omūzaciia* — lie- po'iam įdomu’ Jie ?ali pasiskaityti
” _ • • musų pa.cių organizacija ne ,patys, o jei nenorės, mes galėsim

rą vardą. ią ypatingai gerai įuvjgkas ir katalikiškas. Patik-I vėl pacituoti, 
parodo V asario 16-tos minėji- pindamas saugią apdraudą, Su- “ Vilnis” baudžiavos garbintoja 
mai. Iš Kongreso tribūnų pra- sjv remja mūsų visuomenės ir j Be abejo, Dilys nusikalto, nors

jų steigimu ir jų išlaikymu, byla daugybė senatorių ir At- tautos aktualius reikalus. tebuvo nubaustas sąlyginai, bet
Tuo pačiu laiku jie neužmiršo stovų rūmų atstovų. Valstybių, Apsisprendus plačiau susipa- niatino^^n Marat-iTraŠė
ir savo senosios tėvynės reika-, kur tik daugiau lietuvių gyve- žinti cu mūsų .Susivienijimo Žodžiu, juk rašąs vra atsakingesnis
lų. Kai Lietuvoj buvo draudžia- na, gubernatoriai išleidžia pro- draudęs reikalais, arba įsirašy-■ už platintoją. Bet “Vilniai” nesvar-

k’amacijas paskelbdami Vasa-y kreipkitės į jūsų kolonijoj'bu tiesa, ji stengiasi Dili padaryti 
rio 16-tają Lietuvos Respubli- ovvuoiančios kuopos finan sek- tckiu daleliu, nuo kurio sugriūtų

jimas, turi “atvirus kontrak- neleido erells suspaudęs spai- kos diena. Kuo jų neatsilieka retOrių arba į kitus viršininkus, tironą Chruščiovą, dar ir šiandien
tus” Šis skirtingumas abi sis- •nais”’ Amerikos lietuviai rūpi- paskiru miestų merai. Tai vis kurie aprūpins reikalingom in- tebegarbindama kruvinąjį Staliną,
temas kartais išveda į griežtą !nosi !iet'av5škū laikraščių, kny- pasidėkojant vietinių lietuvių formacijom ir b’ankom; o jei- įuri k Pats Chruščiovas jau ban-
kompeticiją, apie kurią daugelis _^entorių leidimu taipgi pastangoms ir žygiams. jūSŲ kolonijoj kuOpos nėra, ^^talinas daugelį sina,
neturi aiškesnio supratimo. rėmė itisuose,, spaus inamik j Rūpindamiesi Lietuvos reika- arba jeigu jūs norite priklausy- gogų išdraskė ir ne vieną šimtinę 

. ... . , ... lietuvių laikraščius, kad jie pla ’ ,a,g meg tuQ pagiu jaiku netUri- ti į centrinę 222 kuopą, kreip- žydelių pasiuntė į Sibirą. Kodėl gi
Pirmiausia reikia pastebėti, čiau papiistų carinio režimo pa- : me i§]f isti ig akių ir psi_ kitgg į CGntro jstaigą, adresuo “Vilnis” dėlto neverkia? Gi Dilys,

kad abi sistemos remiasi na- vergtoie Lietuvoje. Trumpam. R Ypatingai svarbu ir toliau jant: Lithuanian R. C. Alliance
naisarba kostumenais beku-i^gte neįmanoma pavaizduoti, i organizacijas. of America, P. O. Box 32 (71. .....
nų nebūtų ,manomas bet koks |kiek Amerikos lietuviai yra pri nariX ir tvirtas'f i-i 73 So. Wa.shingt.on str.),-WŪ- '

Sidėję 3?rie. LietUVOS -ekOnT“ nansmte atžviteiu. Tadgi visi, kes-Baree, Pa.
parama siekti tikslo susida j nio, kultūrinio ir tautinio pake- - - ...................... 1
ryt protekciją sau. ir kooperaci- j kraOj o vėliau prie laisvės ir ne
niu bū du patikrint protekciją t priklausomybės iškovojimo.

tus”, o fraternalinės organiza- s?auda’ “Po Lietuvą buVO
cijos, kaip kad mūsų Susivieni- \: žiema— nei žodžio nei rašto

Susvienijimo veikėjai ir visi na
riai atlieka kilnų darbą populia- 
rizuodami. savo organizaciją,

Tas yra geras kunigas, J. G. TELEVISION CO. 
2512 W. 47th St., FK 6-1998

Pašalino iš kompartijos
Lenkijos komunistų partijos 

Laikai tik tada pasidarys ge- organas Tribūna Ludu prane- 
resni, kaip pirma žmonės pasida- ša, kad praėjusiais metais ko
rys geresni, o žmones tik tada pa- munįsįų partijos nario bilietas
sidarys geresni, kada jie sązimn- . . , . .
gai išeis Dešimties Įsakymų mo- Lenkijoje buvęs anmtas iš oi
kyklą. — Kard. Faulliiaher tūkstančių asmenų, apkaltinant

juos ideologiniu abejingumu.

CttDKJSK DUDf'itC flJUMft Ar brangini gyvenimą? Tad 
aUrnlE uAnbuS KADlU saugok laiką, nes iš jo susidaro
ŠEIMOS PROGRAMOS gyvenimas. - B. Franklin

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

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

Tel. IIEmlock 4-2413
716b So. Maplewood Avė., 

Chicago 2b, UI.

ELECTR0niC5
TV-RADIJAI -3UOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos ir garantija

133^1 S. Halsted St.- CLiFFSlDE4-5665

kitiems. Tas atsiekiama įgyjant ! . . . ^ t . S'lus
komercinės apdraudos kompa- Užėjus antrojo pasaulinio ka-j stengdamiesti prirašyti naujų na ___
nijoj sutartį arba .pastojant fra ro audroms, Lietuva vėl neteko j rių, ir pagyvinti kuopų ir aps- 
ternalinės organizacijos nariu, laisvės ir nepriklausomybės. 1 kričių veik ą. Mes jau nekartą 
Betgi komercinės apdraudos su : Borgyvenant kritiškiausią jos esame pažymėję, kad daugeliu 
tartis vra paprastas dalykas, (istorijoje periodą, Amerikos lie (atžvilgių susilyginame arba net 
Asmuo moka pensiją ir gali at- tuviai vėl stojo pagalbon. Pasi- pralenkiame kitas tautines gru- 
sisakyti kada panori. Kompa- dėkojant Amerikos lietuvių vie peš, tik fraternalinėje srityje 
nija yra įsipareigojusi laikytis ningumui ir veiklumui, virs 30 mes esame atsilikę nuo kitų. Us 
sutarties taip ilgai, kol premija tūkstančių Lietuvos tremtinių j tenka tik pasižiūrėti į kitų fra- 
mokama, investmentas didėja galėjo atvykti į šią šalį ir čia į- (temalinių organizacijų metinius 
ir taupymas operuoja. Invest- sikurti. Pasidėkojant BALI ui, raportus, kad įsitikintų mūsų ir , 
mentai gali kristi, palūkanų (už keli tūkstančiai pačių nelaimin- kitų tautinių grupių stoviu, 
darbių) pajamos mažėti, įvai- g'iausių mūsų tautiečių, dėl se- Mūsų Susivienijimas turi bū-

kuris gyvena pagal savo pamok TV radijai, i-it-pt, vėsintuvai
-Shaliesneare Par<Javimiai_talsyinai Sek. uždaryta

O’KEEFE BROS. COAL CO?
CENTRAS: CICERD IK 16tb STREET 

Su pasididžiavimu praneša, kad jų naujas

STEFANIJA BEAUTY SHOP
BRIDGEPORTE

Sugrįžus iš Floridos po atostogų 
mano beauly shop atdara priSmi- 
mui. Frašau pasinaudoti mano pa
tarnavimu.
3120 S. Halsted St. VI 2-6074

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

“OK” GENER.1L SALES MANAGER ‘ ‘ O l€ ’ ’ 
COAL Pietvakarių miesto daly yra OIL
PETER P. RINKUS

6940 S. ARTESIAN AVĖ-
Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokerių ir alvvos degintuvu patarnavimas ir taisymas 

Tel. Rezidencijos: RE 7-8513 .......... ........ Ofiso: BI 2-1700

riog epidemijos arba karo eiga | natvės arba pašlijusios sveika- 
gali mirtingumą padidinti, gi į tos pasilikusių vakarinėje Eu- 
komercinė kompanija yra įsipa- į ropoję, po šiai dienai susilaukia 

jiems Kabai reikalingos pagal
bos. Amerikiečių lietuvių gelbs- 
tanti ranka pasiekia savo nelai-

ti mums artimas ir brangus, nes 
jis šalia apdraudos reikalų rū
pinasi mūsų religiniais, tauti
niais ir kultūrin. reikalais. Dėl 
to visų susipratusių lietuvių pa
reiga prisidėt prie Susivieniji- 

mingus tautiečius pačioje Lie- į mo auginimo dar didesniu ir pa-1 
tuvoje ir Sibire, kur jie kenčia jėgesniu. i
neapsakomus vargus. Gi Ame- Turėdami gausingas ir tvir- ( 
rikos Lietuvių Taryba, sudaryta tas organizacijas galėsime dau- 
visų patriotinių srovių, rūpesti- ' giau pasidarbuoti Amerikos lie- I 
ngai darbuojasi Lietuvos išlais- i tuvių visuomenės ir dar tebe- 
vinimo srityje. Pasidėkojant or- kryžiuojamos Lietuvos naudai. '

NESIVELUOK APSIDRAUSTI

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

reigojusi išmokėti tam tikrą su
mą mirties atveju arba pribren 
dusią sumą (endovsrment matu- 
rity), o jeigu to neišgalėtų at
likti — patektų išlikvidavimo 

.pavojun (recyverio kontrolėn).
Fraternalinės organizacijos 

išduodamas atviras kontraktas 
yra daug lankstesnis prisitai
kyt nepramatomai ateičiai. Fra- 
temalinės organizacijos nariai 
turi daug daugiau teisių savo 
organizacijos reikaluose. Nariai
savo kuopose svarsto reikalus, “The Travelers” apdraudos Aukščiau paduotos skaitlinės 
turi teisės paruošti konstituci- kompanįįų informacijų skyrius, pavaizduoja tik automobilių ne
jos ir įstatų permainų, pataisų Hartford, Conn., paskelbė'1961 laimių aukas. Jos yra šiurpios! 
ir naujų priedų projektus ir per metų raportą pavaizduojantį ir verčiančios susirūpinti mūs 
atitinkamas komisijas perduoti i autOmobilių nelaimių aukas. : pačių ir mūsų artimųjų saugu- 
seimams. Nariai kuopų susirin-1 Tag raportag parodo> kad perei. mu Q jei abkrcipsime j
kūnuose išrenka savo atstovus , meįais dė| nelaimių žuvo tai, kad dėl visų nelaimių mūsų 

nacionalinius^seimus, kuriuose Į gy ggg asmenų, sužeistų skai- šalyje per metus mirimų ir su- 
išklausomi viršininkų ir įvairių gįug sįekg 3,057,000. Dėl per- žeidimų skaičiai pasiekia kelio- 
pareigūnų raportai, jie užtvirti-: greįį0 važiavimo žuvo 33.3 pro likos milijonų, kiekvienas su
narni, arba atmetami. Kuopų eentaį( sužeistų 37,5 proc. Apie prasime, kaip svarbu būti apsi- 
atstovai seimuose atitinkama i gg procenįaį mirimų ir sužeidi- draudusiu. Nelaimės vyksta kas 
balsų dauguma priima konstitu jmų buVQ ig priežastics sulaužy. dien gatvėse> dįrbtuvėsc, kasyk 
cinius ir įstatų pasiūlymus, ku- taisyklių nustatytų auto-- lose ir namuose ir nei vienas iš 
rie tada virsta galiojančiais nu- mohiHų vairuotojams. Savaičių anksto nežinome, kur nelaimė 
tarimais, taipgi išrenka vado- pabai?oie penktadieniais, šešta- mus gali užklupti.
vybę toliau vesti organizacijos di&naig -r ‘sekmadieniais nelad- R , .. Travėlera in
reikalus. Tokiu būdu fraterna- •„ „ , , • - • , • 9 Beje, to paties Travelers m-
linė sistema turi reprezentacine miU 311<U - ai sie. ia oo.o formacjnjo skyriaus vedėjas tu-

Pjm°mS I“*“- rt isidemėtin, pastab, dėl nrtai
riai dalyvauja reikalij tvarky- i j“™ Ka metu im- ”UU skaloiaus OTmazlI»™0: ‘ZV-
me ir rūpinasi savo organizaci- | žia Pjaunu0,; 1 turint -,e)di. m> kredlto <*••«• tun CIb d“«e-
jų likimu. ! u • t , Imi saugos organizacijų sufor-linu, u. mug Qlcensed dnvers) sudaro & J

Fraternaiine sistema savo 15 procentų vairuotojų, bet jų mu°tu musų miestuose ir miest
tvirtumą ryškiausia pademons- aukos užmuštais siekia 27.3 teliuose, įstatymo vykdymo vir 
travo sunkiais nedarbo ir de- ‘proc., o sužeistais — 23.3 proc, šininkams ir. laikraščiams, kurie

MŪSŲ STAINLESS CLUB 

pasibaigs birželio 1 dienoj 

Musu turtas viršija $21,000,000.00

Santaupos, atneštos prieš kiekvieno 
mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 

už visą menesį.

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 AS&OGIATION 
South Halftted Street * Chicago 3 * CLiffside Jį-OKNį

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

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

Telef. VVAlbrook 5-5121

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

B»ll

nfrffhlllli

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%
. 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 AMDflC. P1RM- lr KETV........................ 9 v. r. iki 8 p. p.SHUinUUO, ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki B p. p.

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



BOSTONO ŽINIOS
DIDELIS PAVASARIO 

KONCERTAS
Šj sekmadienį, gegužės 6 d.

3 vai. p. p. So. Bostono High 
School salėje įvyksta Balfo ren 
giamas simfoninis koncertas. 
Tai bus didžiausias šio sezono 
pavasarinis parengimas. Koncer 
te dalyvaus 60 asmenų Melrose 
simfoninis orkestras, kuriam va 
dovauja muz. Jeronimas Ka
činskas ir Naujosios Anglijos I 
baletas. Programoje C. Gold- j 
marck simfonija “Kaimo Ves
tuvės”, choreografija V. Wil- 
liams. Be to, orkestras atskirai 
dar atliks Tschaikowskio siutą 
Nr. 3 ir Dūkas simfoninį Seher- 
zo “Burtininko Mokinys”.

Pavasario oras gerėja ir dau j 
gelis iš mūsų traukiame į gam
tą. Tegu šį sekmadienį, kol dar 
neįsitraukėme į vasaros malo
numus, visi pasuksime ne tik iš 
Bostono, bet taip pat ir iš jo 
apylinkių į šį didelį koncertą. 
Šis koncertas yra ne tik kultū
rinis parengimas, bet taip pat 
ir mūsų įsipareigojimas padėti 
artimui. Koncertą rengia BALF, 
o visas jo pelnas eis mūsų vargs 
tantiems broliams ir sesėms Si
bire ir kitur. Šiame darbe šį 
kartą mums padeda ir svetimie
ji, tai yra Melrose simfoninis 
orkestras ir Naujosios Anglijos 
baletas. Iki pasimatymo kon
certe !

MAIRONIS KULTCROS 
KLUBE

Balandžio mėn. Kultūros klu
bo susirinkimas buvo skirtas 
tautos žadintojo Maironio šimto 
metų jo gimimo sukakčiai pami- 
nėti. Paskaitininku buvo pakvies ' 
tas prof. dr. Antanas Klimas 
iš Rochester, N. Y.

Prelegentas paminėjo, kad jo 
paskaita apie Maironį ribosis 
tik dviem Maironio veikalais: 
“Jaunoji Lietuva” ir “Raseinių 
Magdė”, nes didieji šaltiniai a- 
pie Maironį mums dabar nepri
einami. Pradžioje paskaitos pre
legentas prisiminė 1932 metus,, 
kada jis dar mažas būdamas bu! 
vo kaimo pradžios mokyklos mi 
nėjime, kur išgirdo deklamuo
jant Maironio eilėraštį “Oi ne 
verk motušėle”. Kai tas eilėraš
tis buvęs deklamuojamas, tai 
per saulės įdegintus ir vėjo nu 
galąstus kaimo vyrų veidus rie- 
dėjusios ašaros. Maironis buvęs 
konkretaus galvojimo žmogus, 
kas ėjo ryškia linija ir per visus 
Maironio raštus. Maironio kū
ryba daugiau esanti emcinė, o 
ne literatūrinė. Maironio raštuo 
se esanti didžioji kunigaikščių 
Lietuva su visomis pilimis ir vi
sa jos milžinų didybe. Jei Krė
vė-Mickevičius savo raštuose 
daugiau dėmesio skyrė kaimo 
jaunimui ir kaimui, tai Mairo
nis tikėjo daugiau Lietuvos in
teligentija, kuri nors ir buvo 
aplenkėjusi, bet jis tikėjo jos 
atlietuvėjimu ir joje matė Lie
tuvos prisikėlimą.

Paminėdamas keletą faktų iš

savo praktiško susitikimo su 
amerikiečiais ir Amerikos raš
tuose Lietuvos paminėjimą, pre
legentas sako, kad juose yra 
labai mažai žinių apie Lietuvą i 
arba ir tos pačios daugiau iš
kraipytos ir mus visur jungian
čios su lenkais. Siūlo, kad mūsų 
akademikai pasirinkdami temas 
savo disertacijom, galėtų panau
doti kad ir tokias temas: Lie
tuva amerikiečių raštuose ir į 
pan. Tai būtų atitaisymas to I 
laiko, kurį Maironis minėjo, kad Į 
Lietuva neturi nei žodžio nei 
rašto ir kurį kiti išnaudojo mū
sų nenaudai.

Po paskaitos solistė Stasė 
Daugėlienė padainavo iš Mai
ronio kūrybos: „Kad širdį tau 
skausmas kaip replėm suspaus” j 
(Sasnausko) ir „Ten kur Nemu-j 
nas banguoja” (Kačanausko). j 
Pijaninu pritarė solistės dukre
lė. Irena Nikolskytė ir Felik
sas Kontautas, muzikui Juliui 
Gaideliui pritariant, padekla
mavo iš Maironio kūrybos (re
žisūra p. Aleksandros Gustaitie- 
nės).

Jeigu po kitų paskaitų klube 
atsirasdavo daug klausimų ir 
diskūsijų, tai Maironis visiems 
yra taip aiškus ir konkretus, 
kad nciššaukė jokių atskirų pa
sisakymų.

Po oficialiosios minėjimo da
lies klubo vice-pirmininkės — 
Jadvyga Barūnienė ir Dana Iz- 
bickienė skaniai pavaišino tor
tais ir tradicine kavute.

LIETUVIAI ŠACHMATININ
KAI BOSTON GLOBĖ 

VELYKŲ LAIDOJE
Velykų laidoje didesniu 

straipsniu laikraštis sustoja ties 
lietuviais šachmatininkais ir 
ypatingai jų vadovu Kaziu Mer
kiu. Straipsnis pradedamas, kad 
Massachusetts laimėjo prieš 
Conneetieut, kur Mass. koman
dos kapitonu buvo (lietuvis) 
Kazys Merkis, iš So. Bostono. 
Mass. komanda visada laiminti 
kai Merkys esąs jos kapitonu. 
Straipsnyje dar minimas ir jau
nas žaidėjas Algis Makaitis.

— Giedojo naujas mišias. Šv. 
Petro lietuvių parapijos So. 
Bostone choras, kuriam vado
vauja muz. Jeronimas Kačins
kas, Velykų rytą per Prisikėli
mo mišias giedojo C. van Hulse 
“Exsultet Orbis” mišias. Tai 
tikrai labai gražios ir gražiai 
skambančios mišios. Tą pačią 
dieną jos dar buvo giedamos 10 
vai., bet jau neskambėjo taip 
gražiai, nes nemaža dalis cho
ristų neatvyko.

Gegužės 13 d. jos bus gieda
mos šv. Ignaco bažnyčioje Bro- 
okline, studentams amerikie
čiams.

Choro dirigentas ir choras 
dirba labai daug. Bet 10 vai. 
per sumą būna mažiausiai žmo
nių. Daugiatfsia būna 9 vai. mi
šioms, kada daugumas tėvų at
veža vaikus. Be to, daug lietu
vių eina į 7-tos gatvės koplyčią 
(salę) prie seselių vienuolyno, 
kur laikomos sekmadieniais net 
dvejos mišios.

— Nyksta “Juodasis katinas” 
skautų eilėse. Sakoma, kad lai-

Kiekviena pramoga neša nelaimes. Kiekvienais metais plaukiodami laivais nuskęsta apie 1,300 as
menų, žūna medžiotojų 600—800, nuskęsta besimaudydami 2,100—2,400 asmenų, žvejotojų nuskęs
ta 600—700, dviratininkų žūna (daugiausia susidūrimuose su automobiliais) 500—600. Taip pat 
yra nelaimingų atsitikimų golfo laukuose ir įvairiose žaidynėse. (UPI)

MOŠŲ KOLONIJOSE
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Rockford, III.
Įdomi paskaita ir pramoga

Vadovaujant mok. V. Zakarie-
nei, paįvairins programą. To- . , v . . , , ,,. , .. , . , cialų šaudymo instrumentą, kuliaus vyks premijų paskirsty- . r . . .

DRAUGAS,, trečiadienis, 1962 m. gegužės mėn. 2 5

KVIEČIAMI ATSILIEPKIME

Pirmą kartą Amerikos istori- i Language Resources Project 
joje Federalinė valdžia susirū- - darbą ir pramatydama jo dide- 
pino imigrantų tautinių grupių lę vertę mūsų kultūros raidai
ir jų kalbų likimu. Valdžios no
ras, kad imigrantų atneštos į šį 
kraštą tautų kalbos ir jų kultu 
ra ilgam laikui liktų gyvos. Tai 
palengvintų Amerikai palaikyti 
politinius, ekonominius ir kultu 
rinius ryšius su kitais kraštais.

Šis Amerikos valdžios noras !kultūrinius vienetus: meno an-

išeivijoje nušviesti ir šio kraš
to valdžiai pristatyti kviečiame 
visą organizuotą lietuvių visuo
menę įsijungti į šį darbą. Tam 
reikalui prašome mokyklų, ku
rios dar neužsiregistravo per 
JAV LB švietimo Tarybą, visus

visiškai sutampa su mūsų tau
tine aspiracija — išlaikyti lie
tuvių kalbą, kultūrą ir pačią lie
tuvybę.

Dabartinę imigrantų atneštų
jų į šį kraštą kalbų padėtį iš
tirti Amerikos valdžia finansuo 
ja Pensylvanijos universiteto j 
Language Resource Project, į 
kuriai vadovauja Dr. Joshua A. 
Fishman. Ši institucija nori su
rinkti anketomis žinias iš pačių 
tautybių, ką jos daro savo kal
bai, kultūrai ir tautinei gyvybei 
išlaikyti. Tam reikalui ji prašo 
švietimo institucijų ir visų or
ganizacijų tautinių vienetų adre 
sų, kad galėtų prisiųsti atitin
kamas anketas. Surinkusi ži
nias, jas surūšiuos pagal tauty
bes ir perduos vyriausybei, kaip

------------------------------------------- j pasiūlymą, kas darytina, kad
NUODŲ ŠVIRKŠTAS UŽMU- | atneštosios tautų kalbos ir kul- 

: tūra šiame krašte išsilaikytų. 
SA RIKLI Be aį,sjO) gjOs žinios bus laiko

mos valdžios archyvuose.

samblius, chorus, tautinių šo
kių grupes, įvairias studijas, te
atro sambūrius ir visas lietuvių 
organizacijas prisiųsti JAV LB 
Centro Valdybai, adresu: J. Ja
saitis, 7252 So. Whipple St., 
Chicago 29 III., tikslius savo 
pavadinimus, adresus ir vado
vaujančių asmenų pavardes. 
Šias žinias surinkę persiusime 
minimai institucijai.

Atkreipiame visų lietuvių dė
mesį: reikalas rimtas ir labai 
svarbus mūsų kultūrinės ir tau
tinės gyvybės raidai nušviesti. 
Nedelsdami ir nelaukdami kito 
raginimo, siųskite prašomas ži
nias.

Tegul nelieka nė viena lietu
vių pastanga savo kalbai ir kul
tūrai išlaikyti neatžymėta Ame 
rikos istorijoje!

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdyba

Australijos narai išrado spe-

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

Paskolas duodame lengvomis sąlygomis ir mėnesinius 
mokėjimus pritaikome pagal jūsų išgales.

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual ĄeJ&ud Savings
? pzSz?amt uv»H6Cfe\ ana <?Loan Lssociation

■ I Charlered and Supervised by the United States Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 

Phone: Virginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Laimė nėra nei mumyse, nei už 
mūsų, o yra mūsų susivienijime 
su Dievu. — BĮ. PascalIstoriniu požiūriu tai nepap

rastai didelės vertės darbas, ku, 
ris bus didžiausias ir pagrindi
nis šaltinis apie atskirų tautų

ar kitosmas už 3 gražiausius margu- i ^1UO Salima i ryklio 
čius ir už stipriausią. Be to Szuvies Pusę P° vandeniu palei-
veiks baras su skaniausiais už- sti prie ieties pritvirtintą mažą , . . . . ,
kandžiais nrie aražios nlokšteliu švirkštą su strichnino nuodais.' u turmI lnas3 Amerikos įsto- kandziais prie gražios plokštelių . Todėl

Mūsų visu pareiga o ypač švirkštas automatiškai suvaro-;Iabai svarbu> kad S1 institucija 
Musų visų pareiga, o ypač i gautų patikimiausias ir išsa-

liauske kalba paįvairinta nuo- nuXi ryMSuU “i! ™as žinias apie lietuviu

įdarbo: Prisimink kai pats dar 30 sekundžių. Su tuo įtaisu du «
bei visuomeninį gyvenimą.

Balfo 85 sk. šiais metais ren
gia margučių konkursinį pobū
vį šį sekmadienį, gegužės 6 d., 
2 vai. po p. Lietuvių klubo ma
žojoje salėje, 716 Indiana avė.

Programoje kun. A. Saba-

S. t-* “50 ryk-
se, zni-ejai, Kad kur gauti o |llų Įtaisas sukonstruuotas pa- 
resnį aprėdalą ar maisto kąsne-yra iš ten sugrįžęs. Vietos šeš

tadieninės mokyklos mokinės,

kas yra pats geriausias gydyto- 
jas.Jeigu tarp Bostono skautų 
ir net tėvų buvo prabėgęs kaž
kas juodas, tai jis jau nyksta. 
Skautės surengė šokius, kuriuo
se dalyvavo abiejų vienetų 
skautai, taip pat bendrai treni
ruojasi skautų sporto šventei, 
kuri vyks Worcestery. Taip pat 
šalia mergaičių skaučių Motinos 
dienos minėjime dalyvaus ir abu 
berniukų vienetai.

Geri norai ir gera valia lai 
mi visados. Daugiau geros va 
lios ir gerų norų.

— Pagerbė inž. Vladą Siruta- 
vičių. Balandžio 14 d. Bostono 
inž. ir architektų s-gos skyrius 
pagerbė savo narį inž. V. Siru-

lį sau ir savo šeimai.
Atvykę čia, greit prasigyve 

note ir pamiršote savo brolius 
bei seses dar tebevargstančius. 
Tenka su skaudančia širdimi 
apgailestauti, .kad labai mažas 
skaičius bedalyvauja Balfo veik 
loję. Nebeišgali net užsimokėti, 
to $1.00 metinio nario mokes
čio.

Būtų nusikaltimas nepaminė
ti, kad yra ir gerų rėmėjų, bet 
jie ant pirštų suskaitomi.

Taigi brangus tautieti, tavo 
I pirmoji pareiga ateiti į talką ir 
jungtis į bendrą darbą. O šis 
parengimas yra ruošiamas tam, 
kad galėtumei linksmai ir kul
tūringai praleisti laiką. Užsi- Į 
mokėti nario mokestį, o jei kas 
išgali galės palikti galimą auką, 

Šio sek-

dedant Sydnėjaus gydytojams.
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Centro Valdyba įvertindama šį

jiiaimiiiiiiiiiigiiiiiiiiiHiiiimmiiiiiiiiiiii 
Gražių vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionalui

reikia
DRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS 

Skambinkit LUdlow 5-9500 
illlllllllllllllllllIIllIlIlIHIlIlIUIIIIIilIlIlIlII

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

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

%

tavičių jo 85 metų amžiaus su
kakties proga. Apie sukaktuvi- i šalpos reikalingiems, 
ninką šnekėjo skyriaus pirm. J madienio parengimas kaip tik 
inž. Juozas Stašaitis ir inž., ir bus Jūsų visų atsakymas į
arch. Jurgis Okunis, kuris da
bar gyvena New Yorke ir tuo 
laiku lankėsi Bostone.

— Aplankė Steponą Kairį. 
Velykų proga redaktorius Son- 
da ir Pranas Šveikauskas aplan
kė Vasario 16 akto signatarą 
Steponą Kairį Smithtown sa
natorijoj, N. Y.

— Kazys Mockus išvyko. Ve
lykų šventes praleidęs pas šei
mą So. Bostone vėl išvyko mo
kytojauti į New Yorko valsty-

•vargstančiųjų šauksmą?
Augis

Aš gėriau iš visų laiko šaltinių 
ir alpau nuo troškulio.

Herm. Bahr

DOMESIO '

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiftiKiimiiimiiiiiiiiMmii
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana

bę. Jis daro žygių persikėlimui i mažiesiems skaitytojams. Meilė 
į Mass. valstybę. j tėvu žemei, mažųjų džiaugsmai ir

— Aleksandra ir Antanas \ ,Yb Stančikaitės gražibs iliu* 
_ t .v. . _T , , , straenos šia knygą padare dau-
Gustaicia/i Velykoms buvo įsvy- ^jaugia mėgiama mažųjų skaity- 
kę pas sūnų net į Kentucky, o'
Stelmokai pas dukrą į Pittsbur- 
ghą.

toju tarpe. Kaina $1.50.
kartu su pinigaisUžsakymus

siuskite
— Algimantas Griežė - Jur

gelevičius gegužės 12 d. susi-1 
tuokia su Marija Sickkenbergai-.
te.

Vetuvinis pokylis vyks Tau
tinės s-gos namuose.

DRAUGAS

4545. W. 63rd Street 
Chicago 29. III.

IIIIIIIIIIIIUIIIIHIII|IIUIUII(IIIIIIII!>!!!!IIII

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

Turtas $82,000,000.00

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

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų 

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

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

Trečiadieniais nedirbama.

JUSTIN MACKIEIVICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEIVICH Jr., 
President

STANDARD 
FEDEIU1. SAVINGS

AND LOAN ASSOČIATION 
4192 Archer Avenue / Chicago 3,2, Illinois 

Virginia 7-1 14\
A

AKADEMINIS PAVASARIO BALIUS
Šeštadienį, gegužes 12 d. 8:30 vai. vak., Western Baliroom salėje, 3504 South Western Avė.

m

Al

Įdomi meninė programa, kurią išpi 
Chicagos Operos Vyrų Choras

Gros Fred Heines orkestras 
Veiks gausus bufetas ir baras

Visas pelnas skiriamas Dr. Vydū 
Vardo Šalpos Fondui



e DRAUGAS,, trečiadienis, 1962 m. gegužės mėn. 2

Washingtone piketuoja prieš JAV atominių bombų bandymus. Kai 
vyko sprogdinimai Sov. Sąjungoj, mažai kas piketavo, nes tai esą 
daroma kapitalistinio pasaulio laidojimui. Amerikos atominių bom
bų bandymai atgrasys komunistus nuo Amerikos užpuolimo. Ban
dymai yra laisvojo pasaulio saugumo užtikrinimas. (UPI)

Lietuvos laisvinimo veiksnių

pasitarimai Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
pajieškomi asmenys:

Gegeckas Alfonsas, buvęs Vo
kietijoje.

Grigalaitis Pranas, Jono sūnus, 
iš Kybartų km., Tytuvėnų parap., 
Kelmės vals., Raseinių ap.s., ir jo 
sūnus Jonas.

Jokubauskas Antanas, Konstan
tinas ir Stanislovas ir jų sesuo 
Konstancija, Jono vaikai.

Jokubauskas Konstantinas, Jono 
sūnus, išvykęs Amerikon iš Viekš
nių; žmona Jonušaitė-Jokubaus- 
kienė Ona, Petro duktė.

Mockus Jonas ir Mykolas, Anta
no sūnūs, iš Bardžių km., Skaud
vilės vals.

Navickas Ksaveras.
Radišauskas Benediktas, buvęs 

Anglijoje.
šiaulys Kazimieras, Juozo sūnus, 

gimęs 1896 m. Tvėrių km., Telšių 
aps., gyveno Pittsburghe.

Tamulevičius Martynas, iš Mus-
... , , . . . [teikos kaimo, Tamošiaus ir RožėsKatalikų akcijos darbininkų jsQnus

tautinis suvažiavimas, kuriame i Valinčis Adomas, Juozo sūnus, 
dalyvavo apie 800 atstovų iš gyvenęs 51 Draher Avenue, Wa-
visų Prancūzijos vyskupijų. !U vftas"' Jurgio’ sūnus,
Atidarymo iškilmėse kalbėjo Igįįnęs 1928 m. Medininkų kaime, 

ir sąjūdžius jung- Išv, Tėvo nuncijus Prancūzijoje Šimkaičių vi., Raseinių aps.

(Atkelta iš 1 psl.)
Lietuvių jėgų koordinavimas

Intensyvi Lietuvos laisvinimo 
kova yra reikalinga visų lietu
vių darnaus sutarimo ir nuošir
daus ryžto ją remti, todėl:

1. Dėl keliamų spaudoje bei 
visuomenėje įvairių sumanymų 
bei pageidavimų, liečiančių pa
keitimus Amerikos Lietuvių Ta 
rybos organizacijoje arba jos 
veiklos metoduose, ALT Vykdo
masis Komitetas tokius sumany
mus pateiks ALTą sudaran
čioms grupėms išdiskutuoti, kad 
jų atstovai būtų pasiruošę juos 
svarstyti ir išspręsti ALT me
tiniame suvažiavime, kuris į- 
vyks šių metų liepos 28 - 29 d.d. 
Chicagoje ;

2. Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas kviečia vi 
sas Lietuvos laisvinimu besirū
pinančias lietuvių politines or
ganizacijas
tis vienon Lietuvai laisvinti or- 
ganizacijon;

3. Lietuvių politinės, kultu- ^UZU03 
rinės ir šalpos organizacijos 
kviečiamos lojaliai bendradar
biauti, kiekviena dirbant savo 
srities veiklos lauke. RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek- 

Kiekvienam didesniam užsimo madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
jimui vykdyti reikalingos lėšos.
Jos ypatingai reikalingos Lie
tuvos laisvinimo kovai vykdyti.

Lėšų telkimas Lietuvos 
laisvinimo kovai

Todėl lėšoms telkti panaudotinos 
visos įmanomos galimybės ir 
būdai: 1. Vasario 16-tos minė
jimuose, birželio masinių lietu
vių deportacijų protesto susirin 
kimuose, poltinių konferencijų* 
ir kitomis progomis;

2. Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse laisvinimo reikalui su
rinktos lėšos persiunčiamos A- 
merikos Lietuvių Tarybos Vyk
domajam Komitetui ir jos pas- i 
kirstomos ALTui ir VLIKui; vi- Į 
sur kitur tam tikslui surenka- I 
ms lėšos persiunčiamos tiesiog 
Tautos Fondui;

3. Šių metų Vasario 16 minė
jimuose surinktas aukas kai ku
rių skyrių ir organizacijų ALT 
Centrui dar nepersiųstos — pra 
šom tatai atlikti neatidėliojant, 
nes tos lietuvių aukos jau da
bar Lietuvos laisvinimo kovai 
yra reikalingos.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, Amerikos Lie
tuvių Tarybos Vykdomasis Ko
mitetas ir Lietuvos Laisvės Ko
mitetas kviečia visus lietuvius 
budėti Lietuvos laisvinimo ko
voje, šalinti šioje kovoje pasi
taikančius skirtumus ir ryžtis 
vieningam darbui neįsivaizduo-

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chieago, DI.--------- -------

i.

jamai sunkų komunistinės oku
pacijos jungą kenčiančiai Lietu
vai laisvinti.

Komunikatą paruošti pasitari
mų buvo pavesta dr. P. Grigai
čiui, J. Stikloriui ir P. Vainaus
kui.

Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 

Prezidiumas
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Vykdomasis Komitetas 
Lietuvos Laisvės Komiteto 

Prezidiumas

Suvažiavimas Paryžiuje

Paryžiuje įvyko Prancūzų |

Bertoli, perduodamas suvažia- I žy§as ar žigas Aleksas V., buv. 
, . . . . . „ fotografas - filminmkas, gyveno

vimo dalyviams ir visiems Pran Scranton.e ir Wilkes-Barre,‘

ziaus

Pa.
darbininkams popie- i Jieškomieji arba žinantieji apie 

Jono XXIII sveikinimus juos maloniai prašomi atsiliepti:
bei Apaštališkąjį palaiminimą.

po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka k ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda
Steponas J. Minkus, Biznio reika- yra gaunamas Drauge. Jame yra 
lais kreiptis j Baltic Florists —1 ^os reikalingos maldos ir gies- 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. I nį®s. bei liturginiai nurodymai. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas | įleido Kunigų Vienybe, 2 patai- 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir i syta Ialda; KamaJJSO. Ųzsafcy- 
‘Dranpaci” 'mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W.g ‘ 163rd St., Chieago 29, IIL

B U I C K AS- LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

NAUJAUSIAS BUICK - V-6!
Šiš vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sėdau su automatu, Radio ir šild.
Kaina fik ... . $2,227.85 

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

MILDA BUICK7 INC.
907 W. 35th Street, Chieago 9, III., Tel. LA 3-2022

Kas tik turi ger$ 
Viskę perka pas

skonį, 
Lieponį!

PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

BRIDGEPORTE, 3267 S. Halsted St., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211$. 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

Pasaulietis vienuolis

Jos nei slaptos, nei vienuolės; 
jos yra pasaulietės moterys, gy 
venančios normalų gyvenimą, 
bet yra padariusios neturto, 
skaistybės ir paklusnumo įža
dus. Jos yra “Opus Dei” insti
tuto narės. Šis institutas buvo 
įsteigtas 1947 m. jieškant nau
jų kelių Evangelijai skelbti. 
Norint tapti nare, reikia būti 
16 metų amžiaus. Jų yra trys 
grupės: baigusios mokslus irtu 
rineios profesiją; ištekėjusios 
moterys, gyvenančios šeimoje; 
ir netekėjusios bei neturinčios 
ypatingo mokslo. “Opus Dei” 
draugija turi savo namus Ame
rikoje, Europoje, Azijoje ir Af
rikoje ir apie 20 tautybių.

Laiko gaišinimas yra pats leng- 
vapediškiausias ir brangiausias iš 
visų eikvojimų. — Theophrastus

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

ĮSIGYKITE DABAR!

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

J

MARQUETTE PARKO CENTRE
Iš tikrųjų geras namas. 2 butai— 

7 ir 3 kamb. Naujas gazu šildymas. 
Alumin. langai. Apsauga nuo potvy
nio. Garažas. $18,400.

6 mettj niūras. Naujas muro ga
ražas. Modernūs 5 kamb. Karpetai. 
Geležine tvora. Alumin. langai. Pla
tus sklypas. $20,500.

$400 nuomos. 4 butų mūr., 2 auto. 
garažas. Alyva šildymas. $20,000.

(i butų niūras. $7,200 nuomos. 
Šviesūs dideli butai. $63,000.

6 kamb. modom. mūras. Įrengtas 
baras rūsy. Apsaugą nuo potvynio. 
Naujas gazu šildymas. Garažas. Kar
petai. $21,000.

Tuoj galite užimti. 4 kamb. mū
ras. Gazu šildymas. Platus skly
pas, Gage Parke. $12,500.

Visai naujas mūras. 5% kamb. 
Ąžuolo medis. Moderni tvirta sta
tyba. $19,S00.

Pajamų muro namas. 2 butai — 
6 ir 3 kamb. Alyva šildymas. Gara
žas. $1 S, ii 00.

3-jų butų namas. 50 p. sklypas. 
Garažas. Atskiri gazu šildymai. 
$2.3,500.

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

bungalow stogas, 37 p. sklypas, ply
telių vonios alyva — karštu vand. 
šildymas. Mūr. garažas. Arti 65-os 
ir Troy. Tikrai prieinama kaina.

5 kamb., 3 mieg. mūr. 32 p. skly
pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti 
66-os ir Pulaski. $20,900.

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

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

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

REAL ESTATE

LIETUVIAI PLEČIASI 
LEMONT

Bizniui patalpa ir butas $8,000.
5 kamb. namas, garažas, 1 akras 

žemės $11,500.
6 kamb. namas, 3-jų akrų sodas, 

labai graži vieta.
4 būti} namas mieste, geros ron- 

dos. $19.500.
Sklypai mieste, visi patogumai, po 

$1,500.
Gausite 13% investavę į pirmus 

mortgage, metams arba ilgesniam 
laikui,

P. Abromaitis Realty & 
Investment So.

1005 Porter St., Lemont, RI. 
CL 7-6675

CICERO. Už $16,900 pirksite 
gerą 2-jų butų po 4 kamb. namą. 
Apylinkėje 52nd ir 32 St. Paja
mų $80, plius butas. Gazu apšild. 
Mokesčiai tik $120. Įmokėti $4,000. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road, 

t Cicero, OLympie 2-6710, Bishop 
12-2162.

Parduodamas geras 9 metų se
numo 7 kamb. mūr. namas Mar
ąuette Parko rajone. Teirautis —

WA 5-3765

DĖMESIO!

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IK 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBĖ.

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

(lnoorporated)
EDVARDAS ŪKIS, sav.

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

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

Į10%, 20%, 30% pigiau mokčsitcr 
Iuž apdrauda nuo ugnies ir auto-g 
|mobilio pas »

FRANK ZAPOLIS
3208 % 'Vest 95th Street 

Chieago 42, Illinois 
iTel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.1

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

3-jų aukštų mūras. 5 butai po 4 
kamb. Atskiri šild. $3,600 pajamų. 
Įmokėti $4,000.

2-ių butu mūro namas. 6 ir 5 k. 
Gazu šildymas. Garažas. Prie mo
kyklų. $28,000.

2- jų aukštų mūras. Viršuj mo
dernus 6 kamb. butas. Žemai didele 
taverna ii 4 kamb. butas. Šalia lo
tas mašinoms. Naujas alyva šildy
mas. Mūro garažas. $35.800.

5 kamb. medinis. Aluminum ap
kaltas. Karštu vand. — alyva šildy
mas. Garažas. $13,9 00.

3- jų butų medinis. 6 kamb. ir 2 
po 3 kamb. Gražiai sutvarkytas na
mas. $17,200.

(i metų, 2-jų butų mūras. Moder
ni išvaizda ir statyba. Puikus skly
pas. Daug priedų. $37,000.

Keli blokai j rytus. 2 geri namai 
— 4 butai. Apie $5,000 nuomos. Įmo
kėti $4,500.

Klegantiška 6 kamb. 6 metų rezi
dencija. Įrengtas rūsys. Karpetai. 
Ąžuolas. Keramika. Plieno dvigubi 
langai. Garažas. $27,000.

2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Alyva šildymas. Plytelių vonios. Ga
ražas. Arti 62-os ir Mozart. $28,900.

2-jų aukštų mūr. 4, 5 ir 2 kamb. 
Modern. vonios. Karštu — vand. šil
dymas. Men. pajamų $280. Arti 55- 
tos ir Pulaski. $26,900.

4 butų mur. Visi po 5 kamb. 50 
p. sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi
si išnuomuoti po $115. Arti 66-os 
ir Artesian. Tik $49,900.

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

Per 4 m. galite išmokėti šia nuo
savybę: 2 mūr. namai, 23 išnuomuo
ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa
jamos $12,300. Parduodama už 
$33,000.

A. Norkus Real Estate
2405 W. 51st St. WA 5-5030

Med. 2x4 modernizuotas su gar. 
$15,000.

Mūr. 2x5 gražus namas Brighton 
Park. 827,500.

Med. 3x4 geros pajamos. Marąuet
te Parke. $1S,500.

iMcd. 1% a. 5x3 Centr. šild. Gage 
Parke. $15,000.

Mūr. 4 metų S k. cottage Nbrth- 
lake, iii. Viskas modern. $16,000.

Med. 6 k. bung. ir 3 kamb. rūsy. 
Brightn Park centre. $15,250.

ŠI M K U s
KEAU ESTATE, NOTARY PUBLIC
4259 $o. Mapiewood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Gage Parke. Mūrinis 3 ir 2 kamb. 
30 p. sklypas. Naujas garažas. Idea
lu vienam ar dviem asmenim. Kaina 
tik $13,000.

Marąuette Pąrke. Modern. mūri
nis, 2 po 6 kainb. su ekstra sklypu 
šalia.

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

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

Turime daug ir įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko- 

, las. notarizuojame dokumentus, pil- 
. dome Income Tax,

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

CICERO—BERWYN
1. Medinis 5 hutų: 4 po 4 ir vie

nas 3 kamb. butas. Gazo šiluma. Tiki $18,500.
2. Parkholme mūrinis 4 butų: 3—

■ 3 — 3 — 4. Dviejų .mašinų garažas
3. Parkliolme mūrinis 2 butų: 2 

po 6-šis kamb., mūrinis garažas.
. .4. 4 kamb. mūrinis. 2 miegamieji.

, Garažas. $12,900.
5. Medinis 4 butų namas: 4—3— 

,2—2. Tik $12,500.
6. Du po 4 kamb. 45 pėdu sklypas. 

Šviesus kambariai. Tik $3,500 įmo
kėti.

7. Tvirtas mūr. Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 5 kamb. (3 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

S. Parkliolme beveik naujas 5 
kamb. bungalovv. Palikimas. Vertas 
pamatyti.

ŠIMAITIS REAL ĮSTATE
4936 West 15 Street, Cicero 
Tel.: OL 6-4980, OL 2-8907

OL 2-9589
- ■ -----ii....ii ir -

$7,000 PILNA KAINA. 2 butai 
po 4 kamb. Apylinkėj 26th ir S. 
Whipple. . Lenkų ir liet. rajonas. 
Tuojau galima užimti. Tik $2,000 
įmokėti. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LA 1-7038.

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiinimiiiii

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuvės darba—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. H a. PR 6-1063

nimiiimiiiiiimiimiiiiiiimiimiiimiiin

1$ Statome įvairius pastatus. Dar- 
“bas atliekamas labai sąžiningai,g 
». vartojant geriausias medžiagas. S 
^Turime dar keletą sklypų Chicagoj. ® 

6440 SOUTH PULASKI RD. 1
RE 7-6630 arba EU 1-0400 S

Retnkit dien, “Draugę”

§19.500 mūrinis 4 mieg., garažas, 
modernizuotas ir labai prižiūrėtas 
M. p.

$10,500 mūrinis 5 met., 3 mieg., 
daug priedų, arti mūši; įstaigos.

$20,700 mūrinis 3 mieg., garažas, 
naujas gazo šild., platus lotas, 62 ir 
Artesian.

$13,300 medinis 5 ir 4 kamb. bu
tai, Brighton n.. 3 mieg.

$21,500 du namai — mūrinis ir 
medinis, M. p., gerai prižiūrėti ir 
išlaikyti.

$16,900 mūrinis 3 mieg. ant 30 
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., 85 p. lo
tas, rūsys. Gage p.

$18,500 visai naujas. 8 mieg. Arti 
mūsų įstaigos.

$23,900 mūrinis 2 po < garažas 
80 p. lotas, Gage p.

A. KAIRYS REAL ESTATE
258 S Wesf 69ih Street. Tel. 436-5451

MAROUETTE PARKE
Prie 67-oš ir Talman. Mūr. 2-jų 

butų, 5% ir 3 kamb. 8 metų senu
mo. Kilimai ir daug priedų. Nebran
giai.

Prie California ir 65-os. Mūr. 2 
butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19,500.

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

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ. 

REpublic 7-9515 arba RE 7-4631
2 BUTAI — $15,500

5 ir 4 kamb. Brighton Parke, me
dinis namas. Gazo šiluma. žemi 
taksai.

2 AUKŠTU MŪRAS
Marąuette Pk. Pirmam aukšte — 

maisto produktų krautuvė ir 2 kmb. 
butas; antrame — 7 kamb. butas. 
Geras namas. Pasiteiraukite!

6 KAMB. MŪR. BUNGALOW
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar

ąuette Pk. Gazo šildymas. $18,000.
BIZNIS — $3,000.

Graži dovanų ir sveikinimo korte
li!} krautuvė prie didelės mokslo 
įstaigos. Į kaina įeina visi įrengi
mai bei prekės.

$240 MĖN. PAJAMŲ
Ir savininkui 4 kamb. butas! 2 

I aukšti} med. namas geroje apylin- 
i kėje — truputį už Kedzie Avė., ne- 
! toli 63-čios. $23,700.

VASARVIETĖ
Su baru ir restoranu Beverly Sho

res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry
no į metus. Savininkas duos paskola.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMA. 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

STANKUS.! 
CONSTRUCTIOH C0. j

Atlieka planavimo ir staty- g 
bos darbus, gydytojų ofisų, «

| gyvenamųjų ir prekybos pa- g 
| statų. Jūsų pasirinkimui tu- H 
g rime virš 300 įvairių stan- ® 
| dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: Š 
PRospect 8-2013

1 2741 WEST 69ttf St. |
Chieago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančianakas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 

4444 S. VVestern Ato„ 
Cblcago », IU.
Tel. VI 7-3447

15,800 medinis 2 po 6, garažas, 
rūsys, ekstra nuoma.
$24,600 mūrinis 9 met., 4 ir 3 kamb. 
butai, arti M. p. už Kedzie.

$28,500 mūrinis 2 po 6, nauji 2 
šild., 2 bi. iki Brighton p. bažnyčios.

$15,200 medinis 1 % a. (5 ir 3). 34 
p. lotas, rūsys, 3 mieg., Gage p.

$55,000 už didelį pajamų namą M. 
p., dvigubas lotas. $12,000 įmokėti.

$58,500 mūrinis 6 butai po 4 
kamb.. puikiai išlaikytas, mažas 
įmokėjimas.

$2,500 rezidencinis lotas 58x125.
$19,500 naujas mūrinis. M. p. su 

aukšta pastoge, Įmokėti tik $1,500.
$17,000 medinis 4 butai Brigthon 

p. Geroj vietoj.
$25,900 mūrinis 3 butai, garažai, 

Gage p,
$14,000 medinis 5 ir 6 kamb. bu

tai. 2 lotai, 4 garažai.
$21,000 už meilini pajamų namų 

— 4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild., 
i ekstra lotas šalia.

Nauj. mūr. 2x5% ($ m.)—$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29.500 
Med. 2x5, gar., did, lotas—$16,900 
Didelis pasirink. gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas 8č Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-8792 

lillllllllllimillllllllHililUlIllilIlIlIlIlIlIlIl

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 
40 p. lot. Gazo šildymas. $18,000.

2 aprt. po 4 kamb. 5 metų. Šil
dymas alyva. Garažas. $35,000.

3 aprt. 5, 4 ir 3 kamb. Atskiri
gazo šildymai. $35,000.

12 aprt. po 4 kamb. Men. paja
mos virš $13,000. $95,000.

Turiu kitokių namų pasirinkimui.

A. KATILIUS R. E.
2456 W. 69th St. RE 7-8399
Skelbkitčs “Drauge”.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

rF

V. SIMKUS
Statybos h- Remonto Darbai 
2618 WEST 7tst STREET 

Tel.: PR 8-4268 ir TE 0-5531 j

fi. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Doįvnspouts, Stogai, Dum.
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-coated). Dažymas iš lauki 
"Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau 
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadle 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

J002AS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air čonditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų išsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chieago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OU 6-0412

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JOSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OL 7-2094 Cblcago, HL

Apsimoka skelbtis “DRAUGE1 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
rių dienraštis. Gi skelbimu kaino? 
visiems prieinamos.



į

TURTINGA ŠEIMŲ ŠVENTĖ

Alvudo suorganizuotos lietuvių 
Jaunimo Centre bal. 28 dieną.

vaiką Chicagoje darbų parodos dalyvių dalis prie savo kūrinių

Parengimai Chicagoje DRAUGAS,, trečiadienis, 1962 m. gegužės mėn. 2

Šeimos šventės, kurią .surengė 
AIvudas ir kuri įvyko balan
džio 28 d. Jaunimo Centre, pro 
gramą pradėjo pirm. E. Pakal
niškienė, pasveikindama susi
rinkusius tėvus, vaikus ir sve
čius. Pranešėjom buvo Žibutė 
Jurėnaitė ir Milda Pakalnišky
tė. Baletmeisterio S. Velbasio

; baleto studijos mokinės gra
žiai, ritmiškai pašoko keletą sti 
lizuotų šokių, sulaukdamos su
sirinkusių žiūrųyų įvertinimo 
gausiomis katutėmis. Irutė Ma
čiulytė padeklamavo Maironio 
eilėraštį. Jos sesutė Gąliutė Ma 
čiulytė paskaitė Velykų papro
čius Lietuvoje. Čia įvadą per
teikė Jūratė Zeikųtė; vieną kiš
kutį vaizdavo mokinukai Juo
zas Malavickas, antrą — Bene
diktas Mitkus. Jiedu ir perteikė 
dialogą apie miesto vaikus. Gra 
žiu savo kūrybos humoristinių 
dalykėlių paskaitė Žibutė Jurė
naitė. Įdomiausia atrakcija bu
vo, tai-5-Jnetukų Irutė Giečiūtė, 
kurią pranešėja pristačiusi pub 
likai, turėjo pakelti ir laikyti 
prie mikrofono, gi mažoji dek
lamavo ir dainavo. Susirinku
siems, ypač vaikučiams, tas nu 
meris labai patiko, už tai ilgai 
visi plojo, gi Irutė baigusi sa
vo programą apsisukdavo sce
noj ir vėl prieš publiką susto
jusi dainavo ir deklamavo, kol 
uždanga nusileido.

Invokaciją atliko kun. dr. 
Juozas Prunskis, palaiminęs 
maistą, kuriuo gardžiavosi jau
nimas ir senimas. Rengėjai mai 
stu buvo nukrovę stalus; sve
čiams gira, kava ir saldūs da
lykai labiausiai patiko ir juos 
daugiausia “sukirto”, šeiminin
kės, vadovaujant M. Bosienei, 
gražiai pasidarbavusios, Šau
niai pasipuošusi solistė Veroni- 

p ka - Ti jūnelytė padainavo ’ ketu
ris dal ykėlius, akompanuojant 
Manigirdui Motekaičiui. Jaunos 
solistės balselis maloniai publi
kos priimtas.

Dr. O. Vaškevičiūtė, E. Pa

kalniškienė ir P. Jurėnas išda
lino visiems parodon išstačiu- 

, siems savo darbelius - piešinius 
gražius diplomus. Akt. E. Blan- 
dytė įspūdingai ir gražiai pa
skaitė pasaką apie vištytę ir 
gaiduką, kurią ekrane perteik
damas paveikslus iliustravo 
Leonag šulaitis; vėliau Gervi
das Buntinas ir L. Šulaitis de- 

; monstravo filmą iš gyvulių pa- 
i šaulio. Visą šventę fotografavo 
keli fo.tpgrafai, ypač Vyt. Rač- 

i kąus.kąs sų žmona Marta pada- 
i re daug nuotraukų. Publikos 
' buvo per 200 vaikų ir suau
gusiu, nors galėjo būti ir dau- 
gįau. Parodą aplankė apie pora

žmonių.

i Parodon buvo išstatyta apie
120 paveikslų, rankdarbių, kar
pymo - lipinimo darbelių, net ir 
mozaikos. Centrinėj vietojo ka
bojo stambus religinis Jurėnai
tės paveikslas “Prakartėlė”. Pa 
veikslų temos — įvairios: pauk 
ščiai, ornamentai, Vilniaus įkū
rimas, lietuvaitė ir t.t. Paveiks
lai daugiausia kreidiniais pieš
tukais, bet buvo ir pieštų ak
varele bei aliejumi. Parodoje 
dalyvavo 33 vaikai iš Chicagos 
lituanistinių mokyklų. Parodą 
kalniškienė, vicep. dr. J. Ado
mavičius, L. Jurėnas, Z. Juške
vičienė, A. Kirvaitytė, J. Sla- 
bokas, L. Šulaitis, G. Gervidas, 
K. Katkevičienė. Scenos prog
ramą, organizavo M. Pėteraitie- 
nė. Visą šią šeimos šventę su
organizuoti iniciatyvos ėmėsi 
Alvudo vadovybė: pirm. E. Pa
kalniškienė, viecp. dr. J. Ado-

A. iR.
PETER A. RASGAĮTIS
Mirė bal. 30 d.-, 1962, sulau- 

■ kęs 69 m. amžiaus.
Gimė Chicago. UI.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

4- sūnus: . Robert; marti ,Joan, 
Gene, Gerald ir Kdward, 2 
dukterys: Gl.oria Razgaitis ir 
Shirlėy, žentas Robert Coonce, 
i anūkai, kiti gimines, draugai 
ir -pažįstami.

Kūnas pašarvotas Joseph. 
McPhee' koplyčioje, 7133 So. 
VVestern Avė. (

Laidotuvės. įvyks ketv., geg. 
3 d., iš koplyčios 10:30 vai,
ryfo bus atlydėtas į St. Adrian 
parapijos bažnyčią, kurioje 11 
vai. įvyks gedulingos pamaldos 
už yelionies sielą. Po paamldų 
bus nulydėtas į Š v. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, 
marti, žentas ir anūkai.

Laidot. dir.ekt. Joseph Mc
Phee. Tel. PR 6-0777.

mavičius, dr. O. Vaškevičiūtė, 
sekr. J. Jurėnas, ižd. inž. J. Sla 
bokas. Organizacijos dvasios 
vadai — kan. V. Zakarauskas 
ir kun. Trakis.

Visa ši pasisekusi šventė pri
sidėjo prie įgyvendinimo tų sie
kių, kuriuos savo kalboje išreiš 
kė dr. Vaškevičiūtė: kad mūsų 
jaunimas būtų užimtas, pamil
tų tėvų žemę ir išaugtų gerais 
žmonėmis.

Tų tikslų siekdamas Alvudas 
pradeda organizuoti specialių 
namų statybą ir tam jau buvo 
renkamos aukos.

Magd. šulai tienė

KAS RIŠA CHICAGĄ SU 
BlOSTONU?

Lincoln parke prie Wiscon- 
! sin gatvės galo yra žinomas 
Kennison Boulder (didžiulis ak 
muo). Jis ženklina vietą, arti 
kurios buvo palaidotas David 
Kennison, miręs 1852 metais. 
Jis buvo paskutinis išlikusių 
gyvų po įvukusių Bostone riau
šių. (Tea Party), 1773. X. 16,

1 kada bostoniečiai protestuoda
mi prieš Anglijos uždėtus mui- 

i to mokesčius arbatai, iš kelių 
‘ laivų išmetė arbatą į uosto 
vandenis.

mieste daug gatvių ir
SKERSGATVIŲ

! Chicagoj yra 3,680 mylių gait 
vių; gi užpakalinių skersgatvių 
lyra 1,958 mylių. Už tai buvo 
' sunku, kaip ir šią praėjusią žie- 
imą, visas gatves nuvalyti.

Gegužės 5 d.—Lietuvos Duk
terų pavasarinis balius Jauni
mo Centre.

— Cicero ateitininkų ruošia
mas Z. Kevelaitytės režisuoto 
vaidinimo “žvaigždės” pastaty
mas 7 v. v. parap. salėj. Taipgi

I šokiai.
Gegužės 6 d—Šv. Kazimiero 

Seserų Rėmėjų dr-jos metinis 
seimas.

— Velbasio studijos vakaras 
Jaunimo Centre.

— Don Varnas posto pava
sarinis parengimas geg. 5-6 die 
nomis Don Varnas būkle 6816 
So. Western Avė.

Gegužės 12 d. — Chicagos 
Aukšt. Lituan. mokyklos Moti
nų klubo koncertas-balius.

— Akademikų skautų pava
sarinis balius Western Ball
room.

— Dail. Vyt. O. Virkau paro
da Chicagos Savings & Loan 
Assn. Meno galerijoje.

Gegužės 13 d.—Pax Romana 
diena Jaunimo Centre. Tarptau 
tinis Chicagos katalikų studen
tų pobūvis, ruošiamas Chicagos 

i Studentų Ateitininkų draugo
vės. 12 vai. ryto šv. mišios jė
zuitų koplytėlėje. 1 vai. p. p. 
dr. Rory More O’Ferrall kalba: 
“Pax Romana Konge”. Dainuos 
solistė Nerija Linkevičiūtė, pia
ninu palydint M. Motekaičiui. 
Taųt. šokiai Pabaigoje—ben
dra kavutė.

Gegužės 20 d. — Nekaltai 
Prad. švč. P. Marijos Seserų 
rėmėjų seimas Jaunimo Cent. 
re.

— Metinis Lietuvių Vaizbos 
Rūmų banketas Ambassador 
West viešbuty.

Gegužės 26 — 27 d. — Ra
movėnų są-gos suvažiavimas 
Jaunimo Centre.

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

Birželio 24 d. — Tėvų Mari
jonų Bendradarbių piknikas ma 

Į rijonų soduose, Clarendon Hills, 
į III.
( Rugpiūčio 5 d. tėvams mari
jonams vadovaujant ekskursija 
■į Šventus Kalnus.

Rugsėjo 3 d. — “Draugo”
' piknikas.

DAUG LANKYTOJŲ CHICA
GOJE

Neskaitant kasdien į Chica
gą atvažiuojančių ir išvažiuo
jančių darbininkų, gyvenančių 

i užmiestyje kasmet Chicagą ap- 
I lanko iš kitur 21 milijonas lan- 
i kytojų, t. y. 57,000 kasdien. 
Daugelis atvyksta į seimus ar 
pramonės sumetimais, bet pus- 
devinto milijono atvyksta pra
leisti atostogas.

Birželio 3 d. — Vargoninin 
kų sąjungos 50 m. sukakties 
proga ruošiama Mažoji Dainų 

įšventė Marijos Aukšt. mok. 
I salėje.

Birželio 17 d. — Balfo pikni
kas Bučo darže Willow Springs.

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

ir kitų papuošimų 
2443 WĖST 63rd STREET

Telef. PK 8-0833 PR 8-0834

A. A.
Juozas Mikulėnas

(McKoln)
Gyveno 83,51 S. Kerfoot Avė.

Staiga m iro bal. 30 d., 1962. 
2:40 vai. p. p., sulaukęs 62 
m. amžiaus.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Kau
no red., Vydžių parapijos, Šu- 
lenų kaimo.
' Amerikoje išgyveno 45 m.

Pasiliko dideliame' nuliūdime 
draugai ir pažįstami.

Laidotuvėmis rūpinasi Jero- 
me Trainauskas, jo žmona Ber- 
nicc ir šeima.

Kūnas pašarvotas Hart kop
lyčioje, 8608 S. Summit AVc. 
(put: 86-os ir Vincennes Avė.)

Ikidotuvės įvyks kėtv.. geg. 
3 d., iš koplyčios 8.30 vai. ry
to bus atlydėtas j Visų šven
tų parapijos bažnyčia, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
želionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas i Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę; Draugai.
Laid. direkt. L. Bukauskas, 

Telef. COmmodore 4-2228.

PIRKITE DABAR TIESIOG MUO 
M R. N E L S 0 H

SAVININKO

SAINT CASlRRlR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcre&t 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

.1. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Nermitage Avenue

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

_____ _ Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 |
ambulance patarnavimas dieną ir naktį

ji

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.

Į 3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

PADĖKA
Brangiam ir mylimam vyrui ir tėveliui A. A. LIONGINUI 

BARTUSEVIČIUI mirus, 1962 m. balandžio 1 d., noriu išreikšti
savo ir saiku nuoširdžiausią padėką visiems, kurie materialiai ar 
moraliai padėjo mums mano vyro sunkios ir ilgos ligos metu.

Sunku man būtų čia išvardintu visus geraširdžius ir išreikšti 
jiems gilią padėką, kurią jaučiu savo širdyje. Betgi noriu čia 
trumpai sumėnti kai kuriuos asmenis ir organizacijas, kurie ypa
tingai daug prisidėjo savo rūpesčiais, aukomis, Šv. Mišiomis, gė
lėmis ir palydejusiems jį į amžiną poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkoju didž. gerb. kunigams, Šv. Petro ir Po
vilo parapijos klebonui kun. J. Reikui, kun. Marčiulioniui, Br. V. 
Plopliui. Rockfordo Lietuvių Vyrų Klubo Chorui, Rockfordo Li
tuanistines šeštadieninės Mokyklos mokytojams, ir mokiniams, 
Amerikos Lietuvių Bendruomenės pirm. p. Kižniui, Amerikos 
Lietuvių Bendruomenei, p. J. Bubeliai, p. J. Undoraįčiui, p. p. 
J. Petručląms, p. P. Keldušiui, p. p. Poškams, p. Savickienei, p. 
Grybienei.

Nuliūdę lieka — žmona Elvyra, sūnus Robertas, duktė 
Dama, Uetuvoje pasilikusi motina ir kiti gimines.

A. -Į- A.
CONNIE TRAKSEL

(TRAKŠELIS)
II-jo Pasaulinio Karo veteranas

Gyveno 5158 S. Hamlin Avė.
Mirė bal. 29 d., 1962, 4 vai. p. p., sulaukęs 54 m. amžiaus.
Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime Žmona Emily (Wask), 3 dukterys: 

Marlene, žentas Edward Feldhaus, Jo Ann, žentas Warren Moone 
ir Joyce, žentas Frank Contorno, 4 anuūkai, 2 broliai Walter ir 
Steve, 4 švogeriai: Stanley, Tony ir Frank Wask, švogerka Frances 
Kaminski.

Priklausė Dariaus - Girėno American Legion Post 271 ir Chicagos 
Lietuvių Draugijai.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 S. 
Hermi tage.

Laidotuvės įvyks ketv. geg. 3 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys, žentai, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. YArd 7-1741

Laidotuvių Direktoriai
MfflMYANS

i
M45 sa WESTERN AVB,

TRYS MODBRNUKOff 
AIR-CONDlTlONEO KOPLYČIOS

MAŠINOMS VISTA
REpublic 7-8601 REpubUe T-8601

LASDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ

A. -f- A.
STANISLOVUI KARALIUI mirus, 

p. Karalienę, sūnus Česlovą, Valdę ir jtj šei
mas ir dukrą Violetą širdingai užjaučia

G. V. L. E. Mačiuikai

Mieliems
ČESLOVUI IR MARYTEI 

KARALIAMS,
tėveliui ir uošviui mirus, reiškiame gilią 
užuojautą.

Danutė ir Vladas Balchai

PASIRAUDOK IT E
“DRAUGO” SPAUSTUVES 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

Kviečiame visas organizacijas ir programa vadovus bei 
-litus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63 rd Street

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
*348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S, MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2221

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

VASARIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi



8 DRAUGAS,,* trečiadienis, 1962 m. gegužės mėn. 2

X Sol. Jolnas Vaznelis, pui
kiai pasirodęs Aidos operoje, 
yra pakviestas dainuoti Baltų 
dienos proga Washingtone, D. 
C., birželio 2 d. Taip pat jis 
yra pakviestas dainuoti pabal- 
tiečių rengiamame Birželio iš
vežimų minėjime Winnipege, 
Manit., Kanadoje, birželio 15 d. 
Jis jau yra davęs sutikimą šio
se progamose dalyvauti. Be to, 
sol. J. Vaznelis turi ir daugiau 
pakvietimų.

X Dail. Vytauto Igno darbu 
parodos atidarymas bus gegu
žės 5 d. 7 v. v. Chicago Savings 
& Loan Association galerijoj, 
6245 So. West>em Avė. Parodą 
rengia Jūrų skautijos korpora
cija Gintaras.

X Šv. Kazimiero seselių rė
mėjų 43 seimas įvyks sekma
dienį, gegužės 6 d. Marijos 
Aukšt. mok. patalpose. Seselės, 
centro valdyba visų skyrių val
dybos ir rėmėjos kviečia visus 
seselių geradarius gausiai atsi
lankyti.

X ll-am Kultūros Kongre
sui pasiruošimų eiga. Balandžio 
15 dienos posėdy svarstyta II-o 
Kult. Kongreso sąmata. Paja
mų ir išlaidų numatyta 9,200 
dol. Vien simfoninio koncerto 
išlaidų susidaro $4,200. Kitos 
išlaidos smulkesnės. Kultūros 
Kongreso metu numatytai me
no parodai suruošti buvo suda
ryta 6 dailininkų komisija, ku
ri jau pirmam posėdy dėl nuo
monių skirtumo išsiskirstė. Dr. 
J. Grinius sutiko būti prelegen
tu Il-ai pagrindinei paskaitai. 
Dr. Skardžius sutiko perimti Li 
tuanistinių mokyklų sekcijos va 
dovo pareigas. Kongreso darbų 
knyga nutarta išleisti kaip gra
žų leidinį, nes toksai leidinys 
yra geriau vertinamas ir leng 
viau išplatinamas. Tos knygos 
pardavimo kaina numatyta 2.5 
dol.

X Mykolas Rauchas po ope
racijos, kuri balandžio 30 d. 
padaryta dr. Vaitkaus, pamažu 
sveiksta Šv. Kryžiaus ligoni
nėje.

X Melrose Parke L. B. su
sirinkimas ir Maironio dienos 
minėjimas įvyks gegužės 6 d. 
3 v. p. p. St. Charles mokyklos 
salėje (prie senosios bažny
čios), 1635 N. 37th Avė., Mel
rose Pk. Iš anksto valdybai pa
vedus, kandidatus į naująją 
valdybą susirinkimui pasiūlys 
komisijos pirm. St. Vidmantas. 
Taip pat po susirinkimo bus 
Balfo reikalais pranešimas. Ten 
pat po susirinkimo (apie 5 v. 
p. p.) bus motinų pagerbimas 
bei vaišės. Visi kviečiami gau
siai dalyvauti.

X Petras Vaičaitis, gyv. 693) 
So. Washtenaw, išdirbęs gele
žies fabrike keletą metų, perei
tą savaitę darbą užbaigė ir išė
jo į pensiją.

X Rež. Gasparas Velička, po 
sunkios gerklės operacijos1 pra
deda sveikti. Nepaprastai rami
nančiai jį guodžia jo buvusių 
bičiulių artistų, dainininkų ir 
šokėjų finansinė parama. Prie 
tos paramos prisideda ir dau
gelis kitų geraširdžių lietuvių, 
kurie labai gražiai prisimena G. 
Veličkos darbus. Iniciatorių 
grupė G. Veličką ligoje parem
ti už tai visiems aukojusiems 
nuoširdžiai dėkoja.

X Patentai nesimėto: tik 
Emerson oro vėsintuvai turi 
patentuotą aparato įstatymą į 
langą. Gradinsko televizijų ra
dijų, patefonų ir oro vėsin
tuvų krautuvė, 2512 W. 47th 
St., FR 6-1998. (Sk.)

X I)r. Giedrė Sidrienė laikė 
paskaitą apie Lietuvą vyresnio 
amžiaus piliečių klube, Streato- 
ro, III., mieste. Ji trumpais 
bruožais pateikė žinių iš Lie
tuvos istorijos ir išdėstė apie 
dabartinę tragišką Lietuvos ir 
lietuvių padėtį bolševikų okupa 
cijoj. Kalbėdama apie tikėjimo 
persekiojimą Lietuvoje, dr. G. 
Sidrienė vaizdžiai nupasakojo 
Vilniaus bažnyčių grožį.

Klubo nariai buvo labai pa
tenkinti populiariai skaityta 
paskaita ir išreiškė susižavėji
mą prelegentės tautiniu kostiu
mu, kuriuo ji buvo apsivilkusi. 
Tai buvo atžymėta ir vietinia
me laikraštyje “Streator Daily 
Times Press”.

X K. Katalikų Federacijos 
Chicagos apskrities susirinki
mas įvyks Vyčių salėje, 2453 
W. 47th st., gegužės 2 d. 7:30 
v. v.

X Solistė Pnidendja Bičkie- 
nė, dėl jos vokalinių laimėjimų, 
pamėgto lietuvių ir aukštai 
vertinama amerikiečių, artėjan
čios Motinos deinos proga pa
vasariškomis nuotaikomis dai
nuos Lietuvos Dukterų draugi
jos koncerte šeštadienį geg. 5 
d. 7 v. v., Jaunimo Centro sa
lėje. Akompanuos muz. A. Ku- 
čiūnas. (Pr.)

X Ši sekmadienį, geg. 6 d., 
10 vai. ryto Jėzuitų koplyčioje 
bus laikomos šv. Mišios už a. a. 
Stanislavos Venclauskienės sie
lą, jos vardo dienos proga.

(Pr.)

Igfife,,.,

Daiva Geštautaitė, pirmaujanti 
Velbasio baleto studijos mokinė, 
atliks vieną svarbesnių rolių Co- 
pelijos pastatyme.

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Violeta Karosaitė, baleri
na, gražiai nžsirekomendavu- 
si Californijoj, pirmuosius žing 
snius pradėjo Chicagoj balet
meisterio Velbasio ir balerinos 
Holmes baleto studijose. Vėliau 
persikėlė į Los Angeles gilino 
savo studijas pas gerus meno 
žinovus. 'Jos tėveliai gyvena 
Chicagoje.

Los Angeles mieste yra įsi
steigęs Lietuvių teatras, kuris 
gegužės 6 d. 7 v. v. Assistanee 
League Playhouse 1367 No. St. 
Anfrews PI., Los Angeles, Ca
lif., patalpose duos pirmą lietu
vių kolonijai ir plačiai visuome
nei debiutą, pavadintą šokių va 
karu. Programoj numatyta kia 
siški, charakteringi, išraiškos, 
modernūs, tautiniai ir kt. šo
kiai. Pirmaujančiose rolėse pa
sirodys Violeta Karosaitė, Jau
nius Puodžiūnas ir jo vedamo 
baleto studijos mokiniai. Jau
nius Puodžiūnas turi savo ba
leto studiją Californijoj.

Malonu, kad mūsų' lietuviai 
plačiai reiškiasi įvairiose meno 
šakose, kuriems linkime geriau 
sios sėkmės. (A. Budreckas)

— Lina Kisielienė, Brooklyn, 
New York, šiuo metu vieši su 
dukrele Rūta Phoenixe, Arizo
noj, ir yra apsistojusi 2148 W. 
Buckeye Rd., Barbara Motei 
Jie yra seni Draugo skaityto
jai.

ATIDARYTA DAIL. DARGIO TAPYBOS 

PARODA

Naujumu ir grožį originaliai 
suvokiančiu brandumu meno 
mėgėjus maloniai nustebino šeš 
tadienį Čiurlionio Galerijoje ati 
darytoji Alfonso Dargio tapy
bos paroda. Parodos atidary- 
man suėjo gražus, labiausiai 
meno pavergtų žmonių būrelis. 
Pačią parodą dail. Z. Kolba 

i pakvietė atidaryti Lietuvių sce
nos darbuotojų sąjungos, kuri 
šią parodą globoja, Chicagos 
skyriaus pirmininkę Adomaitie 
nę. Trumpame savo žodyje S. 
Adomaitienė pabrėžė dailės ir 
teatro bei aktoriaus ir dailinin- 
tko kolėkių giminingumą ir tal
ką vienų kitiems. Žvelgiant atei 
tin, anot kalbėtojos, mūsų čio
nykštės egzistencijos prasmė 
yra ne tiek mūsų pačių grįži
mas ar negrįžimas tėvynėn, 
kiek mūsų pačių ' šiuo atveju 
dailininkų, kūrybos parvežimas 
tėvų žemėn.

Čiurlionio Galerijos direkto
rius dail. Mikas Šileikis po to 
gražiai ir kondensuotai aptarė 

! paties Alf. Dargio kūrybą, at
kreipdamas dėmesį į tai, jog 
Dargio tapyba yra atlikta ne 
įprastinėje drobėje, bet japoniš 
kame šilke. Užakcentavo taipgi 
Dargio sėkmingas pastangas 
šviesos ir spalvos priemonėmis 
reikšti ketvirtąjį matavimą —

| laiką. Dailininkas Dargis, anot 
■M. šileikio, nėra grynasis ab- 
! straktistas. Forma ir erdvė jam 
i būtinos. Erdvė objektus suge
ria, bet jų nepražudo. Spalvų 
simfonija, lyriškas ir mistiškas 
turinys, pusiausvyra tarp švie
sos ir erdvės, lietuviškųjų mo
tyvų atošvaistos ir mažesniųjų 
darbų grafinė mozaika yra bū
dingiausios Alf. Dargio kūry
bos žymės.

Iš latvių dailininkų sudary
toji jury komisija (Janis 
Strods, Vito Simanis ir Ojars 
Steiners) nuolatiniam Čiurlio
nio galerijos rinkiniui išskyrė 

(du parodos paveikslus: Kom- 
I poziciją Nr. 37 ir Kompoziciją 
Nr. 36. Pirmasis, komisijos nuo 
mone, ypač vertintinas dėl lie
tuviško motyvo panaudojimo 
moderniosios tapybos problemų 
sprendime ,antrasis — dėl ori
ginalaus išsakymo viso to, kas 
aplamai vyksta dabartinėje va
karietiškosios tapybos raidoje.

Pačiam Alfonsui Dangiui ne-, 
galėjus parodos atidaryman at
vykti, jo atsiųstąsias mintis 
perskaitė dail. Z. Kolba. Dargio 
žodis bus ištisai paskelbtas šeš
tadienio Kultūriniame Drauge. 
Paroda galerijoje tęsis iki ge
gužės 6 d. K. B.

Chicagoje ir apylinkėse
PAVASARIO ŠAUKLYS — 

KARTŪNŲ BALIUS!
Tradicinis Lietuv. Dantų Gy

dytojų s-gos ruošiamas pavasa
rinis balius ir šiemet praėjo su 
įprastu pasisekimu. Simbolizuo 
damas pavasarį ne tik pasirink 
tu metų laiku, bet ir savo nuo
taika, kurią sudaro spalvingos, 
visokiomis darželio gėlėmis iš
margintos ponių suknelės, šis 
vakaras lietuvių visuomenės 
yra visad laukiamas ir gausiai 
lankomas. Balandžio 28 d. įvy
kusiam baliuje, scenoje pražy
dusios milžiniškos ramunės 
traukė visų akis, o puiki Fred- 
dy Fischer orkestro muzika ir 
jauną ir seną viliojo į salės vi
durį.

Vakaro paįvairinimui buvo ir 
labai patraukli programa, ku
rią išpildė sol. J. Vaznelis, 
akompanuojant muz. V. Jaku- 
bėnui, padainavo 3 dainas ir 
ariją iš Sivilijos Kirpėjo. Soli
stas turėjo padainuoti virš pro
gramos.

Kadangi dantų gydytojos,; 
kaip rengėjos, iš anksto atsisa
kė priimti skiriamas premijas, 
jei kuri iš jų jas laimėtų, visas 
keturias premijas už sukneles 
gavo viešnios. Teisėjams tikrai 
buvo sunku apsispręsti prieš 
akis turint visokiomis spalvo
mis pražydusių, įvairiausiais 
raštais mirgančių bei įmant
riausių sukirpimų suknelių eilę.

Lygios laimėtojos buvo Čiu- 
rienė, Kavaliūnienė, Mykolaitie
nė, Vengrienė. Trys ilgos, iki že 
mės suknelės, kurių dvi žavios 
savo kuklumu bei skoningumu, 
trečia gi — originalumu, kurį 
sudaro per nugarą nusitiesęs 
šleifas, suteikiąs romėnų togos 
efektą. Ketvirta — trumpa, pa 
rauktu sijonu, kurios nepapra- 

i štai gražūs mezginiai patraukė 
visų akis. Laimėtojos buvo ap
dovanotos knygomis ir kit. do
vanomis. Kaip ir kiekvienais ki l 
tais metais (o tai vyksta jau I 
11-ka metų iš eilės) pelnas gau ' 

į tas iš šio vakaro skiriamas šal- j 
pos darbams.

Įprastinis “rožių valsas”, šį j 
kartą buvo pakeistas “ramunių ' 
valsu”, kuriam perkamų ramu
nių pelnas buvo skiriamas Va
sario 16-tosios gimnazijai Vo- ' 
kietijoj paremti. Dovanų, ku- į 
rios burtų keliu, pelnas buvo 1

skirtas Vokietijos džiovininkų 
sanatorijoje esantiems lietu
viams paremti.

Linkim ir toliau Lietuv. Dan
tų Gydytojų s-gai savfo veikime 
vadovautis kilniais labdarybės 
tikslais. R-

Naujas Archyvo adresas
Pasaulio Lietuvių Archyvas 

buvo prisiglaudęs Šv. Kazimie
ro seserų vienuolynui priklau
sančiose patalpose. Bet prirei
kus tų patalpų vienuolyno rei
kalams, JAV Lietuvių Bendruo 
menės Centro Valdyba išnuo
mojo kitas patalpas, į kurias 
Archyvas jau ir persikraustė.

Archyvo vadovybė labai dė
kinga Šv. Kazimiero seserų vie
nuolynui už daugelį metų vel
tui duotas patalpas, šviesą ir 
šilimą; taip pat už dovanotą 
inventorių (spintą, du stalu, 5 
kėdės ir k.). O Lietuvių B-nės 
Centro Valdybais — už pasam
dytas patalpas.

Naujas adresas: Pasaulio Lie 
tuvių Archyvas, 2655 W. 69th 
St., Chicago 29, III.

Neturint nuolatinio darbinin
ko, medžiagos išpakavimas ir 
sutvarkymas užtruks ilgesnį lai 
ką. Tačiau turį neatidėtiną rei
kalą .gali pasiteirauti, skambi
ndami 776-1275 arba rašydami 
aukščiau nurodytu adresu.

Istorinę medžiagą prašoma 
siųsti taip pat naujuoju adresu.

PLA Direktorius

ĮDOMUS ATSIVERTIMAS
Ahmedabadas. Įdomi vienos 

braminų šeimos atsivertimo is
torija. Vieno žymaus bramino, 
aukšto valstybės valdininko, sū 
nūs, mėgdavo slaptai skaityti 
katalikiško turinio knygas, ku
rias slėpdavo savo kambaryje. 
Pagaliau vieną dieną, metęs bai 
mę, pareiškė savo tėvams no
rįs tapti kataliku. Sunku apra
šyti jo nustebimą, kai išgirdo 
iš savo tėvų:

— Nebijok. Mes radome ta
vo knygas, su didžiausiu susi
domėjimu jas skaitėme ir drau
ge su tavimi priimsime katalikų 
tikėjimą. “Fides”

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. «Srd St. Chicago 29, m. 

Tel. 484-4(ifiO
Parduotuvė atdara Ir sekmadie

niais.
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AUDRA CHIPPEWA EŽERUOSE

Praėjusios vasaros atostogas Į me ir laukėme, kas bus toliau, 
praleidome Viskonsino valsti-: Viena mintis tebuvo mano gal- 
jos Chippewa ežerų grandinėje.' voje: ar pasieksime gyvi kran-
Susitarę kelios šeimos važia
vome automobiliu. Per 11 va
landų nuvažiavome 550 mylių. 
Suradę tinkamą namelį, visi 
šeši įsikūrėme. Visai prie pat 
Vado ežero (Chief Lake).

tą? O kur tėtis su antru laive
liu ? Niekur arti nematėme. Žai
bo šviesoje pamačiau jį toli nuo 
mūsų. Ežeras atrodė baisus. 
Didžiulės bangos, lyg baltosios 
meškos, grūmojo mus praryti.

•s Mūsų laivas šokinėjo nuo vie- ISŠi ežerų grupė susidaro
30 įvairaus dydžio ežerų, tarp Inos , bangos ant kitos. Giliau 
savęs besijungiančių. Ežerai ap (Pasinerdavome ir vėl iškilda- mirštu, 
supti spygliuočių ir lapuočių |vome- kaukėme 20 minučių, o
medžių miškais. Gamta nepa- j atrodė, lyg kelios valandos.
prastai graži.

Antroje tų ežerų pusėje yra 
indėnų rezervatai. Jie ten gy
vena primityvų — indėnišką 
gyvenimą.

Atostogos man paliko gražių 
įspūdžių. Plaukėme laiveliais, 
žuvavome, kaitinomės saulėje, 
maudėmės. Tačiau giliausį įs
pūdį man paliko vienas šiurpus 
įvykis. Atsitiko taip.

Vieną vakarą, vasarvietės 
šeimininkas mums pasiūlė plau 
kti į antrą pusę ežero krepių 
meškerioti (plokščios žuvys). 
Tas žuvis galima sugauti tik 
vakarais ar naktimis. Mes trys 
įsėdome į šeimininko laivelį. 
Tėtis su draugės tėveliais j kitą 
laivelį. Kai pajudėjom jau te
mo.

Plaukdami, vakarų pusėje, 
pastebėjome žaibuojant. Mums 
atrodė labai toli. Sustojom ra
mioj įlankoj, prie aukštais me
džiais apaugusių salelių. Užme
tėm meškeres. Pirmosios kre- 
pės pradėjo judinti mūsų kab
liukus. Staiga trenkė baisus 
perkūnas. Didžiausia audra su
purtė miško medžius. Pasišiau
šė ežero paviršius ir pasipylė 
lietus, kaip iš kibiro.

Šeimininkas liepė grįžti na
mo. Porą gerų mylių kelio per 
audros įsiūbuotus vandenis. Šei 
mininkas savo laivą pasuko 
prieš bangas. Tą patį darė ir 
mano tėtis.

Per vieną minutę visi buvo
me permirkę iki paskutinio siū
lo galo. Buvo nepaprastai tam
su. Kol plaukėme pro salas, ne
atrodė baisu ir pavojinga. Kai 
atsidūrėme atvirame ežere, pa
jutome visą audros galią. Ban
gos taškėsi į visas puses ir į 
mūsų laivelį. Susigūžę sėdėjo-

Bangos sumažėjo. Jau buvo-

me savo įlankoje prie kranto. 
Išlipome visos šlapios ir laukė
me antro laivelio, kuriame bu
vo mano tėtis ir draugių tėve
liai. Aš tikėjau juos sugrįžtant, 
nes tėtis mokėjo gerai vairuoti. 
Ir neapsirikau. Netrukus išgir
dau motoro ūžimą, tik visai 
priešingoje pusėje. Jis plaukė 
prieš bangas, todėl jo kelias į 
prieplauką buvo ilgesnis.

Šis įvykis buvo pirmas mano 
gyvenime ir jo aš ilgai neuž-

Silvija Stamkevičiūtė, 
8 sk. mok.

Bridgeporto Lit. m-la

MMMB

Tai, kad nors mažą žuvelę pagaučiau. (V. Jako nuotr.)

Velykos

Jau Velykos! Tai smagu!
Vaikai netveria džiaugsmu. 
Kiškis skuba jau keliu,
Su margučių vežimu.
Kiškis leidžiasi bėgte:
— Reik suspėti man tenai, 
Algutis su Onute 
Manęs laukia jau senai.

Nijolė Viščiūtė, 
Šv. Jurgio 1. m-los

4 sk. mok.

Pavasaris
I

Jau pavasaris atėjo,
Ir gegutė užkukavo, 
Paukštužėliai sučiulbėjo,
Į mūs kraštą parkeliavę.
Štai kiškis strykt-pastrykt, 
Vyturėlis čyru-vyru,
Kregždės šaukia vyt-vyt,vyt,
Va, gėlytės žiedas tyras!

Jūratė Jasaitytė 
5 sk.

—b—

TRUPUTĮ PAGALVOK
1) Ilgiausiu pasaulio mūru

laikoma kiniečių siena. 1/15 ir 
1/75 viso ilgumo supa Pekino 
miestą, kas sudaro 24 vokiškas 
mylias. Kiek vokiškų mylių il
gumo turi visa kinietiška sie
na? (5 taškai)

2) Kada yra pavojinga eiti
į mišką? (2 taškai)

3) Ko Viešpats Dievas netu
ri? (1 taškas.)

Atsiuntė Jonas Grigola. 
Ylog maiše nepaslėpsi.
Vagie, kepurė dega.

Galvosūkių atsakymai

Kažin ar man su jais toliau žaisti? (Nuotr. A. Kezio)

1. 999 9/9.
2. batas.
3. Jūros liga.
4. 1 milijonas.

Taškų laimėjimai

Z. Girginaitė — 56; E. Po
cius — 54; A. Arštikytė—53; 
D. Siliūnaitė — 50; A. Palytė 
— 48; B. Paliulytė — 40; A. 
Pračkailaitė — 36; Ž. Brakau- 

| skaitė — 27; A. Pakalniškis— 
į 24; kiti mažiau.

KAS ATSITINKA BURNOS 
NEUŽČIAUPUS

Meškeriotojas sėdi ant upės 
kranto ir laukia. Eina pro šalį 
senutė ir sako jam:

— Man atrodo, nežmoniškai 
žiauru ,kad vargšę žuvelę kab
liuku už burnos traukiat. Jai 
labai skauda...

Pyktelėjęs meškeriotojas jai 
atsakor

— Nieko joms neatsitiktų, 
jei mokėtų laikyti burnas už
čiauptas . . .

Atsiuntė Pr. Alšėnas

DARYTŲ PANAŠIAI

— Kazeli, kodėl tu neduodi 
savo sesutei didesnio gabalo 
saldainio? Juk tu matei, gai
dys mažesniems viščiukams 
duoda didesnius sliekus? — 
klausia teta.

— Jeigu tai būtų sliekai ir 
aš taip daryčiau, — atsako 
Kazelis.

/ A,




