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JAV Berlyno planas skaldo Nato narios
EUROPA PRISIBIJO PAVOJINGŲ 

AMERIKOS PAŽADŲ RUSIJAI
Nepuolimo sutartis tarp Nato ir Varšuvos pakto grupių. 
Amerika neduosianti atominių ginklų sąjungininkams
ATĖNAI. — Iškyląs stambus 

nuomonių skirtumas Šiaurės At 
lanto Sąjungos organizacijoje 
(Nato), kaip tik šios organiza
cijos valstybių užsienio reikalų 
ir gynybos ministerių konferen
cijoje, kuri šiandien pradeda
ma, gali dar labiau suskaldyti 
to pasitarimo dalyvius. Visų pir
ma, kaip skelbia “Sun-Times” 
korespondentas D. Cook, nuomo 
nės pasiskirsto pusiau kas liečia 
išmintingumą pasiūlyti Rusijai 
nepuolimo sutartį tarp NATO 
ir Varšuvos pakto grupių. Ken
nedy vyriausybė kaip tik esanti 
linkusi tokį paktą sudaryti.

Antra, prancūzai, o iš dalies 
ir vokiečiai, nepalankiai sutinka 
žinią apie JAV nusistatymą — 
už Berlyno ginčo sutvarkymą 
pažadėti neduoti atominių gink 
lų kitoms valstybėms. Jie kal
ba, kad tokiu būdu Amerika, 
aplenkdama sąjungininkus, įei
na į susitarimus su Rusija, da
rydama nuolaidas, kurios atei
tyje gali rimtai pakenkti sąjun
gininkų saugumui.

Dėl to esą sunku tikėtis, kad 
Atėnuose Amerika susilauks vi
suotinio pritarimo savo Berlyno 
bylos sprendimų planuose. At
rodo, kad stipriausi JAV opo
nentai — prancūzai — konferen 
cijos diskusijų metu išlaikys de 
ramą taktą ir švelnumą, tačiau 
jie galės gana stipriai užpro
testuoti kaip Nato valstybėms, 
taip ir Rusijai, jog JAV neturi 
daryti šiais dviemis punktais 
diplomatinių nuolaidų, spren
džiant Berlyno ginčą.

Dar nežinoma, kaip stipriai 
Valstybės sekretorius Rusk iš
eis su tais dviemis aukščiau mi
nėtais pasiūlymais, tačiau pas
tovioje NATO taryboje Pary
žiuje tie punktai jau buvo svars 
tyti ir sąjungininkų atstovams 
buvo pavesta apie tai referuoti 
savo vyriausybėms. Dauguma 
sąjungininkų mano,- kad minė
tas nepuolimo sutarimas jokių 
stipresnių garantijų saugumui 
neatneštų (ar mažai tokių pak
tų raudonieji sulaužė?!), bet tik 
apsunkintų vakariečių gynybos 
pastangas ir pasiruošimus. Iš 
kitos gi pusės — Varšuvos vals
tybės, vykdydamos savus pla
nus, galėtų nuolat kaltinti va
kariečius esant agresyviais ir 
veikiant priešingai susitarimui. 
Europos vyriausybės, kur yra 
stipresni kairieji, kaip Italijo
je, turėtų nuolat susidurti su 
komunistų propaganda mažinti 
ginklavimosi išlaidas ir gyventi 
“Berlyno ginčo išsprendimo ir
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Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 70 laipsnių; rytoj — gali
mas lietus.

Saulė teka 5:45, leidžias 7:49.

nepuolimo pakto dvasioje”. 
Taigi, sąjungininkai amerikie

čių planus laiko pavojingais 
spąstais vakariečiams. Jiems 
taipgi nepatiktų JAV pasižadė
jimas neduoti atominių ginklų. 
Tiesa, amerikiečiai ramina, kad 
jie vistiek savo turimas bazes 
Europoje tokiais ginklais aprū
pintų, bet Europos sostinėms 
gali paveikti prancūzų argumen 
tas, kad amerikiečiai gi gali ku
rią dieną pasitraukti iš Europos 
ir tada susidarančioje krizėje 
tame kontinente sąjungininkai 
pasiliktų tuščiomis rankomis be 
atominių ginklų.

Archeologai atkasė 
miestą, smėliu

užpustytą
Iš trečiojo šimtmečio

ALEKSANDRIJA. — Arche
ologai Bu-Mina dykumoje Egip
te atkasė smėliu užpustytą krik 
ščionišką miestą iš trečiojo šimt 
mečio. Ypač įdomi yra miesto 
katedra, pastatyta imperato
riaus Arkadijaus laikais.

Archeologijos mokslininkai 
šios Egipto dykumos tyrinėji
mus pradėjo, paskatinti krikš
čionių maldininkų, kurie pagal 
seną tradiciją du kartus metuo
se lankydavo tą apleistą ir už
mirštą tyrumų vietą. Atkasus 
miestą, iš atrastų dokumentų 
paaiškėjo, kad dėl persekiojimų 
krikščionys buvo priversti iš jo 
trauktis toliau į tyrumą.

Kardinolas Meyer
atvyko į Romą

ROMA. — Kardinolas Albert 
Gregory Meyer, Chicagos arki
vyskupas, atvyko į Romą gegu
žės 1 dieną dalyvauti šią savai
tę posėdžiuose pasiruošiamosios 
komisijos visuotiniam Bažnyčios 
suvažiavimui.

Trumpai
— Einąs 'Jungtinių Tautų ge

neralinio sekretoriaus pareigas 
U Thant iš New Yorko atvyko 
į Genevą, Šveicarijoje, revizituo- 
ti J. T. Europos įstaigų. Tai jo 
pirmasis vizitas už Amerikos ri
bų kaip generalinio sekreto
riaus.

— Bateliai... iš varlių odos. 
Christiano Dior firmos madų pa 
rodoje Paryžiuje buvo išstatyti 
bateliai iš varlių odos. Vienai 
tokių batelių porai reikia net 
40 varlių odų.

— Havajai turės Nevv Yorke 
pasaulinėje parodoje (1963-64) 
didelį paviljoną, kuriame bus 
$2,300,000 vertės eksponatų.

— Jungtinu} Amerikos Vals
tybių pagalba Afrikai. Amerikos 
ekonominė pagalba Afrikai 1961 
fiskaliniais metais siekia $215, 
000,000, neskaitant atsarginių 
ūkinių gaminių; Britanija ir 
Prancūzija parūpino daugiau 
kaip $400,000,000.

Ą/V/i
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JAV pilotas Joe Walker stovi lėktuvo X-15 priešakyje Edwards 
aviacijos bazėje, Calif., pakilęs j 48*4 mylios aukštį per vienuo
lika minučių; tai yra aukščio rekordas. (UPI)

Buvo Stalino, dabar Lenino saulė 
Lietuvoje

nušluos kaip, vanduo — kaip 
purvą nuo žemės paviršiaus...

Lietuvoje kasmet plačiai mi
nint Lenino gimtadienį, šiais 
metais tai dienai išpuolus Vely
kų sekmadienį, buvo proga gy
ventojus suvaryti į mitingus, 
minėjimus, priversti klausytis

PAVERGTA LIETUVĄ. —
Maskvoje balandžio 22 d. mi
nint Lenino 92 m. gimimo die
ną, Didžiajame teatre, dalyvau
jant Chruščiovui, atitinkamą kai 
bą pasakė kom. partijos ck na
rys Leonidas Ujičiovas. Jis, bu
vęs spaudos šefu užs. reikalų 
ministerijoje, dabar vis daugiau žodžį sriaįo apie “didįjį Lėni 
prasikiša kaip vadovaujantis so ną> apįe Iljičįaus šyiegą viršum 
vietų ideologas. Savo kalboje j Lietuvos »

jis puolė Vakarų suvienijimo 
pastangas, ypatingai ūkinio gy
venimo integraciją, įtaigodamas 
mintį, kad visa tai priešinga dir 
bančiųjų interesams ir tauti
niam išsilavinimo judėjimui-

Pagal propagandos siautėji
mą ..Velykų dienomis per Vil
niaus radiją, spaudą, Leninas 
esąs puikiai žinomas visiems 
mūsų planetos gyventojams, 

į Tai, girdi, tarytum “vaiskios 
pavasarinės saulės genijus”. Le
nino keliu žengianti ir Lietu
vos, į kolchozus suvaryta vals
tietija... Į valstybinį revoliuci
jos - istorinį muziejų Vilniuje 
daugiau kaip paprastai buvo su 
varyta moksleivių, jiems pasa-

auka ir jį, girdi, komunizmas i<0-įį įsiminimai apie Leniną.
~ 1 Pasirodo, Lietuvos Mokslų a-

I kademija savo fonduose saugo
ję 171 C1111* Ja kaip labai didelį turtą liau
tu V luti! I dies dainą apie Leniną, užrašy-

! tą 1949 m., nors ji buvusi sukur 
| ta dar pirmojo pasaulinio karo

Chruščiovas, prieš tai kalbė
jęs Komjaunimo suvažiavime, 
Lenino minėjime kalbėdamas gy 
nė partijos liniją, kaip “vienin- 
telią teisingą liniją prieš revi- 
zionistus ir dogmatikus”. Kapi
talizmas vėl buvo jo puolimų

— JAV žmonės šaukia oro 
biurą. Į oro biurus visame Ame
rikos krašte telefonavo daugiau 
kaip 216,000,000 kartų 1961 me 
tais; tai 10,000,000 kartų dau
giau nei 1960 m.

— Gerovės ženklai Japonijo
je: kiekviena antroji šeima turi 
televizijos aparatą. Kaimų apy-

metais. Štai kaip atrodo toji 
saugojama, nepaprastoji daina:

“Rytuose sužibo aušros žvaigž
delė,

Matyti, tuojau tekės saulelė. 
Ten liaudis žmogaus teises įgi-

/jo,

linkėse 28 procentai šeimų turi 
motociklus. Vyriausybės duome
nys rodo, kad 59 procentai mies i 
tiečių šeimos ir 48 proc. ūkinin
kų šeimos padidino savo paja
mas 1961 metais nei buvo 1960 
metais.

— 2 milijonai aidų gyvena 
Indijoje. Kiekvienas penktas ak
las žmogus pasaulyje yra indas. 
Indų sveikatos ministeris Na- 
yar pasakė užvakar parlamen
te, kad Indijoje yra 2 milijonai 
aklų iš dešimt milijonų pasau
lyje.

. Ponus, plėšikus visus išvijo,
Į Leninas garsus jai vadovauja, 
Kaizerių sostus visus išgriauja”.

(E.)

540 milijonų katalikų
ROMA. — 1962 metų pradžio

je Vatikano statistika rodė, jog 
visame pasaulyje yra 540 mili
jonų katalikų, iš kurių 248 mi
lijonai yra Europoje, 228 mili
jonai Amerikoje (Pietų ir Šiau 
rėš), 35 milijonai Azijoje, 26 
milijonai Afrikoje ir 3 milijonai 
■Okeanijoje.

Politika ir kortos...

PILNAS ATSISKYRIMAS NUO 
BRITANIJOS

^jr*v
Nuotrupos iš Pietų Afrikos Unijos gyvenimo

AFRIKA. __ Pietų Afrikos senos olandiškos damos ir em-
Unija nutraukė visus ryšius su blemos iš senų būrų kolonizaci-
britų bendruomene (common- 
wealth) ne tik su karališkomis 
karūnomis politikoje, bet su ka
raliais ir karalienėmis lošiamo
se kortose.

Dabar, Pietų Afrikos Unijai 
išstojus iš britų bendruomenės, 
pasirodė naujos lošiamosios kor 
tos be karalių: karalių vieton 
yra prezidentai su senoviškais 
cilinderiais, karalienių damų vie 
ton moterys su senoviškomis 
olandų kepuraitėmis, valetai su 
barzdomis ir didelėmis būrų 
skrybėlėmis. Likviduoti taipgi 
pikai, trefai, tūzai: jie pakeisti 
emblemomis iš senųjų būrų ko
lonizacijos laikų. ,

Taipgi Pietų Afrikos Unija 
tapo nepriklausoma respublika 
politiškai, bet tokiu pat griež
tumu ir respublikoniškai ir bū
riškai reformuotos lošiamosios 
kortos, tikriau sakant, refor
muoti kortų paveiksliukai ir jų 
pavadinimai.

Naujose kortose figūruoja o- 
landiškos išvaizdos prezidentas,

jos laikų. Tuo būdu Pietų Afri
ka ne tik surespublikinta, bet ir 
radikališkai suolandinta.

Raudonieji Portugalijoj
sukėlė neramumų

LISABONA, Portugalija. — 
Portugalija vakar teigė, kad ko 
munistai gegužės 1 dieną užde
gė neramumus Lisabono ir O- 
porto miestuose, kokių nėra bu 
vusių paskutiniais metais.

Premjero Antonio Salazaro 
vyriausybė pareiškė, jog polici
ja ir demonstrantai turi “nuos
tolių”.

Pasak paskutinių pranešimų, 
92 asmenys areštuoti dėl kėli
mo neramumų.

Japonų valstybininkas 
pradėjo kelionę 

pasaulyje
TOKIO. — Japonų valstybinin

Naujausios
žinios

— Egipto vyriausybė pasiun
tė 2,000 inžinierių į tas vietas, 
kuriose kirminai graso ūkiniam 
gyvenimui. Inžinieriai chemika
lais bandys išnaikinti kirminus.

— Alžire, Alžirijos sostinėje, 
vakar buvo išsprogdintas auto
mobilis netoli 1,500 darbininkų. 
Žuvo 8 asmenys ir 100 sužeista.

— JAV armijos sekretorius 
Stahr pasitraukė iš šių pareigų. 
Jis bus Indianos universiteto 
prezidentas.

— Sovietų Sąjungos kosmo
nautą Titovą Washingtono aero 
drome sutiko apie 200 asmenų, 
įskaitant rusų ambasados štabo 
narius.

— Vakarų Vokietijos ir Bri
tanijos mokslininkai protestuo
ja prieš Amerikos planą išbandy 
ti atominę bombą labai aukštai 
erdvėse, nes toks sprogdinimas 
gali sumaišyti spinduliavimą.

— Norvegijos vyriausybė va
kar paprašė Europos Ekonomi
nės Bendruomenės (Bendrosios 
Rinkos) priimti ją į šią ekono
minę organizaciją pilnateise na
re. Pilnais nariais į šią organi
zaciją priimti jau prašė Britani
ja, Danija ir Airija. Dalinosios 
narystės prašė Švedija, Austri
ja, Šveicarija, Turkija ir Ispa
nija.

Princas! Pilypas 
sis Seattle 

parodoj
LONDONAS. — Britanijos 

princas Pilypas lankysis Seattle 
pasaulinėje parodoje birželio 1 -
2 d.d., atlikęs kelionę Kanadoje v. . . , T„ T , .. partijos nariai,šio menesio gale. Is Londono jis r J 
išvyksta gegužės 12 dieną pir
mininkauti britų bendruomenės 
(commonwealth) studijų konfe
rencijoje, kuri bus pradėta Mon 
trealyje gegužės 14 dieną.

lankys

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės vakar vėl virš Christmas 
salos Pacifike išsprogdino ato
minę bombą.

— San Francisco mieste 1937 
m. gegužės mėnesį buvo šven
čiamas visą savaitę Golden Ga
te tilto atidarymas.

kas Shigeru Yoshida užvakar 
išvyko aplink pasaulį 40 dienų 
kelionei, planuodamas susitikti 
su prezidentu Kennedžių ir ki
tais vakariečių sąjungininkų va
dais.

Buvęs ministeris pirmininkas, 
dabar 83 metų, išskrido į Jung 
tinęs Amerikos Valstybes. Jį ly 
di jo duktė ir žentas ir trys 
valdančios liberalų-demokratų

Nehru smoge žodžiu 
Peipingui

NEW DELHI, Indija. — Mi
nisteris pirmininkas Nehru, kai 
bedamas vakar parlamente, da
vė žodinį smūgį raudonajai Ki
nijai.

Indų vadas pabrėžė, kad In
dija gins savo pasienio terito
riją nuo kinų komunistų įsibro
vimo ir eis į karą prieš Peipin
gą ,nors jis ir nenori mūšių.

Konstantinopolio orto
doksų patriarchas

norįs aplankyti 
popiežių

VIENA, Austrija. — Austrų 
katalikų žinių agentūra Kath- 
press skelbia, kad Konstantino
polio ortodoksų patriarchas A- 
tenagoras norįs artimiausioje 
ateityje aplankyti popiežių Jo
ną XXIII. Agentūros korespon
dentui Atenagoras pareiškęs, 
kad jo didelis troškimas būtų 
ortodoksų Bažnyčią vėl sujung
ti su Roma, taip pašalinant ski
limą, kuris tęsiasi jau 900 me
tų.

Patriarchas prisipažinęs, kad 
jis su dideliu dėmesiu seka pa
rengiamuosius visuotinio Bažny 
čios susirinkimo darbus ir jau
čia didelę pagarbą popiežiui Jo
nui XXIII.

Visus gamta leido laisvus, dėlto 
laisvės jausmas yra natūralus.

Plautas

ANTRASIS RAUDONŲJŲ SNIPAS AREŠTUOTAS 
ŠVEICARIJOJ, DIPLOMATAS IŠVARYTAS

Sovietų diplomatas išvyko anksčiau nei buvo jam įsakyta

BERNAS, Šveicarija. — Švei
carų vyriausybė užvakar pra
nešė, jog areštuotas antrasis če 
kas šnipas ir pareikalavo tuo
jau atšaukti čeką diplomatą, į- 
sivėlusį į šnipinėjimą.

Teisingumo departamentas pa 
reiškė, kad areštuotasis agen
tas, pasisakęs esąs Vaclav Gon- 
da, turėjo kitą pavardę “Franz 
Cattin”, kaip neteisėtas sūnus 
šveicarės moters, gyvenančios 
Čekoslovakijoje.

Diplomatas, kanceliarijos se
kretorius, Jaroslay Jelinek, 36 
metų, apleido Šveicariją antra
dienio rytą, išvykdamas į Pra
hą, gerokai anksčiau nei buvo

, numatytas 24 valandų terminas. 
Įsakymas išsinešdinti sovietų 
diplomatui buvo įteiktas pirma
dienio vakare.

Jelinek palaikęs kontaktą su 
čekų šnipu kurjeriu V. Glase- 
riu, kuris balandžio 17 d. buvo 
šveicarų karinio teismo nuteis
tas į sunkiųjų darbų kalėjimą 
penkeriems metams.

Taipgi buvo nagrinėjama by
la Otto ir Eva Sehwarzenber- 
ger, čekų pora apsimetusi švei
carais, kurių kurjeris buvo Gla- 
ser. Schvvarzenberger gavo 12 
metų sunkiųjų darbų ir jo žmo- 

’na šešerius metus.

Gonda taipgi bus pašauktas 
į karinį teismą. Jis buvo areš
tuotas Bazelyje ir turėjo radijo 
priimtuvą, pagaunantį Čekų slap 
tosios tarnybos šifrinius prane
šimus.

— Prezidentas Kennedy šian
dien Baltuosiuose Rūmuose 
Washingtone priims Sovietų Są 
jungos kosmonautą Titovą.

— Alžirijoje vakar teroristai 
nužudė daugiau kaip 100 asme
nų.

— Generalissimo Francisco 
Franco sveikata kelia susirūpi
nimą,.
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Jonui Karpavičiui, daugiau Liulevieių pristatome at-kams
kaip vienerius metus rūpestin- įr skyriaus skaitytojams, linkė-
gai ir tvarkingai redagavusiam cparnį sėkmingo darbo.
“Jš At-kų Gyvenimo” skyrių,:
reiškiame nuoširdžią padėką . ., biauti savo skyriuje.ątęitmmkų vardu.

Naują redaktorių Vincentą ASS Centro Valdyba

Kviečiame at-kus bendradar.-

neslėpkime veiklos
Kas ilgiau stebėjo šį skyrių, 

įgalėjo padaryti išvadą, kad juo 
savo veiklai fiksuoti tesinaudo
ja tik nedidelis ateitininkų vie
netų skaičius. Dalį ateitininkiš- 
kos veikios dažnai galima užtik 
ti kitose šio laikraščio vietose. 
O, turbūt, didesnės vienetų da
lies veikla visai nuslepiama nuo 
viešumos, apie ją nieko nepa
rašoma.

Kai kuris nors istorikų užsi
norės parašyti ateitininkų veik
los istoriją ir šį skyrių panau
dos šaltiniu, tai tikrai vargana 
išeis mūsų istorija. Toli nuo 
teisybės.

Savo vieneto veiklos aprašy
mas ir laikraštyje atspausdini
mas, nėra asmenų reklama, 
kaip kai kas juokais norėtų pa 
vadinti ir tuo pateisinti kores
pondencijų nerašymą. Iš tikrų
jų veiklos neaprašydami nusi

Jubiliatas • 
prel. dr. L. Tulaba

Ateitininkams yra didelis 
džiaugsmas pasveikinti Geūb. 
Jubiliatą, š. m. bal. 28 d. šven
tusį 50 m. amžiaus sukaktį Ro
moje.

1943 m. šių eilučių autorius 
nuvežė iškiliuosius solistus K. 
Petrauską, V. Dagely tę-Valat
kienę ir J. Mažeiką iš Kauno į 
Vilnių, LGSF suorganizuotam 
sportininkų koncertui. Pirmie
ji pietūs ir laimingas susitiki
mas buvo pas jubil. prel. Tuįa- 
bą. Tada pamatėme, kiek prel. 
Tulaba yra didelė asmenybė, 
reikalinga lietuviams tautų ir 
kovų mišiny.

Dieve, laimink prel. Tulabos 
žingsnius. Mūsų pasitikėjimas 
Jubiliatu ir Jo dideli darbai ir 
atsakingos pareigos tebūna su
jungtos drauge. Kz. Až.

Gavėnios seminarui 
pasibaigus

Lietuviškų Studijų institutas, 
Mokslinių Studijų klubo suor
ganizuotas, nuo 1952 m. ruošė 
Chicagos studentijai ir šiaip 
šviesuomenei akademinius kur

J
VALANDOS:

Pirrnad. nuo 12 iki 8 popiet
Antrad nuo 9 iki 4 popiet Chicagos Savings bendrovės naujai
Trečiad. uždaryta visą dieną padidinta įstaiga su dviem kie-
Ketvirtad. nuo 9 iki >8 popiet mais automobiliams užima 290 pė-
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 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 4IĄ%

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

k , ■ . ........ ------------------------ -— ------ ——  ..............

Kiaušinių ridinėjimo konkurse, kuri sekmadienį surengė korp! 
Grandis, pirmą premiją laimėjusi (59 margučius nunešusi) D. 
Brusokaitė (išraiškos šokio mokytojos Aid. Valeikaitės-Bruso- 
kienės duktė) ir dovanų paskirstyme kiškutį laimėjusi M. Bag
donaitė.

kalstame, nes 1) padarome 
skriaudą organizacijai, nuslėp
dami jos istorijai priklausantį 
nuopelną; 2) atimame orienta- 

! cinę gairę tiems vienetams, ku
rie nesuranda veiklos kelių ir 
3) leidžiame ramiai ilsėtis ne
veikliems vienetams (jei tokių 
yra), nes “ir kiti nieko nevei- 

, kia” ...
. Kai kurios organizacijos (tu- 
irinčios narius ne vienos pasau
lėžiūros) turėjo ar turi įsivedu 
' sios skyrius keliuose laikraš
čiuose. Ateitininkai turi tik vie
ną skyrių (kaip ir pridera) šia
me laikraštyje. Tad šis skyrius 
yra visų ateitininkų: jaunučių, 
jaunių, moksleivių ,studentų ir 
sendraugių. Visų veikla čia tu
rėtų būti aprašoma. Šis skyrius 
turi atvaizduoti viso didžiojo 
skruzdėlyno pulsą. Jis turi būti 
visos ateitininkijos veiklos vei
drodžiu. V. L.

Kuopos švente
Marąuette Parko Moksleivių 

ir Jaunučių at-kų kuopos šven
tė įvyks šį sekmadienį, gegužės 
6 d., Marąuette Parko parapi
jos bažnyčioje ir salėje.

9 vai. r. šv. mišios ir bendra 
Šv. Komunija. Po pamaldų, sa
lėje- iškilmingas posėdis, bendri 
pusryčiai ir meninė dalis.

Visi nariai, uniformuoti, ren
kasi sekmadienį 8.40 vai. r. į 
parapijos salę, iš kur rikiuotėje 
bus einama į bažnyčią.

, Gegužės 5 d., šeštadienį, 1-3 
vai. p. p. bus egzaminai visiems 
kandidatams, kurie ruošiasi 
gauti pakėlimus.

I. Po egzaminų, 3 vai. genera
linė repeticija vaid. “Teisybė ir 
Neteisybė”.

Visus narius, tėvelius ir sve
čius kviečiame šventėje daly
vauti. Globėjai ir tėvų

komitetas

Jaunučių stovykla 
Dainavoje

Jaunesniųjų moksleivių atei
tininkų stovykla puikioje Dai
navos gamtoje šiais metais 
vyks nuo birželio 24 d. iki lie
pos 8 d. Programa vyks Mairo
nio minėjimo ženkle, ideologinio 
ir tautinio auklėjimo bei tėvy
nės pažinimo pašnekesiuose ir 
įvairiose vakarų programose.

sus. Bet 1957 m. minėtam klu
bui persiorganizavus į Lietuvių 
Katalikų Mokslo akademijos 
Chicagos židinį ,šių kursų ruo
šimo galimybė atkrito. Tada 
kun. V. Bagdanavičius, MIC, 

i kuris institutui vadovavo, paš- 
i nekino studentų ateitininkų 
draugovę, kad ji organizuotų 
seminarus gavėnios metu. Drau 
govė tokius seminarus ruošė 
jau ketvirtus metus. Pirmais 
metais nagrinėjo tremtį, ant
rais — moderniškos literatūros 
pažiūrą į žmogų, trečiais — 
mokslo pažiūra į žmogų ir ket
virtais — išeivija ir jaunimas.

Paskaitos sutraukia didelį 
skaičių klausytojų. Šių metų 
paskaitose ypač buvo gausus 
jaunimas. Rengėjų viltys išsi
pildė su kaupu. Negali būti klau 
simo: ruošti ateinančią gavėnią 
seminarą, ar ne? Atsakymą jau 
davė klausytojai.

Girdėti, Los Angeles ruoštas 
panašus seminaras taip pat pa
vyko. Reiktų pagalvoti ir ki
toms draugovėms ar sendraugių 
vienetams, kur draugovių nėra, 
apie tokių seminarų ruošimą.

M. V.

Maudymasis, iškylos, dainos

Meniški margučiai, kurie buvo 
išstatyti Grandies korp. surengto
je parodoje balandžio 29 d. Juos

.margino F. Grasiutė.

ir žaidimai vyresniųjų vadovų 
globoje burs jaunimą smagiai 
paatostogauti lietuviškoje aplin 
koje.

Jaunučiai ir jaunesnieji moks 
leiviai nuo 8 iki 12 amžiaus jau 
dabar gali registruotis pas savo 
globėjus. MAS CV

Cicero šaukia
Nepamirškim, kad gegužes 5 

dieną, 7 v. v. susitarėme būti 
Cioeroje M. A. Kuopos ruošia
mam vakare. Pasižiūrėję vaidi
nimo “žvaigždė”, galėsime gau-' 
šiai pasivaišinti ir pasilinksmin ■ 
ti grojant puikiam orkestrui | 
žieduose paskendusioje salėje.

Cicero ateitininkai laukia Chi 
cagos ateitininkų gausiai atsi
lankant. Ligi pasimatymo šį šeš 
tadienį 7 v. v. Ciceroje.

Margučių marginimas ir 
ritinėjimas

Didįjį šeštadienį Los Angeles 
jauniai ir jaunučiai ateitininkai ' 
rinkosi j Ąžuolaičių pavienėlę su 
tuzinais kiaušiniu ir įvairiaspal-; 
viais dažais. Ilgai jie triūsė su 
vašku ir aliejiniais pieštukais., 
Mielai jiems padėjo pats šeimi
ninkas J. Ąžuolaitis, taip pat R. 
Kalvaitis, I. Valaitytė, J. Poli
kaitis, ir F. Palubinskas. Po 
ketverto valandų darbo ir žaidi
mų visi skirstėsi namo su savo 
margintais margučiais.

Velykų dieną ateitininkai su
rengė visiems vaikams margu
čių ritinėjimą klebonijos sode
lyje, kuriuo pasinaudoti taip 
mielai pasiūlė kun. klebonas 
Kučingis. Prieš ritinėjimą buvo 
vaikų papuoštų margučių paro
da. Jaunieji sunešė daug gražių 
margučių. Komisija (kun. Va- 
liuška, R. Kalvaitis, E. Arbas, 
ir J. Polikaitis) iš jų gražiau
siais pripažino: jaunučių grupėj 
— 1. R. Jodelytė, 2. V. Keva
laitytė, ir 3. R. Arbaitė, o jau
nių grupėj — 1. A. Arbas, 2.
Ram. Motiejūnaitė, ir 3. D. Ko- 
jelytė.

Po margučių parodos vyko ri 
tinėjimas. Margučiai dažnai ke
liavo tarp laiminčių vaikų. Tad 
nenuostabu, kad skirstydamiesi 
namo visi džiaugėsi laimėję.

S. F. P.
(Nukelta į 6 psl.)

La’mė tai kaip turtinga ir iš
laidi žmona: dažnai ji sugriauna 
namus, į kuriuos atnešė turtingą 
kraitį. — Chamfort

ŠILEIKIS, o, P.
ąį Orthopedas. Protezistas

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

Vai 9-4 ir 6-3. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS EAB 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKĄ)
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą 

161 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1532 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
«askied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 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 8-322#
Rez. telef. WAlbrook 5-5070__

Rez. HE 0-1670

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
MedicaI Building). tel. LU 5-64461
Valandos pagal susitarimą, Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001,

Ofisas: 3148 West OSrfl -Street
Tel.: PRospect 8-1717

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS j

balandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
išdaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
įuo 7 iki 8.

BR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VV. 6Srd St.
Kampas 63-čios ir Caiifornia 

Vai has-'ieii nuo ti—S vai vak.
šešt. 2—4 vai.

'rečlad. lr kitu laiku pagal sutartį. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. WAlbroOk 5-3048

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

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

Valandos pagal susitarimą
lel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, t-eč., š.ešt. pagal sutartį,

i sekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 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 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

DR? j. G. BYLA BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos

2737 VVEST 71st STREET 
V landos tik susitarus 
Tel. GRovehUl 6-3409

Tel. Ofiso 247-1002. Namų PR 8-6960

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

4063 Archer Avenue
(Prie Caiifornia 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 I

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija lr moterų ligos 
2454 VVest 71st Street

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

šeštadieniais 1-4 p. p.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso lr rez. WA 5-2017 
Ligonius nrUma nagai susitarimu

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.: Pirrnad. Ir ketv. nuo 3 v. iki 
4:30; antr. Ir penkt. nuo 4 iki 8;
šešt. nuo 1 iki 4 vai.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. d. Ir 6
iki 8 vai. Tr«čiad, te šešt, uždaryta
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Telefonas: GRovehelI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd.

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išakytus trečiadienius. 

Ofiso ir buto tel. OLympie 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
VII/AUS LIGOS 

(Spec. plaučių ir širdies)
756 VVest 35th Street

(kampas 35-ta ir Hąlsted) 
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
BR. WALTER 1 KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: Pirrnad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:39-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

ei. ofiso ir buto OUympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. UAfayette 8-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

DR, IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ EIGŲ 
•SPEClAUISTfi 

MEDICAL BUILDING 
7156 South IVestern Avenue 

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

vai. ryto Iki 3 vai p. p.
Ofice tel. RE 7-1168 

Res, tel. IVAlbrooI 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(•OFISO IR REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street

Vai.: pirrnad. ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
antrad. . ir penktad. 5-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ EIGOS 

5430 So. Kedzie Avenne 
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną. Išskyrus trečiadienj.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGffi 

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

Telef. offiso: PUlIman 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 VV. 59th St 
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. ir 6-8
p. p., šešt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Hąlsted St.
Vai. Antrad. ir penkt. 3-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.
Ofiso telefonas — BIshop 7-2528

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 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINĖS EIGOS 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirrnad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v, 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lr 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-229U.

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

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. Caiifornia Avė. YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak:. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

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

Dr. W. Ross Dr. Lr Seibutis
Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 

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

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Penkt. tik 1,—8 p. m. 
Trečiad. ir šeštad. pagal aut artį.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendru praktiku ir specialiai 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
EIGOS

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest ’ 71st Street 
Priima ligonis pagal susitarimą.

D51 valandos skambinkit tel.: HE
4-2128 nuo 1 Iki 8 vai. popiet, k 
dien, išskyrus trečiad. Ir šeštad.

Telefonas — GRovehUl 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West G9th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ 

LIGOS
valandos: nuo 1-4 lr 6-8 vai. vak. 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. pop»«»
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR, ONA VAŠKEVIČIIS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. lr sekm. 
tik skubiais atvejais Ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3159

BR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marųuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. Ir 7 iki 8 v. v. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 6600 So. Artesian Avenne 
Vai.: 11 v. ryto iki 1 v. p.p., 6-7 v.V.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

KAPITULIACIJA TAVERNAI
'Seniausioje Chicagos lietu

vių kolonijoje — Bridgeporte, 
Halsted gatvėje, keturių blo
kų tarpe tarp 31 ir 35 gatvių 
yra arti dviejų tuzinų tavernų. 
Visoje šioje lietuvių kolonijo
je tavernų bus daugiau kaip 
pusšimtis. Panašiai yra ir kito
se kolonijose. Visos tos taver
nos moka aukštus mokesčius 
valdžios iždan ir išsilaiko. Reiš 

> k'a — geriama atsakančiai. 
Viena šio krašto informacijų 
agentūra yra paskelbusi, kad 
amerikiečiai kas valandą alko
holiniams gėrimams išleidžia 
$1,100,456.62. Per metus lai
ko — netoli dešimties bilijonų 
dolerių. Baisu, kad mūsų lie
tuviai perdaug neįsijungtų į tą
butelių procesiją.

*
Juk teisingai sakoma, kad 

uliojimo dievaitis Bachus dau
giau nuskandina, kaip vande
nų dievas Neptūnas; stiklely
je daugiau prigeria, kaip eže
ruose. Baras — tai bankas. 
Čia padedi pinigus ir juos pra- 
žudai; čia praleidi laiką ir jo 
netenki; čia įneši savo cha
rakterį ir jį sugadini; čia atei- 

, ni su savęs kontrole ir nepri- 
■ ' klausomumu — ir tai praran

di; gal čia ateini džiaugdama- 
•»- sis vaikų laime, bet ilgainiui 

alkoholio lašai darosi labiau 
lemtingi negu savų vaikų aša
ros.

¥
Anąmet buvo paskelbta, kad 

New Yorke dėl alkoholio kas
met žūna po maždaug 1,200 
žmonių. Tik viename mieste. 
Šio krašto psichiatrinėse ligo
ninėse yra aukštas procentas 
patekusių dėl alkoholio. Tik 
vieneriais metais ’ alkholis 
buvo kaltas dėl keliuose Ame
rikoje žuvusių 6,740 žmonių ir 
240.000 sužeistų. Piniginių nuo 
stolių yįęų tik iš tų alkoholio 
supriežastintų nelaimių tais me 
tais buvo apie $440 milijonų.

, O kiek kitų nelaimių. Chicagos 
radijas 1948.V.24 pranešė, kad 
gaisre sudegė 2 vaikai vien dėl 
to, kad tėvas buvo perdaug 
girtas, jog būtų galėjęs, juos 
gelbėti. O kiek alkoholio ugny 
sudega šeimų saulėtų valan
dų; kiek daug alkoholio aitru
mas šeimų ryšių yra sugrau-
žęs.

Spaudoje ir gyvenime

MOTERIŠKA ŠIRDIS 
KRAUJUOJANČIAM VIETNAME

Platų tiražą turįs žurnalas 
“Newsweek” labai šiltai aprašo 
darbą iš Seattle 'miesto kilusios 
gydytojos Patricijos Smith, 35 m. 
amžiaus, parodančios ypatingą he- 
roiškumą: ji savanoriškai išvyku- 

V si teikti pagalbą nelaimingiesiems 
žmonėms Vietname. Per paskuti
nius trejus metus, kaip rašo 
“Newsweek”, ji net tarp to kraš
to primityviųjų yra pasidariusi 
legendariniu asmeniu. Kaimuose 
belankydama iš bambuko lazdų pa
statytas trobeles, ji gelbsti ligonius 
nuo mirties, panaudodama naujuo
sius amerikiečių antibiotikus. Vie
nas kaimo karaliukas net prasitarė, 
kad ta mergina tikriausiai bus at
ėjusi iš kitos planetos. Ir tai su
prantama — kada raudonieji at
ėjūnai veržiasi vietnamiečius žudy
dami, tos šalies gyventojams taip 
nuostabiai miela sutikti asmenį, 
kuris ateina su visu nuoširdumu ir 
pasiaukojimu gelbėti pačių nelai-
mingiausiųjų.

Dr. Patricija Smith medininos 
studijas yra baigusi Kentucky vals 
tybeje. Ji įsijungė į katalikių pa- 

V. sauliečių religinį artimo meilės 
sąjūdį — Brooklyno Grail užjūrio 
institutą ir buvo pasiųsta į Kontu- 
mo apylinkes, kur atidarė kliniką,
turinčią 10 lovų.

Vietnamo žmonės, tamsūs ir prie
taringi, gydosi savais kaimiškais 
būdais. Bet jau pradeda: kaskart 
labiau suprasti tikro gydytojo ga
lią. Prie dr. Smith klinikos kas
dien susirenka apie 100 ligonių su 
baisiomis žaizdomis, išsukinėtais 
sąnariais, sutinusiais viduriais. Vie 
ną dieną savaitėje dr. Smith džypu 
važinėja po apylinkę, gydydama 

, sergančius raupais, maliarija, džio
va ir baisiaisiais raupsais. Jos lė
šos labai skurdžios — tik tos, ku- 

‘ rias gauna iš katalikų šalpos orga
nizacijos;, vietiniai už gydymą at

*
Stebėkime ir mūsų pramo

gas bei parengimus. Juose gali 
nebūti žmogaus, kuris prabiltų 
apie naujausią lietuvišką lei
dinį ar kitą kokią kultūrinę 
apraišką, bet būtinai pasisten
giama turėti “komendantą”, 
kuris prižiūrėtų, kad dalyviai 
gertų. Savu laiku, dar nepri
klausomybės kovų metu Vaiž
gantas yra kaip ryžtingas pra 
našas perspėjęs: “Juk tai ne
sutaikomi dalykai, kai vienus 
šaukia kraujo lieti, o kiti deg
tinės upelius lieja; patys juose 
skęsta ir mūsų tėvynę skandi
na”.

Dabar iš dalies pergyvena
me tokius pat laikus. Ir grau- 
dž;ai liūdna darosi, kai namuo 
se, kur lietuviško kultūros žur 
nalo ant stalo nepamatysi, tas 
pats stalas neretai lūžta nuo 
prabangių valgių ir įvairiausių 
rūšių gėrimų. Galima rasti na
mų be knygų lentynų, bet var 
gu ar rastum be lentynų stik
liukam ir buteliam. Būtų lai
koma storžieviškumu, jei su
tiktam draugui “neužfundy- 
tum”, bet taip sunku surasti 
lėšų vaikams “Žvaigždutę” į 
namus pakviesti, jaunimui “A- 
teitį” ar “Skautų Aidą”, su- 
augus'ems “Aidus”, “Lietuvių 
Dienas” ir bent kelintą naujai 
išeinančią knygą. ‘‘Pasirodyti” 
virsta daug svarbiau negu sa
vo ir savo šeimos kultūrinį 
veržlumą parodyti.

*

Viename kitame mieste jau 
ima atsirasti lietuvių namai. 
Su mažomis išimtimis, jie visi 
turi tavernas, bet ar visi turi 
bibliotekas ir skaityklas, tai 
klausimas. Lietuvių kolonijose 
bibliotekų bei skaityklų kaip 
ir negirdėti. Mūsų bibliotekos 
prieš tavernas pralaimi santy
kiu beveik 50 prieš 0. Besąly
ginė kapituliacija.

Vienoje Chicagos parapijos 
salėje veikia biblioteka. Prie 
vienos parapijos Kanadoje nau 
jai steigiama. Kažkur ligoni
nėje organizuojamas lietuviš
kų leidinių knygynėlis. Tai vis 
mažos prošvaistės, liudijančios 
apie prasilaužimą nauja kryp
timi, bet jų dar graudžiai per- 
maža. J. Pr.

neša. kiaušinių, laukinių žvėrelių 
sumedžiotos mėsos ir kt- Jai pade
da trys gailestingosios seserys.

Visa ta grupė yra žinoma Grail 
mergaičių vardu. Jos dabar ten 
(planuoja įsteigti pavyzdingą kaime
li), kur žmonės išmoktų išsikasti 
(sanitarinius šulinius, auginti dar
žoves, paukščius, gyvulius, užsiim
tų rankdarbiais.

■ Tą pranešimą laikraštis baigia žo 
džiais: “Kai 5,200 amerikiečių uni
formose padeda Vietnamo gyven
tojams ginti savo laisvę, Grail mer 
gaites atsilikusiame krašte kuria 
gyvenimą, dėl kurio būtų verta ko
voti”.

J. Pr.

PROTESTANTŲ
MINISTiERIAI

į KATALIKŲ PAMALDOSE

Visų didesniųjų protestantų 
(tikybų atstovai dalyvavo kata
likų gavėnios pamaldose Nel- 
(sonville, O., ligoninės koply čio- 
(je. Pamaldas pravedė kun. Ashe 
i ly B. Pettis, metodistų ministe
rio sūnus, atsivertęs į kataliky- 

(bę. Ta neįprasta krikščionių vie 
į nybės demonstracija įvyko pagei 
daujant vietiniam presbiterionų 

i pastoriui Lloyd Evans. Savo pa 
moksle kun. Pettis pagyrė pfo- 
testantų ministerius už tokį po- 

, zityvų pasinešimą vienybės lin
kui; pažymėjo, kad krikščionių 
ryžtas yra vienas iš reikalingiau j 
šių dalykų Amerikoje.

Svetimšaliai darbininkai Vokietijoj ir komunizmas
Italus imponuoja vokiečių darbštumas, disciplina. Susirūpinta, 
ar neimportuota ir komunistų iš Italijos. Nesėkmingos komu

nistų pastangos paveikti italus darbininkus Vokietijoje.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. gegužės mėn. 3

Lietuvos žemes ūkis

Kiekvienų metų vasarą ligi 
2 milijonų vokiečių vyksta a- 
tostogauti į saulėtąją Italiją ir 
kiekvieną savaitę, sunkiais la
gaminais nešini, Vak. Vokietijo
je atsiduria šimtai, tūkstančiai 
italų darbininkų, vokiečių po
karinės gerovės statytojų bei 
talkininkų. Kai trūksta saulės, 
šilto pajūrio, tai vokiečiams 
sprendimas aiškus — Italija, o 
pastaruoju metu vis labiau pa- 
mėgiami ir Ispanijos pakraščiai, 
ypač Costa Brava pajūris. Kai 
tūkstančiai, milijonai žmonių 
bendrauja savo tarpe, įdomu pa
sekti jų nuomones.

Vokiečiai — organizacijos 
meistrai

Jei pažvelgsi į italų spaudą, 
joje rasi įspūdžių iš Vokietijos 
ir jų vienas būdingesnių bruožų 
— vokiečių tvarkingumas, or
ganizuotumas, disciplina. Aiš
ku, italams Vokietija tai ne kraš 
tas, kur “citrinos žydi”, grei
čiau tai kraštas, kur “patrankos 
žydi...”, o pastaruoju metu vis 
dažniau vietoje patrankų išgir
si naują sąvoką — “milijonai”. 
Italai, daugelio dalykų pavydė
dami vokiečiams, savo įspūdžiuo 
se vis pabrėžia suprantą, kad 
tik tos disciplinos ir darbštu
mo dėka Vokietija susilaukė ir 
patrankų ir milijonų. Tie vokie
čiams būdingieji bruožai — tei
gia italai — įgalinę vokiečius 
suorganizuoti šiurpą keliančią 
karo mašiną ir vėliau palengvi
nę jiems susikurti tą “ūkinį ste
buklą”.

Vieniems pabaisa, kitiems — 
naujoji Amerika

Italų intelektualų sluoksniuo
se, ypač tų, kurie turėjo ryšio 
su karo meto vad. “resistenza” 
judėjimu, šiuo metu galima ras
ti nuomonių: esą, vokiečių ūkio 
dinamika, politinis atsigavimas 
nieko gero nelemiąs ateičiai. Ta 
čiau mažiau pasiturį Italijos gy 
ventojai, ypatingai dirbę Vokie 
tijoje ar dirbančių giminės, yra 
apie Vokietiją susidarę visai ki
tokį vaizdą. Tas federalinis kraš 
tas jiems panašus į naująją A- 
meriką, kur esama neribotų ga
limybių, kur įgyvendintas so
cialinis saugumas, kur, esą, ne
rasi nei korupcijos, nei klasių 
skirtingumo ar neteisės reiški
nių. Tiems italams, kurie norėtų 
matyti ūkinės ir socialinės pa
žangos kraštą, tokia Vokietija, 
dar ir D. Britanija su Skandina-

Po žalią ir auksinę Ameriką
VALERIJONAS J AKAS

Be šios rūšies žmonių, dar daug atvyksta žmo
nių iš Kanados, o kiek mažiau iš D. Britanijos, JAV 
ir kt. praleisti paskutines gyvenimo dienas saulėje. 
Tai pensininkai. Nemažai po II pasaulinio karo britų 
kariškių, užuot grįžę į tėvynę, pasiliko Viktorijoje. 
Pragyvenimas nėra labai brangus. Kukliai gyvenant 
2 asmenims ir mokant 70 dol. nuomos už butą, gali
ma pragyventi už 200 dol. į mėnesį. Turint savo na
mus ir sklypą žemės, galima visas daržoves ir vai
sius išauginti, nes viskas auga ir žaliuoja ištisus me
tus. Naujieji gyventojai vietos valdžios ir verslinin
kų gražiai sutinkami ir net apdovanojami smulkme
nomis *naujo gyvenimo pradžiai.

Kanados Kalifornija
Viktorija, būdama Seattle klimato tęsinys ir taip 

pat plaunama jūros vandens, turi daug paplūdymių, 
geras sąlygas laivelių sportui, meškeriojimui. Lašišų 
ir kt. žuvies meškeriojimas apylinkės upėse vienas 
iš geriausių. Oras be žiedadulkių. Kada Chicagoje 
rugpiūčio-rugsėjo mėn. yra žiedadulkių 600 granų 
kubiniam jarde, tai Viktorijoje nerasi nė vieno grano. 
Kada čia žmonės per Kalėdas skina rožes, tai tokia
me Montrealyje kasa sniegą ir šildo namus. Čia, be 
kitų gėlių, puikiai auga levendra, kuri labai mėgs
tama dailiosios lyties. Viktorijoje daug; saulės, bet 
žiemos mėnesiais būna nemažai apsiniaukusių dienų

V. ALSEIKA, Vokietija

vijos valstybėmis, jau virsta sek 
tinu pavyzdžiu.

Italijoje, aplamai paėmus, 
sunku aptikti platesnio masto 
priešvokiškas nuotaikas. Vokie
čiai, Vokietija greičiau laikomi 
sektinais pavyzdžiais, kaip ne
kenčiami. Vis dėlto ir nuosta
boje lengva užtikti “teutoniš- 

, kūmo prisiminimų” bruožus, o 
tai jau apsunkina pasitikėjimo 

i augimą.

(Ar vokiečiai įsiveža ir itališkąjį 
komunizmą?

Vokietijos ūkis labai vertina 
svetimų kraštų darbo pajėgą, 

(ir tai įrodo šiuo metu dirban- 
l čių svetimšalių skaičiai. Pvz. iš 
I Įiol m. Fed. Vokietijoje dirbu- 
I šių apie 550,000 svetimšalių dar 
bin.nkų, lygiai pusė — 225,000 

(— buvo atvykėliai iš Italijos,
1 daugiausia iš vargingesnių vi
durio ir pietų Italijos sričių — 
Sardinijos ir Sicilijos. Vokiečiai, 
matyt, galvoja apie ilgalaikį tų 
darbininkų aprūpinimą darbais, 
nes jiems stato solidžius gyve
namuosius namus. Visi tie ita
lai, graikai, ispanai spalvingai 
nuteikia miestų darboviečių, sto 
čių vaizdus, vietiniai su tokiais 
reiškinias apsipranta, bet jau 
pradedama kelti ir politinė pu
sė. Klausiama, ar kokių nors 
neramumų, krizės atvejais tie 
tūkstančiai svetimšalių negalė
tų sukelti pavojaus? Jei treč
dalis italų balsuotoju pasisako 
už komunistus, tai ar tų dar
bininkų tarpe neatsiras dar dau 
giau komunistų simpatikų? Tad 

( atrodytų, kad vokiečiai savo no- 
Į ru importuoja itališkąjį komu
nizmą. Keliama- ir tai, kad tie 
šimtai tūkstančių italų darbinin 
kų, pajikę savo šeimas ir netu
rėdami ką veikti laisvalaikiais, 
galį turėti puikias sąlygas kons- 
piratyvinei veiklai.

Nuogąstavimai dažnai be 
pagrindo

tarnautojai ir daugiau įvairių 
specialybių darbininkai, be to, 
ne kiekvienas balsavęs už komu 
nistus jau laikytinas komunistu. 
Kai pvz. vokiečiui komunistui 

: rūpi ideologiniai klausimai, kla
sių kovos teorija, pasiryžimas 
stegti komunistinius padalinius, 

š- : tai visa tai italų komunistui sve 
' timas reikalas. Jam komuniz
mas daugiau emocijos, prakti
kos dalykas.

Komunistinė veikla 
nepasireiškia

Pažvelgus į italų darbininkų 
gyvenvietes šių dienų Vokietijo 
je, patyrinėjus įvairių įmonių 
pranešimus ,paaiškės, kad tie 
italai neplatina komunistinių la 
pelių, nėra dėję pastangų steig
ti komunistų partijos padalinius. 
Tiesa, turistų priedangoje Vo
kietijoje atsiranda komunistų 
vadovaujamos italų profesinės 
sąjungos (CGIL) pareigūnai — 
agitatoriai, jie užmezga ryšius 
su darbininkais italais. Tačiau, 
išskyrus vieną kitą labiau nei
giamą straipsnį italų spaudoje 
apie tariamai sunkias gyvenimo 
sąlygas darbininkų barakuose, 
šiaip tų agitatorių veikla nežy
mi. Italai darbininkai nesidomi 
Vokietijos politika ir jie numa
no, kad su komunizmu čia toli 
nenueisi. Vis dažniau iš jų iš
girsi: mes čia atvykome pada
ryti kuo daugiau pinigo...

Italus darbininkus savo tiks
lams naudoti siekia ir rytų blo
ko kraštai, pvz. Pragos radijas

Kai kurie iškelti klausimai 
nebūtinai atitinka tikrovę. Tie
sa, kaip pabrėžia patikimi šal
tiniai, tų darbininkų tarpe ne
sunku rasti ir balsuotojų už ko
munistinį sąrašą, bet reikia at
minti, kad itališkieji komunistai 
daugiausia yra susitelkę ne pie
tuose, bet šiaurėje, jos pramo
niniuose rajonuose ir žinomame 
vidurio Italijos šiauriniame, “ko; 
munistiniame” žiede. Komunis-' 
tai sau šalininkų suranda ne 
paprastų darbininkų tarpe. Į ko Į 
munistų eiles daugiau patenka

Praėjusiais metais Valstybi
nė politinės ir mokslinės litera
tūros leidykla išleido Marijono 
Gregorausko veikalą “Tarybų 
Lietuvos žemės ūkis 1940 — 
1960”, 463 p., pasirašyta spaus
dinti 198G.XII.30, kaina 85 kp.

Veikale tiek pat tiesos, kaip 
ir pradiniame puslapyje atžy- 
mėjimas — knyga išleista 1960 
metais.

Kas per vienas Marijonas Gre 
gorauskas ?

Studijų metu buvęs liberali
nio pamušalo vyras, Sovietų 
šarvuočius išvydęs jau užsivel
ka raudoną apsiaustą ir išeina 

-į komisarus. 1940 m. rugpiūčio 
mėn. priskiriamas komisaru pre 
kybos reikalams. Jis sugriovė 
Lietuvos prekybos organizaci
ją, kurios iki šio meto kompar
tija nesugebėjo atkurti buvusio 
prekybinio patarnavimo tikslin
gumo.

Nūnai jis yra Ekonomikos 
fakulteto mokslo personalo na-

kas vakarą transliuoja šešis pus 
valandžius darbininkams, savo 
metu agitavo ir mesti darbą, 
nes Vokietija “einanti į karą”. 
Tais darbininkais nori “rūpin
tis”, be italų komunistų, prof. 
sąjungos, dar ir vokiečių nele
galioji kom. partija, be to, ir 
R. Vokietijos SĖD partija bei 
prof. sąjunga. Tačiau visos šios 
pastangos lieka be apčiuopiamų 
vaisių.

Buvęs prez. Eisenhower sveikina minią Abilene, Kansas. kur jo 
vardu dedikuota biblioteka. Savo kalboje buvęs prezidentas pa
reiškė, kad Amerika šiandien yra stipriausias kraštas pasaulyje ir 
nebijo jokių priešų. (UPI)

ir retkarčiais palyja. Nors miestas turi daug pensi
ninkų, bet neatrodo nuobodus.

Kolonizmo likučiai
Nors nuo 1849 m. iki 1871 m. Viktorija ir visa 

Vancouverio sala yra buvusi Britanijos kolonija ir 
pats miestas turi karalienės Viktorijos vardą, bet 
britiškumas jaučiasi tik kai kuriuose pastatuose ir 
prie parlamento rūmų darželyje yra karalienės Vik
torijos statula. Šiaip žmonės, kaip ir visi kanadiečiai, 
neturi tautinio charakterio, nes jie pradžią gavo iš 
prancūzų, vėliau buvo čiulpiami britų, o dabar yra 
auklėjami JA Valstybių. Ir dar paradoksas, kad jie 
nesijaučia britais, o visgi britų karalienė yra Kana
dos karalienė...

O visgi vienu atžvilgiu tai yra dar likučių iš ko
lonizmo. Tokiame Empress viešbutyje, kuriame ku
rį laiką teko pabūti, apie 4 vai. po piet britiškos iš
vaizdos žmonės susirenka gerti arbatos su pyragai
čiais. O orkestras groja karalienės Viktorijos laikų 
melodijas...

Legendiniai stulpai
Išėjus iš viešbučio į gatvę, tuoj prisistato turis

tinių autobusų agentai. Jie siūlo apvežioti ir aprodyti 
miesto įdomybes. Be autobusų dar naudojama labai 
originali transporto priemonė — tai 4 arkliais trau
kiami vežimai su stogais, vadinami tallyho. Mieste 
yra vingiuotų gatvių, kurios užsibaigia ir be išvažia
vimo... Turistinis biuras rekomendavo apžiūrėti vaš
ko figūrų muziejų, Thunderbird parką, Beacon Hill 
parką, apvažiuoti Marine Drive, prie kurio yra di
džiausia pasaulio laivyno bazė, Butehert gėlyną, ir kt. 
Praleidę laivyno bazę, bet apžiūrėję vaško figūrų 
muziejų, kuris visgi daug mažesnis už Montrealio,

Kompartija įvairiais būdais siekia paniekinti 
nepriklausomą Lietuvą

JURGIS VĖTRA

rys. Nemažai laiko sugaišo ra
šydamas veikalą ne tiesą at
skiesti, bet ne tiesą skleisti.

Akadeimiko kliedėjimai
Autorius iškreipia istorinę tie 

są šiais žodžiais: “Lietuvos liau 
dis pasuko nauju socializmo ke
liu. Tačiau užsienio interven- 
tams ir Lietuvos buržuazijai tuo 
metu pavyko pasmaugti jauną 
Tarybų valdžią Lietuvoje, įvesti 
diktatūrą, įkurti buržuazinę (Lie 
tuvos valstybę ir tuo būdu prie 
varta atplėšti lietuvių tautą nuo 
kaimyninės rusų tautos...” (15 
pusi.).

Viename sakinyje paskelbta 
eilė kliedėjimų: Tarybų valdžia 
Lietuvoje 1918 — 1919 m., už
sienio interventai, įvedimas dik
tatūros ir atplėšimas lietuvių 
tautos, kuriai 1920 m. Maskvos 
sutartimi Sovietai užtikrino su
verenumą ir amžiną atsiskyrimą 
nuo Rusijos.

Akademiko veikalas, švelniai 
1 tarus, ne akademiškas. Jis, ra
šydamas apie žemės reformą,

, remiasi prof. Izidoriaus Tamo
šaičio ar Lietuvos istorijos klas 

(totojo J. Žiugždos neatsakingais 
i pareiškimais.

Panašiais būdais jis nuvertina 
“monopolinę” kooperaciją, ku
rioje vyravę dvarininkai, dva
siškiai ir Žemės Ūkio rūmai te
buvę dvarininkų atstovybė. Nu
manu, sovietinis “akademikas” 
tuojau pasišauna išvardyti dva
rininkus, jų radęs net 11.

Tiesiog keista, kad ekonomis
tas pasišauna įrodinėti tai, kas 
žinoma kiekvienam eiliniam pi
liečiui: Lietuva parėjo nuo tarp 
tautinės konjunktūros. Šiam 
tikslui parinktus duomenis nau
doja įrodyti pasibaisėtiną Lietu 
vos išnaudojimą tarptautinėse 
rinkose. Ar Sovietai neprekiau
ja su Vakarais?

žemės ūkio raida
Sovietinis “akademikas” įro

dinėja, kad Lietuvos žemės ūkio 
pažanga buvusi neganėtina. 
Svarbiausiais žemės ūkio gamy
bos skatinto jais buvę dvarinin
kai. “...Stambieji kapitalistiniai 
ūkiai pakėlė gamybos kultūrą 
ir pasiekė atskirais atvejais ne 
mažą pažangą” (63 pusi.). Vie
na ranka stengiasi stambesnius 
ūkius pasmerkti, dvarininkus va 
dinti neregėtais išnaudotojais, 
kita gi juos paglosto ir vadina

(Nukelta , 4 psl.)

I Thunderbird parkas yra visų lankomas, nes tas par
kas turi didelį rinkinį iš visos provincijos indėnų gen
čių išraižytų ir išdažytų stulpų ir kt. raižinių. Pasi- 

i rodo, kai indėnai nemokėjo nei rašyti, nei skaityti,
Į tai jie savo mintis apie pasaulį ir aplinką įraižydavo 
ir įvairiais dažais nudažydavo stulpuose. Kiekviena in
dėnų gentis turėjo savą supratimą apie aplinką ir 
pasaulį, tai ir jų stulpai turi skirtingą atspalvį. Vieni 
stulpai su visokių dvasių veidais, kituose indėnas 
net ir save atvaizdavęs. Ir tokie stulpai būdavo sta
tomi prie gyvenvietės ir tarnavo kaip vizitinė korte
lė... Visus būdingesnius stulpus suževus į vieną vietą, 
susidarė įdomus rinkinys. Kai kurie yra labai aukšti. 
Visos išraižytos istorijos yra skaitomos iš viršaus į 
apačią.

Už šio stulpų parko kiek paėjus prasideda 154 ak
rų didumo Beaeon Hill parkas, pilnas gėlių, daugiau
sia rožių, išvedžiotas takeliais, apsodintas raudon
medžiais, išpuoštas mūriniais tiltais, dirbtiniais eže
riukais, kuriuose plauko antys, gulbės ir žuvėdros. Ir 
čia galima matyti aukščiatfeią provincijos stulpą, ku
ris buvo išraižytas vieno indėnų vado.

Butehert gėlynas ir žvilgsnis į žvaigždę
Už 13 mylių nuo miesto yra privatus 25 akrų plo

to nepaprastai gražus gėlynas, pavadintas Butehert 
Gardens, kuris pilnas įvairių gėlių, krūmų ir retų 
medžių. Be to, jis yra paskirstytas į sekcijas. Tos 
sekcijos yra lyg atskiri daržai — angliškas rožių, 
italų ir japonų. Vasarą vakare tie daržai dar. iliumi
nuojami įvairiomis spalvomis. Sunku į jį patekus ir 
išeiti. Todėl turistai čia padaro apie % mil. nuotrau
kų į metus, norėdami to grožio nors dalelę parsivež
ti į namus.

.(Bus daugiau), '



GRĮŽKIME ATGAL VIENI 

PRIE KITŲ

Lietuvybės išlaikymas ir kompaktinės grupės

Prof. prel. P. Kuraitis jau
niems studentams dažnai pri
mindavo, kad, kuris svajoja, 
tas gal ką nors ir nuveiks. Ku
ris gi net nesvajoja, tas tikrai 
nieko nenuveiks. Geriau tad yra 
svajoti, nors ir ne visos jos gy
venimu virstų. Kam tai patiks, 
ir mano šias mintis galės laiky
ti vien svajone. Neužsigausiu ir 
tais, kurie jas gal visai sukriti
kuos. Tačiau noriu jomis pasi
dalinti su lietuvių visuomene. 
Ne apie ką kitą, o apie pačių 
lietuvių gyvenimą išeivijoje.

Darbininkai, kurie nedirba
Dešimt metų, kai tą gyveni

mą Amerikoje ir kitur stelbiu iš 
arti ir jame dalyvauju. Visi ma 
tome, kas padaryta anksčiau, 
kas padaroma dabar. Patrioti
nių kalbų bei ginčų būta ir an
ksčiau. Lietuviškų parapijų kū 
rimo gadynė, Lietuvos • laisvės 
atkūrimas po pirmojo Pasauli
nio karo. 1940—1941 įvykiai 
Lietuvoje, pagalba tremtiniams 
po 1945 metų, — tai vis laiko
tarpiai, kuriais Amerikos lietu
viai dažnai ir gausiai rinkdavo
si, karštai kalbėdavo ir net gin
čydavosi.

Čia gimusieji, tremtiniai ir 
tremtinių vaikai toli gražu ne- 
prilygstame tiems entuziastams, 
kurie, net kunigo neturėdami, 
organizavo parapijas ir statė 
bažnyčias, mokyklas, kūrė or
ganizacijas, steigė laikraščius, 
rinko parašus po prašymu Ame 
rikos prezidentui Lietuvos ne
priklausomybės pripažinimo rei 
kalu, platino Lietuvos Laisvės 
paskolos bonus, paskui steigė 
ALTĄ, BALFą ir t. t. Po ant
rojo pasaulinio karo lietuvių 
skaičius Amerikoje nesumažė
jo, bet staigiai padidėjo' apie 
30,000. Jų tarpe buvo -šimtai 
tiek išsilavinusių, kokių nebu
vo nė vieno senoje išeivijoje. 
Faktas tačiau, kad po 1945 me
tų Amerikoje ne tik neįkurta 
nė vienos naujos lietuviškos 
parapijos, bet net tektų senų 
bažnyčių ir mokyklų visą eilę 
uždaryti, jeigu jų nelankytų ir 
nepalaikytų kitataučiai.

Keliose vietose yra pakanka
mas skaičius padoriai parapi
jai, bet pakartotinos pastangos 
juos išjudinti ir suburti nerado 
jokio pritarimo. Pasauliečiai ka1 
tina kunigus, kunigai pasaulie
čius, o kalti visi lygiai. Ar ne 
juokai pagalvojus, kai trys ne
labai raštingi vyrai buvo inicia
toriais Chicagoje seniausios Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos ir baž 
nyčios, o dabar toje pat Chica
goje didelis būrys diplomuotų 
inteligentų savo tarpe pešasi ir 
išnaudoja visuomenės laikraš
čius tuščioms polemikoms apie 
svetimų kūdikių auklėjimą ...

Didelė PLB idėja Amerikoje 
nepavyko. Ji, turėjusi arčiau 
sujungti tremtinius su vietiniais 
lietuviais, juos dar labiau išsky
rė. Per dešimt metų visi Ame
rikos lietuviai nesukūrė židinio 
savo archyvinei ir kultūrinei 
medžiagai surinkti.

Parapija turi būti 
lietuviška šeima

Kas darosi su šio laiko Ame
rikos lietuviais? Per peiktinos 
reikšmės smulkias rietenas jie 
vieni nuo kitų tiek atvėso, kad,

VYSK. V. BRIZGYS
•

sekdami daugeliu kitų, kurie 
savo tarpe ir neturi tokių natū 
ralių ryšių kaip lietuviai, krin
ka po Amerikos laukus kaip 
Grigo bitės. Ne tik čia gimusie
ji, bet net ir tremtiniai neparo
do nei ypatingų planų, nei ypa
tingų pastangų. Be jokios šird
gėlos jie palieka lietuvių gyve
namas sekcijas ir ■ keliasi, kur 
nėra ir nebus nei lietuvių bažny 
čios, nei mokyklos, nei iš viso 
didesnio lietuvių skaičiaus. Kai 
kurie iš jų pasiteisina jau netu
rį mokyklos amžiaus vaikų, o 
jie patys nenulietuvėsią. Betgi 
ir jiems turėtų kilti Mausimas, 
ar jie patys nereikalingi lietu
viškos visuomenės gyvenimui.

Sako, šiandien nuotods nesu
darąs kliūties priklausyti lietu
viškai parapijai ar organizaci
jai. Tuo žodžiu daug kas pasu
kom a ir daug ko nepasakoma. 
Jeigu priklausymu vadinti tik 
nario mokestį, jie būtų teisingi; 
jeigu priklausymu vadinti gyve
nimą, — jie klysta.

Parapija ir jos veikla nėra 
tik 45 minučių pamaldos lietu
viams sekmadienį ar laidotuves 
šiokiadienį. Parapija, yra jos 
narių nuolatiniai bendri intere
sai ir bendras kasdieninis dar
bas tiems interesams. Čia yra 
ir brolijos, ir net tautinių orga
nizacijų branduoliai. Labiau 
prasilavinęs neturi skirtis tame 
visame, gyvenime nuo prasčio
kėlių. Visi turi būti ir dirbti 
kartu, vieni kitiems vadovau
dami, susiderindami vienon šei
mom

Liūdnas pasukas jau mato
me. Lietuvių rasi visose bažny
čiose ir jų vaikų visose mokyk
lose, o jų bažnyčiose ir mokyk
lose beliko tik tiek, kad jau ne
įmanoma ten išlaikyti kokį nors 
lietuvišką charakterį. Jeigu tie 
savo parapijoje dar užsiregis
travusieji parapiečiai gyvena 
jau kažin kur, o aplink jų baž
nyčią ir mokyklą gyvena kita
taučiai, tai kaip apsisaugoti nuo 
pasikėsinimo net į jų bažnyčios 
bei mokyklos titulą? Yra ir ki
tokių pagelbinių priemonių pa
laikyti savuosiuose savos tau
tos ir kultūros sąmonę, tačiau 
jos tik tbl tveria, kol tveria pa

!

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

Gamina ir par
duoda lietuviš
kas rūkytas 
dešras, skilan
džius, įvairią rū-

; kytą ir šviežią 
11 mėsą. Liet. sū- 

£§ff| riai, saldainiai, 
medus, delikat., 
grocery prekės.

grindinė priemonė — gyventi 
aplink savo religinį ir kultūrinį

Mano giliausiu įsitikinimu 
mūsų visos organizacijos savo 
svarbiausiu uždaviniu turėtų 
laikyti savus žmones išlaikyti 
susispietusius aplink savo baž
nyčias savose parapijose. Joms 
turėtų labai rūpėti, ar nėra vie
tų, kur būtų galima įkurti ir 
naujų parapijų. Ne dėl ko kito, 
o tik tai, kad jų nariai iškriko 
toli vieni nuo kitų, daugelis or
ganizacijų “gyvuoja” tik popie
riuje.

Kompaktinis gyvenimas
i

! Ar Amerikoje visos tautybės 
krinka taip, kaip lietuviai? Ver 
ta mums pastudijuoti ne tik žy
dus, graikus, libaniečius, bet 
kad ir mūsų kaimynus bei drau 
gus ukrainiečius. Patys save 
klaidiname, kartodami, kad su 
vokiečiais, italais ir kitokiais 
esą ne geriau. Lenkai yra už
gyvenę kai kuriuos Amerikos 
miestus, apylinkes ir iš jų nesi
traukia. Užtat jie gali gūdis 
savo .dalimi šio krašto valdžioje 
ir hierarchijoje, ko nė trupinio 
neturi lietuviai. Italai ir vokie
čiai? Jie nėra pranykę, tik ver
ta mums atsiminti, kad iš viso
kios kilmės žmonių sukurta 
šiandieninė Italija dar neatšven 
tė 100 metų. Dvidešimt penke- 
rių metų tarpe Vokietija du 
kartu po kelis metus kariavo 
su Amerika. Verčiau dažniau 
pasikalbėkime apie tokias tauti
nes grupes, kurių tarpe veikia 
nerašyti įstatymai, kad savų 
žmonių sekcijoje nuosavybę par 
duoti galima tik savo tautybės 
žmogui, keliantis kitur reikia 
stengtis apsigyventi savų tau
tiečių kolonijoje.

Prof. K. Pakštas žinojo, ką 
kalba, visą savo gyvenimą siū
lydamas lietuviams sukurti sa
vo koloniją. Jeigu bent 1926— 
1930 metais tai būtų suprasta, 
tai mūsų jaunų vyrų pulkai ne
būtų bodavę Brazilijos ir Kana
dos plotuose ir tremtinių kelio
likai tūkstančių nebūtų tekę iš
siblaškyti saujelėmis po nežino
mus kraštus. Šiandien žino, ką 
kalba kan. dr. J. B. Končius,

MŪSŲ STAINLESS CLUB 

pasibaigs birželio. 1 dienę 

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

Santaupos, atneštos prieš kiekvieno 
mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 

už visą mėnesį.

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

AND LOAN ASSOCIATION 
3^30 South Halsted Street * Chicago 3 * CLiffside Ą-OlOli 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

Miami, FI?.. kubiečiai tre.mtiniaii treniruojasi, nes esą vieną dieną 
vistiek reikės kovoti prieč Castro. (UPI)

siūlydamas steigti koloniją Flo
ridoje. Manau, kad yra supran
tančių, ką vienas kalbėjo, o ant 
ras dabar kalba, tik nėra žmo
nių su drąsa padalyti pastan
gų, kurių toks uždavinys reika
lauja. Mes esame labai mažy
čiai, palyginus su kai kuriais 
Amerikos ir Kanados sektan
tais, kuriem, pritrūkus teritori
jos vienoje vietoje visiems kar
tu gyventi, tai perka kitą Ka
nadoje ar Havajuose. Kai ten 
randa naujų sunkenybių, perka 
ištisas teritorijas Brazilijoje.

Reikia kurtis vienoj vietoj
Jeigu lietuviai Amerikoje ne

parodys naujų pastangų kon
centruotis ir laikytis kartu, tai 
būtume jau patekę į srovę be 
krantų, kuri mus išnešios po 
svetimus plačius laukus ir pa
liks kitiems mus užarti ir apa- 
kėti, kad neliktų mūsų nei žen
klo, nei vardo. Lietuviai negal
vodami seka nuotaikomis kitų, 
kurių savijauta Amerikoje na
tūraliai yra skirtinga nuo mū- 

| sų. Ir lietuviai paskui kitus bė- 
! ga iš vadinamų senų miesto sek 
cijų į laukus. Vadinamose nau
jose sekcijose , Chicagoj, New 
Yorke, Philadelphijoj ir kitur 
jų yra daug, bet kas apM juos 
ten kalba, ką savo jie ten turi: 
nei bažnyčios, nei mokyldos, nei 
organizacijos. Tos šiandien gar 
binamos naujos sekcijos už 15- 

i 20 metų bus niekam netikę lau- 
žai, o jų paliktose gražiausiose 

i miestų sekcijose gyvens ir da- 
! bar jau gyvena nekultūringiau- 
sias krašto elementas. Žydai 
suprato getho (ne nacių pras
me) reikšmę i-r juose laikėsi. 
Kai tie senoviški getho pradėjo 
nykti, kito kelio nebeliko tik

atkurti savo valstybę, nors ir 
po 19 šimtmečių ar pamažu iš
nykti. .

| Kol Amerikoje buvo lietuviš
ki getho, tol lietuviai buvo kū- 

' rėjai. Kai jie krinka, nyksta, 
kas buvo sukurta, ir nieko nau 
jo neišauga. Be reikalo kaltina
me klebonus, vienuoles, savo 
Jaunimą už lietuvybės nykimą 
bažnyčiose, mokyklose, jaunimo 
tarpe, už kadaise galingų orga
nizacijų apmirimą. Visi kalti, 
kurie patys pakriko ir savo jau 
irimą pakrikdė vienus nuo kitų. 
Pramatančiai galvojo klebonas 
Anicetas lunkus, kad senas sek 
cijas reikia atnaujinti, o ne ap
leisti. Geriau yra dešimčiai lie
tuvių šeimų savo tarpe turėti 
vieną, kad ir nekultūringiausią, 
nelietuvišką šeimą, negu vienai 
lietuviškai šeimai . prapulti, 
nors ir kultūringiausių, kitatau 
čių tarpe.

Su pagarba minėtinos kun. 
dr. Juozo Tadarausko pastan
gos suburti lietuvius nors ir 
naujoje vietoje, bet jų pakan
kamą skaičių bendram religi
niam ir lietuviškam gyvenimui.

(Pabaiga rytoj)

NAMAI PROFESŪRAI

Dalias universitetas, vadovau 
jamas domininkonų, stato rū
mus savo profesūrai gyventi. 
Kainuos $287,000.

DVI DVYNUKŲ POROS
Wichitos diecezijoje, Kansas 

valstybėje, darbuojasi dvi' po
ros dvynukų, pasiekusių kuni
gystę.

LEO’S TEKAGO SERVICE
PILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI 

Prityrusių tepimas ir aliejaus pakeitimas

1951 S. California Ave. (kamp. 50 St.) Chicago 32, III.
Leonas Franekus, sav. ’ Tel. GR 6-9555

B U I C K AS- LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

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

Taksai 89.11
Pilna teisia .. . $2,315.96

Dan Kuraitis © Liet. Prekyba
MILDA B U I CTC, INC.

907 W. 35th Street, Chicago 9,‘ III., Tel LA 3-2022
%-

Kas tik turi g e r ą skonį,
V i s k ę perka pas Lieponį!

UETOVIII PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

BRIDGEPORTE, 3267 S. Halsted Sk, Vlcfory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARĄUETTE PK., 62 H S, Wesfern, PRospect 8-5375

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt nuo 9 iki 9:30: kitom dienotu 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 Ave. krautuvė

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS

(Atkelta iš 3 psl.)

pažangos nešėjais. Ir kai raudo
noji armija įžygiavo, Gregoraūs- 
kai stengėsi sunaikinti ne dva
rininkus, bet Lietuvos laimėji
mus. Juos sukūrė ne stambieji 
ūkininkai, nes statistikos duo
menys sako jų tebuvę tik 6,8% 
visų ūkių, bet ūkininkija ir visa 
lietuvių tauta.

Autorius prisimena ir Lietu
vos statistiką. Ji buvusi nepil
na, metodologiškai netikslinga 
ir net tendencinga. Galima su
tikti su autoriumi, kad ji ne vi
są ūkinę veiklą apėmė padaryti 
kai kuriuos metodologinius prie 
kaištus, bet joje vargu užtiksi 
tendenciškumą. Lietuvos statis
tika siekė pavaizduoti tikrovę, 
kai Sovietų — ją iškreipti ir 
paslėpti. Net iki šio meto so
vietinė statistika nutyli ne tik 
kolchozininkų uždarbį, žemės ū- 
kio gamybą, bet pateikia suklas 
totus duomenis apie žemės ir gy 
vulių ūkį. Neretais atvejais juos 
nutyli, verčiasi procentiniais duo 
menimis žmonėms apgauti.

Šuo pono neatpažino

Marijonas Gregorauskas iš se 
no žinomas savo silpnu būdu 
pavergėjui prisitaikyti ir iš ne
priklausomos Lietuvos tyčiotis, 
nors jai nieko nedavė, o jos 
dėka aukštuosius mokslus ėjo.

SOPHIE BARČUS RADIO 
; ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Tel. HEmlock 4-2413
7I5V So. Maplewood Ave., 

Chicago 2#, IU.

Jis pasirodė silpnas ir akade
miniame bare. Jis nepanoro įsi
gilinti į buvusias sąlygas, kad 
per 16 m. buvo padaryta mil
žiniška pažanga, kurią pripaži
no ne tik Vakarai, bet ir So
vietai. Gregorausko nelengvas 
uždavinys visa paneigti vien dėl 
to, kad bet kuria kaina pateisi
nus katastrofinę kompartijos ne 
sėkmę žemės ūkio lygį pakelti. 
N. Chruščiovas iš kailio neria
si ir net kai kurias reformas 
siūlo paspartinti žemės ir gyvu
lių ūkį. Nepriklausoma Lietuva 
iš griuvėsių kėlėsi ir netrukus 
tapo stambiu žemės gaminių iš- 
vežėju, o Sovietai numarinę Lie 
tuvos žemės ūkį šaukia: gamin
kite, gaminkite, nors gyvulių ū- 
kyje sklypininkai daugiau paga- 

i mino už kompartijos sukurtuo- 
! sius dvarus.

Skaudžiausia M. Gregoraus- 
, kui, kad jis savo lojimu ir pono 
skoniui nepataikė, nes vasario 
8d. Tiesoje jis skaudžiai įkirto 

i savajam “akademikui”.

O V I N G
1. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA." 5-9209 Chicago, IU-

♦ -*-4

•ašį*-

GIS AIH^SliAS
J. G. TELEVISION CO. 

i 2512 W. 47th St., FR 6-1998 
! TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
' Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

STEFANIJA BEAUTY SHOP
BRIDGEPORTE

Sugrįžus iš Floridos po atostogų 
mano beauty shop atdara priėmi
mui. Prašau pasinaudoti mano pa
tarnavimu.
3120 S. Halsted St. VI 2-6074

jDoino ELECTROniCS
TV-RADIJAI - DUOST. REKORDERIAI 

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

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

332,1 S. Halsted St- CLiffside4-5665

M O V S N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A VILIMAS

3415 S. Lituanica Ave.
Tel. FRontier 6-1882

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti putky mažai vartotę bet- 
kokios firmos nuo 1956—1961 metui modelių 
garantuot^ automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantija.

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

Telef. WAIhrook 5-5121

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS |

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEAVTCZ, Prez.

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

4 'A%

11 »

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p.
ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki B p. p.
ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

VALANDOS:
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DIDYSIS MAIRONIO 

MINĖJIMAS
Didžiojo mūsų tautos dainiaus 

Maironio 100 metų gimimo su
kaktį detroitiečiai minėjo ir dar 
minės. Tačiau vienintelį plataus 
mąsto minėjimą ruošia vietos 
kūrėjai — savanoriai ir kariai 
— ramovėnai.

Pirmoji minėjimo dalis jau 
įvyko balandžio 29 d. Šv. An
tano bažnyčioje, kur buvo at
laikytos mišios už poeto sielą. 
Susirinko labai daug žmonių. 
Labai gražų prasmingą ir turi
ningą pamokslą pasakė tėvas 
dr. Tomas Žiūraitis, O.P.

Antroji minėjimo dalis — 
koncertas, dedikuotas Maironiui 
kaip kenčiančios ir kovojančios 
tautos poetui, įvyks šį šešta
dienį, gegužės 5 d. 7 v. v. “Ri- 
verside Lodge” salėje 1700 
Hubbard Avė., kampas Bagley. 
Koncertas bus išpildytas operos 
solistų: Stasio Baro ir Monikos 
Kripkauskienės, akompanuojant 
konservatorijos prof. V. Jaku- 
bėnui. Koncertą paįvairins akto
rė Zita Kevelaitytė - Visockie- 
nė išpildydama Maironio kūri
nius.

Programa yra įdomi. Jos iš- 
pildytojai visuomenei pažįstami 
kaip aukšto lygio menininkai. 
Pats tikslas labai gražus pa
gerbti tautos numylėtą poetą. 
Rengėjai, mūsų laisvės kovų 
dalyviai, jau sulaukę žilo plau
ko, bet nepabūgę pasiimti dide
lį darbą, kad tik būtų deramai 
pagerbtas dainius savo žodžiais 
stiprinęs jų dvasią.

Koncertas vyks naujai atre
montuotose patalpose, kurios 
randasi nepertoliausiai Šv. An
tano bažnyčios. Todėl daugu
mai bus patogu atvykti. Po 
koncerto bus šokiai. Veiks tur
tingas bufetas. Nors parengi
mų per visą gegužės mėnesį 
bus, tačiau savo atsilankymu 
paremkime mūsų tautos laisvės 
kovų dalyvių didįjį darbą.

DAINAVOS LAIMINGIEJI
Balandžio 29 d. Dievo Ap

vaizdos parapijos salėje įvyko 
dovanų paskirstymas. 500 dol. 
laimėjo didelis jaunimo stovyk
los rėmėjas kun. V. Da'bušis, jo 
bilieto Nr. 12770. Antrąją do
vaną 200 dol. laimėjo kun. K. 
Balčys iš Amsterdam, N. Y., jo 
bilieto Nr. 24918, gi trečiąją 
dovaną 100 dol. laimėjo G. Ba
čiulis iš Clevelando, jo bilieto 
Nr. 23406. Faktas kad New 
Yorkas laimėjo didžiąsias do
vanas salėje susirinkusios pub
likos buvo sutiktas su dideliu 
pasitenkinimu, nes ši vieta Dai
navos jaunimo stovyklai yra 
jau nemažai davusi. Be to, kaip 
jau skelbta spaudoje, Eugenija 
Baltrūnienė, per kun. Lionginą

miiiiiiiiimimiiiimiiiiHiiiiiiiiiimiiiiiiiĮ

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

iiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiĮiniiiiiiiiiiiiiiiiii)

DETROITO BIZNIERIUI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. YVE 4-0105 

GENERAIj CONTRACTOR

Atlieka įvairius- statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalinm- 
kyįstes, cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo. 
Atskiru kambariu bei butų įrengimą, 
pastogėse ir skiepuose.

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

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

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoadvvay 3-2224

Jankų, stovyklai paaukojo ; 
į 10,000 dol. Tai yra jos ilgo am- j 
žiaus (turi 84 m.) santaupos, i 

į Teks ir mums detroitiečiams 
■pasitempti, nes Eugenijos Bal- 
| trūnienės dėka pradėtas staty- 
bas mes turėsime užbaigti. '.

Jaunimo stovyklos globos ko
miteto ponios pavaišino į dova- 

Įnų paskirstymą atsilankiusius 
svečius kavute ir pyragaičiais. 

SUSIRINKIMAI

LRKSA 265 kuopos susirin- 
kimas įvyks gegužės 13 d. tuo
jau po 9 vai. pamaldų, Šv. An
tano parapijos mokykloje. Kar
tu bus priimamas apdraudos 

mokestis. Nariai, kurie yra už- 
■ silikę už 4 mėnesius ar daugiau 
prašomi sutvarkyti savo duok
les. Dabar eina naujų narių ver 
bavimo vajus. Norintieji apsi
drausti katalikiškajame susivie
nijime prašome tą dieną pama
tyti Matą Šimonį.
j. Gegužės 16 d. 7 vai. 30 min. 
vakare vėl įvyks ALR Katalikų 

; Federacijos 4 skyriaus susirin
kimas. Kat. organizacijų atsto
vai prašomi atsilankyti.

S. G-kas

M:

Moteris Van Guilder apžiūri savo sudegusių namų pamatus Glens 
Falls, N. Y. Miško gaisro metu sudegė 24 namai. (UPI)

MŪSŲ KOLONIJOSE

PIRMĄ KARTĄ DETROITE
Gegužės 26 d. Detroito biru- 

tietės ir choro tėvų komitetas 
ruošia jaunimo dainų ir tauti- 

i nių šokių vakarą. Jau kuris lai- 
■kas jaunimas intensyviai tam 
į pasirodymui ruošiasi. Pažymė- 
jtina, kad jaunimas pasišovė iš- 
dekoruoti ir išpuošti pavasario 

i gėlėmis ispanų salę, kurioje1 ir 
įvyks jų šventė. Birutietės iš
dėstys stalus toje pačioje salė- 

I je taip, kad bus jauku ir gražu. 
į Taip puikiai- užsirekomendavęs 
'ir taip mėgiamas detroitiečių 
Neo - Lituanų orkestras gros 
šokiams. Todėl visa lietuviškoji 
visuomenė yra kviečiama toje 

^nepaprastoje jaunimo pavasario 
šventėje dalyvauti. K.

Laisvė turi remtis įstatymais, 
įstatymai — dorovingumu, doro
vingumas — religija.

Fr. L. Stolberg

£sNew York, N. Y.
Kronika

— Moterų atstovybės New 
Yorko klubas pereito šeštadie
nio vakarą surengė tradicines 
Velykų vaišes su gardžiais už
kandžiais ir humoru pasūdyta 
A. Gustaičio žodine kūryba. Kok 
teiliu gomurį pavilgęs, A. Gus
taitis, kaip paprastai, grybštelė
jo į visas mūsų gyvenimo vie
tas ir pats buvo patenkintas, kai 
juto, jog jo žodis patiko ir klau 
sytojams.

Jau laikas pasakyti, kad A. 
Gustaitis per tiek . metų vis maž 
daug tas pačias temas vartyda
mas nesubanalėjo. Tai jau ženk 
las, kad jis yra kad ir šelmiš
kas, bet kultūringas humoris
tas.

Su lietuviškais Velykų pap
ročiais ir velykinėmis nuotaiko
mis priešokupaciniais laikais 
Lietuvoje supažindino trumpa
me referatėlyje aktorius K. Va
siliauskas.

Praskleidus patalpą į dvi da
lis skyrusią uždangą, visame 
turto grožyje pasirodė Velyki
nis stalas, greit persikėlęs į sve
čių lėkštes.

Grojo orkestras ir buvo no
rinčių pašokti. Publikos galė
jo būti daugiau, bet visa čia 
New Yorko nelaimė — mėne
siais niekas nieko nedaro, o kai 
kur pajudama, tai tą pačią die
ną keli.

Dail. R. Ingelevičienės pa
veikslas Gamtovaizdis loterijos 
būdu atiteko Sofijai Skobeikie- 
nei.

Vaišių vieta — V. Steponio 
restoranas Manhattane.

— Parodos komiteto užuomaz 
ga. — Iš kelių jau buvusių pa
sitarimų yra išryškėję, kad Pa
saulio parodoje N,ew Yorke lie
tuviai gali dalyvauti kaip tau
tinė grupė. Atskiri asmens ar 
grupės yra jau vertingos medžią 
gos surinkę ir kai kurių planų 
pramatę, tačiau reikia vieno rim 
to ir pajėgaus organo visoms 
iniciatyvoms suderinti, lietuvių 
pasirodymo formoms išryškin
ti, lėšoms ir darbo pajėgoms 
sutelkti.

Suprantama, kad vykdomasis 
organas turi būti pačiame New 
Yorke, nors pagalba turi ateiti 
iš visur. Apsispręsta, kad New 
Yorko, N. Jersey ir Connecti- 
eut L. Bendruomenės vienetai 
parinks centriniam komitetui su

Padėkos žodis Grand 
Rapids lietuviams

Tebūnie leista mums šiuo būdu 
nuoširdžiai padėkoti mieliems tau- 

į tiečiams Grand Rapids kolonijoje 
i už puikias išleistuves mūsų šeimai 
j p. Raubų namuose išvykimo Kali- 
jfornijon. proga balandžio 28 dieną. 
I 'Tiek Lietuvių Bendruomenės 
i valdybai suruošiusiai išleistuves, 
I tiek ir mūsų visiems gausiems 
draugams mus išleidusiems pri
klauso mūsų nuoširdus lietuviškas 
ačiū už patirtą draugiškumą, do
vaną ir A. Puodžiūno meniškai pa
ruoštą atsisveikinimo aktą.

Niekur neteko matyti tokios 
kultūringos ir veiklios lietuvių ko
lonijos kaip tarp Mičigano ežerų 
atsiskyrusiame Grand Rapids 
mieste.

Esu tikras, kad niekad nepralei
sime progos į Grand Rapids atsi
lankyti, kad pasisėmus tos jaukios 
lietuviškos šilumos, kurios taip 
pasigedome gyvendami Amerikos 
rytiniame pakraštyje.

Lauksime jūsų visų saulėtoje 
Kalifornijoje!

Tadas, Giedrė ir Raimundas 
Mickai

1962 m. gegužės 1 dieną.

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS N UO Š I M Čl A I S

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

INSURED

Mutual ĄeA&ud Savings
and ezd^oan $dssociahon

Chartered and Supervised by ihe United States Government
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7Z47 John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

daryti savo atstovus, o paskui 
tie atstovai suėję vienon vieton 
apspręs Vyr. Parodos komiteto 
organizacinį pavidalą.

New Yorko Apygardos į tą 
branduolį parinkti šie asmenys: , 
Romas Kezys, Antanas Varnas, 
Aleksandras Vakselis, Vitalis 
Žukauskas, Jonas Valaitis, Vin ' 
cė Leskaitienė, Kazys Vasiliaus- Į 
kas, kun. L. Jankus, Jonas Šle
petys, Helen Kulber, Antanas 
Setikas, Zenonas Jurys, prel. 
Jonas Balkūnas, Vaclovas Alks
ninis, Jadvyga Vytuvienė, Jur
gis Sirgedas.

Iniciatyva komitetą sudaryti 
eina iš L. Bendruomenės New 
Yorko Apygardos valdybos, nes 
to pageidavo jau anksčiau bu
vę pasitarimai.

— 'Operetės choras rengiasi 
parodyti Gasparo Veličkos mu
zikinį kūrinį “Žydintis lankų vė 
jas”. Tai įvyks gegužės 12 d. 
Apreiškimo parapijos salėje 
Brooklyne. Chorą rengia muz. 
Mykolas Cibas, veikalą režisuo
ja Vitalis Žukauskas, reikalingi 
artistai pabūti iš Brooklyno vai 
dintojų trupės, o šokių nume
rius atliks J. Matulaitienės jau 
nimo grupės šokėjai. Šis veika
las čia vaidinamas pirmą kartą.

— Vitalis Žukauskas, piliečių 
klubo pakviestas, Hartforde sta
to “Mokyklos draugus”. Spek
taklis numatytas gegužės 5 d.

O. Lab.

Rochester, N. Y.
Rochesteris dainuoja

Balandžio 28 d. lietuvių pa
rapijos salėje gražiai suskam
bėjo gimtosios tėviškėlės dai
nos, kurios klausytojus lydėjo

iB SKIP’S 
Liquor Store

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

S E L F 
SERVICE

MAY — GEGUŽĖS 3, 4, 5 D., D.

COEUR DE FRANCE GRANDE FINE
CHAMPAGNE COGNAC Fifth $3.89

LMPORTED SIR WALTER 8 IR. OLD
SCOTCH WHISKY Fifth $4.49

KRON BRANNVIN “AQUAVIT” Fifth $3.98
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF

U. S. F. x Fifth $4.89
IMPORTED 1960 VINTAGE

GERMAN WINES Fifth 89č
GRAND MARNIER LIQUEUR Fifth $6.39
GILBEY GIN or VODKA (HALF

GALLON) Fifth $6-39
IMPORTED CANADA HOUSE CANADIAN

VVHISKEY Fifth $3-59
MONASTERY (KRUPNIK) HONEY -

PUNCH LI^UEUR Fifth $3.39
MELLER HIGH LIFE BEER 

Case of 24—12 oz. Cans Case $3.79

pro skausmus į džiaugsmą ir 
vedė lyg į gimtųjų namų laisvę.

LB Rochesterio choro pasiro
dymas su nauju repertuaru klau 
sytojų neapvylė. Dirigentas J. 
Adomaitis į dainas įliejo savo 
sielą ir meninį pajautimą. To
dėl dainos nuskambėjo puikiai.

Koncerto programa

Pradžioj mišrus choras pa
dainavo šias dainas; Č. Sasnaus 
ko — Kur bėga Šešupė, St. Šim 
kaus — Važiavau dieną, K. V. 
Banaičio — Tykus vakarėlis, 
St. Šimkaus — Oi, kas sodai ir 
J. Neimanto — Pasisėjau žalią 
rūtą. Antroj daly pasirodė mo
terų choras su šiomis dainomis: 
St. Šimkaus Oi, močiut, motinė
le, Ant. Vanagaičio — Jai nerū
pėjo, Ant. Budriūno — Geltieji 
lineliai ir Tėviškėlė. Po šių dai
nų pubbka pasijuto prie Lietu
vos girių, gimtųjų namų ir ban
guojančio Nemunėlio... Toliau 
vyko tautiniai šokiai, St. Ilgūno 
vadovaujami. Jaunuoliai-ės mik
liai pašoko lenciūgėlį, mikitą, 
kubilą ir čigonėlį. Šokiai visiems, 
labai patiko ir šokėjai susilaukė 
ilgų, nuoširdžių plojimų.

Pabaigoj mišrus choras pa
linksmino klausytojus padainuo 
damas — J. Naujalio — Dainų 
dainelės, St. Šimkaus — Augo 
girioj liepelė ir Oi, liūdnas, liūd 
nas, J. Strolio — Linelius roviau 
ir Ant. Vanagaičio — Saulėly
džio giesmė, kuri sklandi, rit
minga ir labai gerai skambėjo, 
publika jąja susižavėjo ir sukė
lė chorui dideles ovacijas.

Maloni pastaba
Koncerto repertuaras geras, 

bet tik kai kurios dainos buvo 
sunku dainuoti prie tokios sa
lės akustikos. Kadangi choras 
yra pasiryžęs dainuoti ir kitose 
lietuvių kolonijose, tai visgi sun 
kesnes dainas reikėtų pakeisti 
lengvesnėmis, gyvesnėmis.

Džiugu, kad LB Rochesterio 
choras turi uolų pasišventėlį 
chorvedį J. Adomaitį, kuris su
geba iš dainuojančių išreikalau
ti dvasinės nuotaikos, išreikšti 
dainos charakteriui. Gili padė
ka visiems choro dalyviams į 
įdėtą darbą ir ilgas praleistas 
valandas, kada darniai suskam
bėjo lietuviška daina, vidujinis 
jausmas pateisina visus nuosto
lius ir gaunamas pasitenkinimas 
— tai atpildas ir vaisius įdėto 
darbo ir praleistų valandų, be
siruošiant koncertui. Malonu pa 
žymėti, kad ne tik rochesterie- 
čiai lietuviškos dainos mėgėjai 
šiltai ir gausiai koncerte daly-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. gegužės mėn. 3 S

J. Paleckis Romoje
ir prieš JAV...

ROMA. — Balandžio 19 d. iš 
Maskvos į Romą dalyvauti Tarp 
parlamentarinės sąjungos tary
bos sesijoje išvyko Sovietų Są
jungos parlament, grupės dele
gacija: šios grupės komiteto na
rys J. Paleckis (jis ir sovietinės 
delagacijos vadovas), Sov. S- 
gos Aukšč. Tarybos deputatai 
A. Gorkinas, A. Džafarovas, V. 
Zotovas, P. Fedosiejevas.

Šioje sesijoje numatyta ap
svarstyti pasiūlymai nusiginkla 
vimo klausimu — jie būsią pa
teikti spalio 25 d. Buenos Ai
res, Argentinoje, susirenkan
čiam Tarpparl. Sąjungos visu
mos susirinkimui. Vad. pavasa
rinėje sesijoje Romoje dalyvau
ja 300 atstovų iš 46 kraštų.

GEGUŽĖS MĖNESIO 
IŠPARDAVIMAS 

NAMŲ RAKANDŲ
Televizijų, pečiu, refrige- 
raforių, auksinių daiktų, 

laikrodėlių, deimantų.
Balandžio 25 d. sesijoje JAV . BUDRIKO KAINOS ŽEMESNES 

senatoriui Randolph energingai ; KAIP KITUR
protestavus prieš sovietų puoli- į LENGVAIS IŠSIMOKĖJIMAIS 
mus bei šmeižtus, nukreiptus 3 dalių miegamojo kambario
prieš JAV-bes, amerikiečiui at- j setai nuo ......................  $89 00
šovė J. Paleckis, JAV-bėms pri- J 4 dalių miegamieji nuo .. $139.00 
kišdamas, kad šios... pasaulyje 2 dalių svečių kambario 
trukdančios įgyvendinti taiką. ' setai nuo" $89'°° iki $400-00

J. Paleckis yra Kremliaus ru- I Karpetai, virtuvės setai, pečiai, 
šaldytuvai, skalbimo mašinos, mat- 
racai, televteijos, lietuviškos plokš-

----------------- , teles,

BUDRIK
FURNITURE

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

PASKUTINIS GATVĖKARIS

Paskutinis Chicagos gatvėka- 
ris užbaigė kelionę Wentworth 
gatvės linija 1958 m. birželio 
22 d. Gatvėkariai Chicagoje
buvo naudojami 99 metus. Pir-. 
mutinis elektra varomas gatvė ' Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 

' iki 9 vai. vakaro
Sekmadieniais 11—5 vai.

vavo, bet atvykusių iš Buffalo Į „ , ,. , ,
ir kitų kolonijų lietuvių, o taip 
pat ir kitataučių .kuriems kon
certas padarė gero įspūdžio.

Be to, choras turi gerą akom 
poniatorių Raimundą Obalj. Jis 
yra dar tik moksleivis, bet la
bai gabus muzikoje. Mokosi gim 
nazijoj, lanko lituanistinę mo
kyklą, bažnyčioj vargonininkau
ja ir visada chorui talkininkau
ja. Pavyzdingas berniukas.

Baigiant programą choro val
dybos pirmininkas P. Matiukas 
padėkojo visiems į koncertą at
silankiusiems, pažymėdamas kol 
tautiečiai šiltai reaguos į lietu
višką dainą, tol ji plačiai skam 
bės.

Po koncerto visi gražiai links 
minosi iki vėlyvos nakties.

J. M.

š stoties WHFC, 1450 kil. nuo 
2 iki 2:30 valandos po pietų.
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TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje 53.00, 
už dirbtuvės darbą—510.00 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

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

rillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliir

O V I N G
R, ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to?< Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IB 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated)
EDVARDAS IJ LIS, sav.

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą, nuo ugnies ir auto 
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208% YVest 95tli Street 

ra Chicago 42, Illinois
iTeL: GA. 4-8654 ir GR. 6.4339.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

karis pradėjo kursuoti miesto 
gatvėmis. 1890 m. Anksčiau 
buvo naudojama arklių ir kabe
lių jėga.

WISE FOLKS CALL IT

II
The’

HOUSEPAINTj
Jūs tikrai su tuo sutiksite, 

Boy” dažais. Galite matyti, 
kai dažote savo namus “Dutch 
kaip lygiai jie tepa, kaip eko
nomiškai jie dengia, kaip gra
žiai atrodo. Tikrai įvertinti 
“Dutch Boy” dažus galite tik 
tada, kai po kelių metų jūsų 
namai vis dar bus gražūs. Tai
gi nerizikuokite mėgindami pi
gius dažus — reikalaukite 

‘Dutch Boy” dažų savo na
mams.

YERKES HARDWARE 
6832 S. Western 
CHICRGO 29, ILL.

PR 6-1300



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1862 m. gegužės mėn. 3

Taikos korpusui priklausąs C. N. Wiggins, 64 m., yra vienas se
niausių. narių. Čia matyti jis su savo sūnumi, Taikos korpuso tar
nautoju. Kaip žinome, korpuso tikslas padėti užsienio atsiliku
siom tautom. " ' (UPI)

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
VIEŠAS PAREIŠKIMAIS

Chicagoje Balfo skyriai, kaip 
ir jo apskritis, senokai įsikūrė. 
Kiekvienais metais čia Baltui 
pavyksta sukelti apie 10,000 
dol., daugybę tūkstančių svarų 
rūbų, ką visa išsiunčiam per sa
vo centrą Vokietijoj, Lenkijoj 
ir Lietuvoj vargstantiems bro
liams padėti.

Prieš kelius metus įsikūrė 
Chicagoje Lietuvos Dukterų 
draugija, suspėjusi lietuviškoje 
visuomenėje gražiai užsireko
menduoti, suorganizavusi jau 
kelius šimtus savų narių.

Mus pasiekia žinios žodžiu ir 
raštu, kad šių dviejų organi
zacijų labdaros veikla kryžiuo
jasi. Kas liečia Balfą, nematom 
jokios konkurencijos. Dukterys 
padeda Chicagoje, patekusiems 
į vargą, Baltas daugiau šelpia 
pasilikusius užjūryje. Pagaliau 
labdarybės veikla- yra tokia pla
ti, kad niekas jos monopolio ne 
gali turėti, kad jeigu įsikurtų 
ir daugiau organizacijų, visom 
darbo pakaktų.

Lietuvos Dukterys Chicagos 
Balfo apskričiui visados mielai 
talkininkauja, pereitais metais 
jos mūsų piknike aptarnavo 
virtuvę, jų pavienės narės, 
mums padėjo ir mūsų metinėje 
vakarienėje. Baltas užtai jaučia 
joms dėkingumą. Mes viešai 
kviečiam, jas šiais metais į mū
sų mėtinį pikniką, birželio 17 
d. Bučo darže ir prašom, kad 
jos įruoštų mums lietuvišką 
kavinę. Savo eilėse mes turime 
daugiau vyrų, mums trūksta 
moteriškų širdžių.

Iš savo pusės aš kviečiu vi
sus Balfo rėmėjus atsilankyti į 
Lietuvos Dukterų balių - vaka
rienę, gegužės 5 d. 7 v. v., Jau
nimo Centre. Jei jos mus, Bal
fą, laiko broliu, pasirodykim, 
kad to titulo esame verti.

Kun. dr. A. Juška
Chicagos Balfo apskr. p-kas

BRIGHTON PARK NAMŲ 
SAVININKŲ SUSIRINKIMAS

Balys Brazdžionis, Marąuette 
Parko Namų Savininkų dr-jos 
vicepirmininkas, Brighton Par
ko Nuosavybių Savininkų Susi
vienijimo susirinkime balandžio 
27 d., Vengeliausko salėj, svei
kindamas susirinkusius tarp 
kitko pasakė, kad reikia gerai 
susiorganizuoti, idant nugalėti 
mokesčių didinimo užmačius 

‘vien namų savininkams, jie tu
rį surasti pajamų iš kitų šal
tinių. Žmonės buvo tiek supy
kę, kad mokesčiai didinami, jie 
balsavo net ir prieš paskolą už 
naujų kanalizacijos vamzdžių 
įrengimus. Jie bandys vėl iškel
ti paskolų reikalą. Todėl reikia 
vieningai laikytis ir toliau savo 
interesus ginti organizuotai. 
Tos pačios dr-jos pirm. Skeivys 
sveikindamas susivienijimo na
rius, iškėlė senosios ateivijos 
nuopelnus lietuvybei ir ragino 
kartu dirbti, kad savo reikalus 
apgintume. Susirinkusieji abiem

! kalbėtojam padėkojo gausiais 
! plojimais.

Susivienijimo stiprinimo rei
kalais kalbėjo Ig. Brazionis, J. 
Budrioms, J. Simanavičius, H. 
Širvinskienė, Magd. šulaitienė, 
Vengelisuskas ir kt. Tam rei
kalui išrinkti Susivienijimo įga
liotiniai — W. Liauba, J. Gry
bauskas, I. Mažrimas ir Ig. 
Brazionis, kuriems duotos na
rių knygelės ir teisė įrašyti na
rius. Vėliau buvo išdalinti tek
stai peticijų dėl nemokamo gy
dymo įvedimo. Peticijas nariai 
čia pat pasirašinėjo .ir siuntė 
senatoriams ir kongresmanams. 
Į susivienijimą įstojo nauji 7 
nariai. Iškeltas reikalas protes
tuoti dėl nuolat didinamų mo- 

' kesčių ir chuliganizmo. Pavesta 
valdybai parašyti mokyklų ve
dėjams, kad įspėtų vaikus su
sitvarkyti, priešingu atveju 

į kreiptis į policiją, kad mūsų 
apylinkėje būtų saugu ir ramu 
gyventi. Susirinkimą pravedė 
svečius pristatė ir pranešimus 

i iš veiklos padarė pirm. Pr. Šu- 
(las. Sekantis susirinkimas bus 
gegužės mėn. paskutinį penkta 

I dienį Vengeliausko salėje, į ku- 
irį manoma kviesti miesto pa- 
,'reiguną paaiškinimams. J. Mil.

IŠ KUR MAUZOLIEJUS?

Daugelis chicagiečių klausia, 
kaip atsirado mauzoliejus Lin
coln parke? Anksčiau toje apy
linkėje fcuvo kapinės. Parku 
virto 1864 m. Mauzoliejus pri
klausė Ira Couch šeimynai. 
Teismo įsakymu ’ mauzoliejus 
buvo paliktas parke, nes jo sta
tyba buvo tokia, kad jo nebuvo 
galima išardyti, kartu jo visiš
kai nešugriaunanit.

"'s L,

PIRMASIS PARKAS
Pirmasis Chicagos parkas at 

sirado 1839 m. vardu Dearborn. 
Dabar toje vietoje yra pasta
tytas Chicagos viešasis knygy
nas.

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 pusi.)

Naujausi ateitininkų 
leidiniai

Ateitin! 3 nr., Vokietijos SAS 
neperiodinis leidinys, išeinąs 
Muenchene, Vokietijoje.

Kanapinė, humoristinis leidi
nėlis, išleistas Vokietijoje, 
Muenchene.

Sūkurys, 23 nr., Chicagos 
moksleivių ateitininkų redaguo 
jamas.

Ateitis, 3 nr., ateitininkų žur 
nalas.

Gaudeamus. 6 nr., SAS infor
macinis biuletenis, leidžiamas 
Chicagoje.

RADVILAITĖS REFERATAS 
STUDENTŲ SUS-ME

Chicagos studentų ateitininkų 
susirinkimas įvyks šį šeštadienį, 
gegužės 5 d., 6:30 vai. vakare 
Jaunimo Centre.

Programoje — Janinos Rad
vilaitės referatas: “Lietuvių 
jaunimo problemos svetimoj ap
linkoj.”

PUTNAME ŠVENTĖ

Putnamo moksleivės, studen
tės ir Bostono studentai atei
tininkai ruošia savo metinę 
šventę, kuri įvyks gegužės 6 d., 
sekmadienį, Nekaltai Pradėto
sios Marijos Seserų sodyboje.

Programa — 8:00 vai. šv. mi
šios ir bendra Šv. Komunija. 
Mišias atnašaus kun. V. Martin- 
kus.

2:00 vai. iškilminga akade
mija: ateitininkiškas pasižadė
jimas, Arvydo Barzduko paskai
ta ir meninė dalis.

4:00 vai. gegužinės pamaldos.
5:00 vai. vaišės.
6:00 vai. pasilinksminimas: 

šokiai, dainos.

ĮSIGYKITE DABAR !

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd gt., Chicago M1į _

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

MICHIGAN OBUOLIAI
TIESIOG IS SODO!

DELIGIOUS, bušelis ................................... $2.35
RED DELIGIOUS, svaras..............................  lOė

APPLE GSBER, galionas.......................... . 69^
Dideli balti kiaušiniai, 3 tuzinai.................$1.25
Vid. dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai......... $1.09
Mažo dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai......... 89?

Taip, turime ir ančių šviežiy kiaušinių
Natūralus medus, iš bytiny, 5 sv........ .... $1.29
Medus koriuose ................................. . 390
rnn CYnor 1924 West 59tl*St-
t bu AI unt Te1, pkr*** 6-5347
lie; W I ® ® Atdara nuo 8 v. r. iki 6 v. vak.

Yra vieta automobiliui pasistatyti.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARŲUETTE PARKO CENTRE
Ig tikrųjų geras namas. 2 butai— 

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

(i metų mūras. Nauja’s mūro 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.

C butų mūras. $'7,200 nuomos. 
Šviesūs dideli butai. $63.000.

G kamb. modern. mūras. Įrengtas 
baras rūsy. Apsauga 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. $19,800?

Pajamų muro namas. 2 butai — 
6 ir 3 kamb. Alyva šildymas. Gara
žas. $18,900.

. 3-jų butų namas. 50 p. sklypas. 
Garažas. Atskiri gazu šildymai. 
$23,500.

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

2-jų butų mūro namas. 6 ir 5 k. 
Gazu Šildymas. Garažas. Prie mo
kyklų. $28,000.

2- jų aukštų mūras. Viršuj mo
dernus 0 kamb. butas. Žemai didelė 
taverna ir 4 kamb. butas. Šalia lo
tas mašinoms. Naujas alyva šildy
mas. Mūro garažas. $35,SOO.

5 kamb. medinis. Aluminum ap
kaltas. Karštu vand. — alyva šildy
mas. Garažas. $13,900.

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

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

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

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

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

2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. 
bungalovv 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 mėn. 
pajamų. Tik $27,500.

2-jų aukštų mūr; 5 ir 6 kamb. 
Alyva šildymas. Plytelių vonios. Ga
ražas. Arti G2-os ir Mozart. $28,900.

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

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. 50 
į p. sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi
si išnuomuoti po $115. Arti 66-os

į ir Artesian. Tik $49,900.
6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 

sklypas. Mūr. garažas. Marąuette
• Parko apyl. $61,500.

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 butų namas mieste, geros ren

dos. $19,500.
Sklypai mieste, visi patogumai, po 

$1,500.
Gausite 13% investavę į pirmus 

mortgage, metams arba ilgesniam 
laikui.

P. Abromaitis Realty & 
Investmenf Co.

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

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

WA 5-3765

THREE OAKS, MICHIGAN. par
duodamas pilnai atremontuotas 5 
kamb. namas ir garažas. Nauja 
sinka, spintelės, vonios įrengimai, 
elektr. lempos, naujai tinkotos sie
nos, naujas stogas, dažymas. Už- 
imkite ir gyvenkite. Chicagoje 
skambinti PRospect 6-6061.

l’er 4 ni. galite išmokėti šių 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 
Paiki $27,500.

Med. 3x4 geros pajamos. Marąuet
te Parke. $18,500.

'Med. I % a. 5x3 Centr. šild. Gage 
Parke. $15,000.

Mūr. 4 metų 6 k. cottage North- 
lake, TI!. Viskas modern. $16,000.

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

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

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 6 dideli, gražūs apšild. 
kambariai, prie gero susisiekimo.

Tel. VI 7-1047

D fi M E S I O !
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Gražių vizitiniy korteiiy 
biznieriui-profesionafui

reikiaDRAUGAS
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS 

Skambinkit LUdlovv 5-9500
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiigiifiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiii

iliillllillllllllilllllimiiiiiiilliiiiniiiiiiiiiii
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu- į 
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama, mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.
illlllllllllllllllllllllllllllllllliuillliuuuill*

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

$19,500 mūrinis 5 met., 3 mieg., 
daug priedų, arti mūsų 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, 1 mieg. Arti 
mūsų įstaigos.

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

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 bl. 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 namų M. 
p., dvigubas lotas, $12,000 įmokėti.

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

$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,

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

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

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

MAROUETTE PARKE
Prie 67-os 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
t* m Ucin i

2 AUKŠTŲ MŪRAS
Marąuette Pk. Pirmauti aukšte — 

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

6 KAMB. MŪR. BUNGALOIV
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar

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

Graži dovanų ir sveikinimo korte
lių krautuvė prie didelės mokslo 
įstaigos. Į kainų ieina visi įrengi
mai bei prekės.

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

aukštų med. namas geroje apylin
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 paskolų.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7ls» Street
Tel. WAlbrook 5-6015

Nauj. mūr. 2x5 (S m.)—$36,500 
Nauj. mūr. bung., garažas—$18.900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$10,900 
Didelis pasirimt. geny tr pigių namų

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ LA 8-S384

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas Co.
BUILDERS

2523 West 89th Street 
Tel. PRospect 8-3792 

limilllllllllllllllllHllllilllIlililIllllllllllllt

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

2 aprt. po 4 kamb. 5 metų. Šil
dymas alyva. Garažas. $3 5,000.

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

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

Turiu kitokių namų pasirinkimui.

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

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s I

CONTRACTORS

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

Marąuette Parke. Modern. mūri
nis, 2 po 6 kanib. su ekstra sklypu 
šalia.

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

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $1 6,900.

Turime daug ir įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname paško- i 
ias. notarizuojame dokumentus, pil
domo Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

CICERO—BERWTN
1. Medinis 5 butų: 4 po 4 ir vie

nas 3 kamb. butas. Gazo šiluma. Tik 
$18,500.

2. Parkliolme mūrinis 4 butų: 3—
3 — 3 — 4. Dviejų_ .mašinų garažas

3. Parkholme 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 pėdų 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.

8. Parkholme beveik naujas 5 
kamb. bungalow. Palikimas. Vertas 
pamatyti.

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

OL 2-9589

BRIGHTON PARKE
2-jų butų po 4 kamb. mūr- na

mas. Sun parlor frontas. Karštu 
vand. apšildomas 1-mas aukštas. 
3 kamb. rūsy, 2 auto. garažas. 
Speciali kaina — $22,000; įmokė
ti $2,500. 45 Place netoli Rockwell 
St.

B. R. PIETKIEWICZ & CO. 
47th & Rockivell St.

Skubiai parduodamas namas su 
5 kamb. butu ir tavernos bizniu. 
Vieta yra tarp 2-jų laidotuvių kop
lyčių. 4346 S. California Avė. Tel. 
CL 4-9226.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

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

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

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

4444 S. VVestern Avė., 
Chicago S, III.
Tel. VI 7-5447

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

Tel.: PR 8-4268 ir TE 9-5551
........ ...................................................

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dum
traukiai Pataisomi, Išsmaiinaml ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-coated). Dažymas iš laukt 
“Tuckpointing’’. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau 
sios kainos Darbas garantuotas. At 
dara dieną ir naktį bei sekmadie 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8178

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

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKl PASTATAlt

Y

Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus!

« LAPKUS BUILDERS, INC. |
y Statome įvairius pastatus. Dar- 
?'bas atliekamas labai sąžiningai, P 

vartojant geriausias medžiagas 
dar keletu sklypų Chicagoj 
SOUTH PULASKI RD,

6630 arba LU 1-0400

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

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

Remkit dien. “Draugę”

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



Atidarykim savo širdį

Artėjant Putnamo seselių seimui 
E. MASAITIENE

Visi lietuviškieji vienuolynai mylias. Tik už 7 mylių jos plius 
čia, Amerikoje, kas met šaukia kinsis savoj žavingoj “Vilijoj”, 
savo seimus. Jų tikslas painfor- Patogu, jauku, miela, privatu, 
muoti savo rėmėjus — katalikiš , Seselių didžiausias noras yra 
kąją visuomenę, kaip ir kur jie : kuo greičiau įruošti ten pavyz- 
sunaudoja gautąsias lėšas, supa dingą stovyklavietę lietuvėms 
žindinti su naujais planais ir kar mergaitėms su visais reikalin- 
tu suorganizuoti, numatyti rei- gaiš pastatais, sodu, gėlynais, 
kalingas lėšas tiems planams žaidimų ir pramogų aikštėmis, 
vykdyti. Vienuolynas, kaip ir Planai jau sudaryti. Viskas su 
katalikiškomis mokyklomis, A- specialistais aptarta, numatyta, 
merikos valdžia nesirūpina ir jų apskaičiuota.
neremią^'nors jų milžiniškos ver

• Pavyzdingi, erdvūs namai 
seneliams

I ;
i Kartu planuojami taip pat į- 
' ruošti juose ir specialų skyrių 
i chroniškom ligom sergantiems 
! ir invalidams seneliams, kur rū 
i pestingųjų, pasiaukojusių sese- 
1 lių globoj jų senatvė ir liga j 
būtų lengviau pakeliama, ir jie I 
būtų ne taip vieniši, liūdni. Šie I 
namai yra numatyti gražiam
pušynėly, visai arti vienuolyno; Alvudo šeimos šventėje žibutė 
centro. Jurėnaitė skaito savo kūrybos hu-

moristiką. (Foto B. Lungio)

tės ir nedrįsta neigti. Užtat vi
si lietuviškieji vienuolynai dau
giau ar mažiau priklauso nuo 
lietuvio kišenės, jo aukos, jo 
įvertinimo,; ir pasitikėjimo. Pasi
tikėjimo,"kad vienuolynai tikrai 
dirba didelį ir reikšmingą dar
bą Dievui ir Lietuvai. Jei ne 
lietuviškos parapijos su lietuviš
kais vienuolynais, Amerika ma
žai žinotų ir dar mažiau vertin
tų lietuvį lietuvybę, Lietuvą.

Planai
šiom kėliom mintim norėčiau Visi šie seselių planai yra pui 

atkreipti “ kiekvieno lietuvio-ės kūs, naudingi ir labai reikalingi, 
dėmesį ir širdį į patį jauniau- i Senelių poilsio namus, kaip ir 
šią ir tikrai lietuviškiausią A- visas savo įstaigas, seselės ve- 
merikoj lietuvaičių vienuolyną, : da, tvarko ir aptarnauja pačios, 
visų žinomą Putnamo Seselių Be abejo, planuojamiems pas- 
vardu. Savo veiklą šiam žemy- į tatams išaugus, ir seselių dar-

darbščiosios bitutės darbų ir pa
reigų nebijo!..

Ištieskim joms savo dosnią 
ranką per šių metų seimą, į-
vykstantj Chicągoje gegužės 20 

ne jos pradėjo daug anksčiau bas žymiai padidės. Bet šios dieną Jaunimo Centre.
prieš 25 Aietus. Kaip ir daugu-j _ __ _ ____ ____________; - __ ____________
mals vienūolynų, jos pradėjo
kurtis, galima sakyti, iš nieko.
Bet joms būdinga energija, su
manumu, meile ir kietu ryžtin
gu darbu iki šiol jų veikla pa-

A. A. DELORES ZEKIS

Šiomis dienomis amžinybėn bet skaudžiausiai pergyvena jos 
sidarė tikrai šakota, didelė ir :PalYdėta, visai dar jauna, 46 vyras, vaikai ir motina Angelą 
Lietuvai bei lietuviams labai rei metų’ Dclores Zekis> Simusi Keser-Mikolaitytė.
kalinga, būtina. Dabar jos iš-: Chicagoie, kuri gyveno su savo Reiškiame gilią užuojautą šei 

mai ir artimiesiems, netekus

dukros ir sesutės. B. Cicėnas.

laiko ir veda du vaikų darželius 'šeima- 10298 S; Indiana’ Paliko 
Kanadoj, senelių poilsio namus 3 vaidus, jauniausias 7 metų. brangįos žmonos, motinėlės,
Thompson, Conn., o pačioj Put-, a. Dgiores Zekis mirė nuo 
nam sodyboj -pensijonatą- besi-- !-§irdiės- Smūgio balandžio 15 d. 
mokančioms ir bestudijuojan- guvo pašarvota Bukaifsko kop 
čioms mergaitėms ir kas met Įyčioje, kur lankėsi daug žmo-
ruošia vasaros stovyklas mer
gaitėms. "Šalia to, jau kelinti me
tai jos vadovauja mergaičių sto 
vykiai “Dainavoj”, Mich.

Kaip Jėzuitų Jaunimo Centre 
Chicagoj, taip ir lietuviškoj Put 
namo Seselių sodyboj beveik 
nuolatos’ vyksta tai rekolekcijos 
moterims ar mergaitėms, tai 
kokie nors dvasiniai susikaupi
mai, kursai, konferencijos, su
važiavimai ir pan. Seselių glo
bojamas ir sumaniai vedamas 
pensijonatas labai vertingai ir 
gražiai reiškiasi lietuviškoj veik 
loj. Žodžių, Putnamo Seselių so
dyba yra^į tarsi, gaivinanti oa
zė, iš kurios plačiu ratu sklin
da sveikas lietuviškumas ir gi
liai suprastas ir gyvenamas ka
talikiškumas — mūsų didžioji 
jėga. Net nuostabu, kad tokia, 
palyginti, nedidelė saujelė se
selių gali tokį didelį darbų veži
mą tempti.

Visa bėda tik, kad seselių dar 
bams ir norams jų turimos pa
talpos pasidarė tikrai per ma
žos. Visų norinčiųjų pas jas va
saroti jos negali priimti. Į pen- 
šijonatą daugiau jau nebesutel
pa. Senelių namai perpildyti. Vi
sa eilė norinčiųjų į juos turi 
laukti, kol kas nors iš ten esa
mų senelių numirs...

Kad seselių darbas ir veikla į 
būtų žymiai sėkmingesnė ir lie
tuviškajai bendruomenei nau
dingesnė, jos pasiryžo dideliems 
darbams? vertingiems planams. 

Vasarvietė “Vilija”

Pasitaikius labai gerai pro
gai seselės nupirko tikrai idea
lią vasarojimui vietą prie pui
kaus privataus ežeriuko. Vaiz
das žavingas, labai lietuviškas. 
Todėl ir „ pavadino jį “Vilija”.

jau įruošė 
tikrą

Palangos smėlio paplūdimį! Va- 
sarojančioms mergaitėms jau 
nebereikės važiuoti maudytis 25

nių. Prie karsto sudėta daugy
bė šv. mišių ir gėlių. Laidotu
vės įvyko bal. 18 d. Iš koply
čios buvo nulydėta į Visų Šven 
tų parapijos bažnyčią buvo at- 
lakiytos trejos šv. mišios. Prie 
didžiojo altoriaus Šv. mišias 
laikė a. a. Delores pusbrolis 
prof. kun. V. Mikolaitis, kuris 
pasakė pamokslą. Jis priminė, 
kad Delores buvo gilaus tikėji
mo moteris ir pildė Dievo šven 
tą valią. Palaidota Šv. Kazimie 
ro kapinėse; palydėjo daug 
žmonių. Kapinėse kun, V. Mi
kolaitis ir kun. J. Panavas at
liko paskutines pamaldas.

Po laidotuvių buvo gedulo j 
pietūs parapijos svetainėje, ku j 
riuos paruošė Moterų klubas, į 
kuriame a. a. Delores darbavo-' 
si. Skaudu pernešti mirtį šei
mai kurią mirtis taip žiauriai 
sukrėtė. Liūdi parapija ir drau
gija netekusios geros rėmėjos, i

A. -f A.
ONA WASILUS

(VAŠKAITfi)
Gyveno 3254 So. Union Avė. 

Tel. VI 2-5753

Mirė geg. 2 d., 1962. 10:20 
vai. ryto. sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Ona Lucas, žentas My
kolas, sūnus Pranas Walton, 
marti Ona, 3 anūkai Robert, 
jo žmona, Virginia, Bonald ir 
.Geraldine, kiti gimines, drau
gai ii- pažįstami.

Priklausė Sv. Kazimiero Sės. 
Rėmėjų 2 s.kyr., Gyvojo Ro
žančiaus, Maldos Apaštalavimo 
ir Teisybes Mylėtojų draugi
joms.

Kūnas pašarvotas Jurgio P. 
Rudmino koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., geg., 
5 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi- 
nes.

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

Nuliūdę. Dūkte, sūnus, žen
tas, marti ir anūkai.

Laid. direkt. Jurgis F. Rud- 
minas, Telef. YArds 7-1138.

Geradarių pagalba 
ten puikias maudykles

1962 m. kovo 27 dieną Lietuvoje, Kretingoje mirė mūsų 
mylima sesuo

A. -(- A.
TERESE RIAUKAITĖ

Buvo gimusi Būdviečių, kaime, Kretingos valse.
Sekmad., geg. 6 d., 10:45 vai. ir sekmad., geg. 20 d., 10:45 

vai. bus laikomos šv. Mišios už jos sielą Ciceroje, Šv. Antatfo 
bažnyčioje.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti pamal
dose ir pasimelsti už jos sielą.

Nuliūdę — BROLIAI IR SESUO SU ŠEIMOMIS

A. -j- A.

STANISLOVUI KARALIUI mirus, 
p.p. Karalių ir p.p. Adamkavičią šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame.

Jarošekai, Gorneux ir Kizniai

ŠVĘSKIME GEGUŽES 13 DIENĄ

DIDŽIAI GERB. LIETUVI!

Ne vienas kunigas ir pasau
lietis šiandien miršta Lietuvoje 
kankinio mirtimi, o kiek jų jau 

' mirė Sibiro miškuose ir kalėji
muose kaip kankiniai už Kris
tų ir Tėvynę.

Mes čia, gyvendami laisvame 
pasaulyje, didžiuojamės, kad 
Lietuva yra didvyrių ir kanki
nių žemė. Bet ar užtenka di
džiuotis tik kitų nuopelnais?

Ar mes kiekvienas nesame į- 
pareigoti atiduoti savo įnašą, 
kad palengvintume jų kančias 
ir prisidėtume prie jų išlaisvi
nimo? Koks tas įnašas turėtų 
būti mūsų lietuvių gyvenančių 
Amerikoje ir kitur?

Atsakymas yra tik vienas, 
tai ryžtingas darbas, sujung
tas su nuoširdžia malda ir at
gaila.

Gegužės 13 d. yra Lietuvių 
Tautos pasiaukojimo Nekalčiau 
sios Marijos Širdžiai Šventė. 
Kartu ši šventė yra visa pasau
lio lietuvių Maldos ir Atgailos 
diena už teisingą pasaulio tai
ką ir Lietuvos laisvę.

Kviečiu viso pasaulio lietu
vius specialiai gegužės 13 d. ir 
per visą gegužės mėnesį skirti 
šv. mišias ir šv. Komunijas, sa
vo dvasines aukas bei kančias 
už teisingą pasaulio taiką, Lie

tuvos laisvę ir jaunimą, kad jis 
būtų atsparus komunizmo sklei 
ūžiamoms klaidoms ir liktų iš
tikimas Dievui ir Tėvynei.

Kun. Albertas Kontautas,

Mėlynosios Armijos Lietuvių 
Sąjūdžio Dvasios Vadas

INDĖNŲ DIENOS

Didžiojoje McCormick salėje, 
Chicągoje, JAV indėnų įvairios 
gentys bal. 27-29 dienomis bu
vo surengusios savo dailininkų 
parodą, savo dirbinių mugę ir 
savo tautinių šokių teatrą. Pie
šiniai buvo surinkti iš muziejų 
ir iš indėnų dailininkų. Dau
giausia realistinio turinio, vaiz
duojančių indėnus spalvingoje 
aprangoje? Mugėje pardavinėjo 
indėnų padarytas pintines, būg 
nelius, keramikos dalykus, dė
žutes, lėles ir t. t.

Gana spalvingi jų šokiai. In
scenizavo “Tėve mūsų”, pašoko 

’skidų, kaspinų (moterystės jun 
i gtį vaizduojančių), erelių, skal 
pų, gulbių, medžioklės, karo 
ir kitus šokius. Juose daug 
skambalėlių triukšmo, ir vyrai 
ir moterys šoka pavieniui, nors 
ir grupėse, sklandžiai įtraukti 

i ir vaikai.

— Tikroji laisvės problema 
yra kūrybos problema.

—Nik. Berdiajev.

Savo mieląjį dvasios vadą, skanių globėją ir tikrą 
bičiulį

KUN. JUOZĄ PRAGULBICKĄ,
jo brangiai motinai Lietuvoje mirus, gilaus liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Elizabetho Lietuvos Skautai-ės 
ir Skauty Tėvą Komitetas

Brangiai mamytei
A. -f* A.

MARIJAI ANDRIUŠIENEI mirus, 
užuojautą reiškiame sūnui ENGELBERTUI su šeima, 
dukteriai REGINAI MICKEVIČIENEI su šeima ir sū
nums ALBINUI ir ALGIRDUI Lietuvoje.

L, M. Pefrusaišiaa ir šeima 
V. B. Petrušaįčiai, Kanadoje

Mūsų brangiam prieteliui
STANISLOVUI KARALIUI mirus, 

žmoną Genovaitę, dukra Violetą, sūnus: 
Česlovą ir Valdą su šeimomis giliai užjau

čia ir kartu liūdi
Ona ir Juozas Naujokaičiai

PASINAUDOKITE
DRAUGO” SPAUSTUVES 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje 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 programų vadovus bei 
<iitūs lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL — TEL. LU 5-9500

DRAUGAS, ketvirtadienis, 10,62 m. gęgųžės mėn. 3

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

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

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

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — OĘcĮarcręst 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

•ĮL F. EUIME1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
Jr t W 4605-07 South Hermitage Avenue 
fOJfci Tel. YA 7-1741-2

jMjjgBHr 4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9052

OIBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ

TĖVAS IR SŪNUS SfijM W 
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst Sf. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOwnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių Direktoriai

<849 80. VVESTERN AVB.

TRYS MODERNUKO9 
AIR-CONDlTlONEO KOPLYČIOS

MAŠINOMS VISTA
REpubll* 7-8009 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWIC2
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

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

PETRAS BIELIŪNAS
<t348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

3307 LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-3401

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. OOmmodore 4-222t

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ,

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

Pasinaudokite “Draugu” Classified skyriumi



DRAUGAS^ ketvirtadienis, 1962 m. gegužės mėn. 3

X Dvylika broliu Juodvarnių 
lekia į Clevelandą, Ohio. Nese
niai Chicagoje matytas, su di
deliu pasisekimu praėjęs “Dvy
lika brolių, juodvarniais laks
čiusių” veikalas gegužės 12 d. 
bus statomas Clevelande. Visi 
šio veikalo dalyviai jau vėl uo
liai repetuoja, kad spektaklis 
kuogeriausiai pavyktų ir tik
rai patiktų Clevelando publi- 

žinio-
.mis atrodo, šio veikalo labai da««l, recenzijas, įspūdžius ir:,aukia ir dmnisi Vejka^ 

kit, medžiagą-ryšium su “Ai-|sUto Llet Scen Darbuotojq

X Chicagos Lietuvių Operos 
valdyba atsiuntė Draugui nuo
širdžią padėką už dienrašty iš
spausdintus reportažus, Prane-Įkai> kun/įaip ga^s 
Šimus, žinutes, nuotraukas, ve

dos” operos pastatymais. Ope
ros valdyba išreiškia viltį, kad 
ir ateityje dienraštis “Drau
gas” prisimins mūsų kultūrinio 
vieneto veiklą. Operos valdybos 
pirm. yra Vyt. Radžius, o sekr. 
Kazys Skaisgirys.

X Nekalto Prasidėjimo rėmė 
jų Gildos valdyba buvo susirin
kusi posėdžio balandžio 27 d. 
Jaunimo Centre. Didžiausias 
valdybos rūpestis, kad seselių 
naudai šaukiamas gegužės 20 
d. Chicagoje seimas būtų sėk
mingas.

Valdyba turi gražių vilčių, 
kad ir šio vienuolyno didžiu
liams darbams ir sumanymams 
atsiras geros širdies žmonių 
tiek senesniosios kartos, tiek 
jaunesniųjų lietuvių tarpe, ku
rie parems aukomis ir savo 
prielankumu.

X Sol. G. Giedraitienė išpil
do dali programos Balfo 95 
sk. rengiamam koncerte, gegu
žės 6 d. 3 v. p. p. Šv. Pranciš
kaus parapijos salėje, 3903 Fir 
st., Indiana Harbor, Ind.

X Kun. dr. P. Celiešius išvy 
ksta į Dainavos jaunimo sto
vyklą. Jo dabartinis adresas 
15100 Austin Rd., Manchester, 
Mich.

X Seserų Kazimieriečių Rė
mėjų dr-jos metinis seimas į-

s-gos Chicagos sk., režisuoja 
Zita Kevelaitytė Visockienė.

X Adiv. dr. Kazys Šidlauskas 
praėjusį savaitgalį buvo nuskri 
dęs į New Yorką dalyvauti Vi
durio Europos Krikščionių De
mokratų unijos posėdyje, šia 
proga dr. Šidlauskas turėjo pa
sitarimų su LDK s-gos New 
Yorko sk. atstovais. Šios unijos 
nariais yra čekoslovakų, veng
rų, latvių, lietuvių, lenkų ir ju
goslavų .krikščionių demokra
tų grupių atstovai. Pastaruoju 
metu unija plečia savo veiklą 
Pietų Amerikos kraštuose, ieš
kodami pavergtiesiems draugų, 
tų kraštų krikščionių demokra
tų tarpe.

X Žurn. St. Semėnienė yra 
paskirta Kultūros Fondo ats
tove Kultūros kongreso rengi
mo komitete.

X Pasaulio Lietuvių Archy
vas persikėlė į kitas patalpas. 
Dabartinis jo adresas yra 2655 
W. 69 st. Archyvo direktorius 
Vincas Liulevičius.

X Nekalto šv. P. Marijos 
Prasidėjimo parap, bažnyčioje 
sutvirtinimo Sakramentas bus 
teikiamas gegužės 24 d.

X Šv. Kryžiaus parapijos 40 
valandų atlaidai prasidės gegu
žės 13 d. sumos metu. Atlaidai

......
- '#į'

Kiaušinių ridinėsimo konkurso antros ir trečios premijos laimėto
jai: J. Liepoms ir V. Rudaitis. Konkursą sekmadienį Chicagoje 
buvo surengusi korp! Grandis.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
KULTŪROS FONDO AUKA

G. VELIČKAI IR “AIDŲ” 
ŽURNALUI

Kultūros Fondas, veikiąs kaip 
LB padalinys, turi savo užda
vinius ir tikslus. Didžioji šio 
fondo kapitalo dalis dabar yra 
investuota į a. a. prof. Vacį.

riaus Gasparo Veličkos padėtį, 
ir jau iš KF kasos paskirta 
50 dol. auka.

Ką tik iš spaudos išėjo “Gim 
tosios kalbos” 1962 m. Nr. 1.

nas, nors tegu jis kartais būna 
ir blogiau atliekamas.

Balandžio 28 d. Liet. Audito
rijoje suruoštas Chicagos V. D. 
Šaulių kuopos spektaklis “Šir-

Šis žurnalas, skiriamas lietuvių džių vagys” sutraukė apie tris 
kalbos įvairiems klausimams šimtus žiūrovų, 
nagrinėti, yra leidžiamas KF. j Tačiau neverta vaidinusių ak

vyks sekmadienį, geg. 6 d. Kvie', . . ' c. . ... . /baigsis gegužes 15 d. vakare.čiami visi dalyvauti. Malonu 
pranešti, kad seimo metu vie
na moteris, nenorinti pavardės 
skelbti, pažadėjo aukoti 1,000 
dol. seserų poilsio namo . sta
tybai.

X Birutė Šenferienė, 528 S. 
Stuart avė., Lombard, III., po 
sėkmingai pavykusių dviejų 
operacijų, grįžo iš ligoninės ir 
vyro Stasio bei uošvienės glo
boje sveiksta.

X Simas Velbasis, baleto 
studijos vedėjas, gegužės 6 d. 
4 v. p. p. studijos koncerte da
lyvaus “Copelijos” rolėje Jau
nimo Centre, (Pr.)

X Akademinis Pavasario Ba
lius, kurį ruošia skautai akade
mikai įvyks geg. 12 d. 8:30 v. 
v. Western Ballroom salėje. 
Veiks gausus bufetas, baras ir 
bus įdomi programa, kurią at
liks Chicagos Operos Vyrų 
Choras. Staliukus iš anksto ga
lima rezervuoti pas D. Korzo- 
nienę LA 3-1263 ir pas I. Pa- 
vilčiūtę PR 8-1046. (Pr.)

X Už a. a. Emilijos Puodžiū
nienės sielą, minint jos 10 m. 
mirties sukaktį, šv. Mišios bus 
atnašaujamos Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje, 5620' S. Claremont Avė.” 
geg. 5 d. 8 vai. ir geg. 8 d. 
7:30 vai. ryto. (Pr.)

X Elena Kuprevičiūtė - Ber
gen, vienintelė lietuvė moteris 
smuikininkė - virtuoze, atvyks
ta specialiai iš Ohio, dalyvauti 
programoje Lietuvos Dukterų 
dr-jos koncerte gegužės 5 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. Jaunimo 
Centre. Akomponuos muz. A. 
Kučiūnas. (Pr.)

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

X Andrius Juškevičius, Cice
ro LB apylinkės pirm., pasi
traukė iš pareigų. Jo vietą užė
mė vicepirm. J. Vasaitis.

X Jonas Grigola, gyv. 7013 
S. Rockwell Street, Chicago 29, 
III., sėkmingai išlaikė Real Es
tate Salesman egzaminus ir jau 
pradėjo dirbti ŠIMKUS REAL 
ESTATE, 4259 S. Mapletvood 
Avė., Chicago 32, III., kontoro-' 
je, kaip registruotas nekiln. 
turtų pardavėjas. Jonas — tei
sus, sąžiningas žemaitis tikrai 
sugebės tinkamai patarnauti 
savo ir Šimkaus Real Estate 
klijentams. Linkime jam sėk
mės. (Pr.)

Biržiškos didžiulį lituanistinį žurnalas iš prenumeratos neiš- įorjų barti bet tenka dau°iau
veikalą “Aleksandryną”. Pirma 
sis šio veikalo tomas jau yra 
išėjęs iš spaudos ir platina
mas, o antrasis renkamas. Po 
to seks ir paskutinis — trečias 
tomas. Šios trys mokslinės 
knygos, šalia L. Enciklopedi
jos, bus išeivijos paminklas 
lituanistikai.

Sekmadienį, bal. 29 d. KF 
sekretoriaus VI. Mico bute į- 
vyko KF valdybos posėdis. 
Vienbalsiai buvo sutikta, kad 
visi, kurie nori užsisakyti vi
sus tris “Aleksandryno” to

tas. Apie tai pranešant, toliau i mus, juos gaus su žymia nųo-

IŠ ARTI IR TOLI
1. A. VALSTYBĖSE

j laiške iš “Kauno rašoma”: “GyBronius Kulys, dirbąs A ,
merican Ezpress centre, bend- Venimas bega greita1’ Vis bggi 

ir rūpiniesi, kur maistu apsi
rūpinti. Vis reikia eilėje pasto
vėti, tad netenka nuobodžiauti. 
Jau kalbama, kad ir labai ma
ži nameliai priklausys būtų vai 
dybai ir bus valdiški, šeiminin
kai sustojo remontavę savo na-

rovės vadovybės apdovanotas 
medaliu ir garbės pažymėjimu 
už sąžiningumą ir darbštumą 
tarnyboje.

— R. Leonaitės likimas JAV, 
sovietų, vokiečių spaudoj. Apie 
Reginos Leonaitės grįžimą į
Vilnių pastaruoju metu plačiai mus'
rašė vokiečių ir kt. Europos 
kraštų spauda, o JAV spaudo
je pasirodė ir polemika su Ma
skvos “Komsomolskaja Prav- 
da” pareiškimais apie Leonai- 
tę. Balandžio 10 d. laidoje so
vietinis dienraštis priminė, kad 
Leonaitė pasakiusi — nesu ka
linė, pati tvarkau savo liki
mą... “Koms. Pravda” puolė ir 
amerikiečių Ass. Press agentū
rą ir pastebėjo, kad Leonaitei 
buvus JAV-se, JAV reakciniai 
sluogsniai “tai norėję išnaudo
ti šaltojo karo aštrinimui”. Tik 
rovėje JAV spaudos agentūra

— Televizija Lietuvoje plin
ta, palyginti, lėtai, nes šiuo me
tu televizorių esama 40,000. 
Tuo tarpu, radijas, jau seniau 
komunistų pripažinta galinga 
auklėjimo (reikia pridurti — 
komunistinio auklėjimo... — E.) 
priemonė, jau žymiai daugiau 
paplitęs. Lietuvoje esama, tei
gia Jaunuitis .daugiau kaip pu
sė milijono radijo imtuvų ir ra
dijo taškų. Tikrovėje šioji sta
tistika gerokai išplėsta, nes be 
imtuvų minimi ir radijo taškai.

Kad radijo programos beveik 
ištisai pajungtos partinei agi-

nieko neskelbusi apie tai, kad tacijai, pavaizduoja Jaunuitis 
Leonaitė esanti “kalinė”. Kaip “Komuniste”, teigdamas, kad 
praneša Washingtono “The E-1 dabar svarbiausią vietą radijo 
vening Star (balandžio 16 d.),įjr televizijos programose uži

mančios laidos, skiriamos ko
munistų 22-jo suvažiavimo me
džiagai aiškinti. Kitais žodžiais,

laida: 15 dol. už tris tomus. Gi 
paskirai perkant vieno tomo 
kaina yra 7.50 dol.

Bendrai visuomenė ypač pra 
šoma susidomėti šiuo milžiniš
ku lituanistiniu veikalu ir jį 
pirkti, išsaugojant ateinančioms 
kartoms. Juk namai griūva, pi
nigų vertė krinta, o knyga lie
ka šimtmečiams.

Kultūros žurnalas “Aidai” 
kiekvienais metais turi $2,000 
dol. deficito. Žurnalo leidėjai 
kreipėsi į KF prašydami para
mos žurnalui leisti. KF valdy
ba, neturėdama didelių sumų 
pinigų savo sąskaitoje, “Aidus” 
nutarė paremti natūra, paauko
dama 80 egz. “Aleksandryno” 
I tomo. Pavertus pinigais, tai 
sudarytų 600 dol. sumą.

Šias knygas “Aidų” leidėjams 
teks išplatinti, o gauti pinigai 
eis į “Aidų” kasą.

Posėdžio metu atkreiptas dė- 
mesis į mūsų liaudinių muziki
nių veikalų kūrėjo ir režiso-

siai, bus vykdomas dar keletą 
metų.

Matyti, klausytojai nelabai 
domisi visa ta partine ir neįti
kinama agitacija, nes, štai, nu-

tik jos tėvas, P. Leonas, pasi
kalbėjime su spauda paminėjęs, 
kad jo duktė esanti režimo ka
linė, esanti išnaudojama purvi- ’ įas “mobilizavimas komunizmo! siskundžiama, kad blogai orga
nai propagandai. Jis su žmona statybos darbams” jau vyksta nizuojamas kolektyvinis laidų 
gavę Leonaitės laišką — šioji 
nurodžiusi ,kad ji su savo su- 
vo sužadėtiniu atvyktų į JA,V, 
jei tik jiems būtų leista. Ta
čiau, Leono žodžiais, sovietai 
atsisakę juos išleisti.

OXUP. LIETUVOJE

daugiau pusmečio ir, greičiau- klausymasis.

— Petrašiūnų kapuose, jau 
sunku gauti vietos, nes tos ka- 

X Mažoji dainų šventė įvyks ! pinės padarytos reprezentaci-
birželio 3 d. 5 vai. p. p. Maria 
High School auditorijoj. Bilie
tus jau galima gauti: Margi
niuose, 2511 W. 69 St., pas J. 
Karvelį, 3322 So. Halsted ir 
pas Liet. parapijų vargoninin
kus. Šventę rengia A. L. Var
gonininkų Sąjunga. (Pr.)

X Koncertas - balius Lietu
vės Motinos garbei, kuris įvyks 
gegužės mėn. 12 d. 'Jaunimo
Centre, 5620 S. Claremont Avė.

vx i

nėmis. Ten eilinių žmonių neno
ri leisti laidoti. Kauno kapinės 
prie Vytauto (buv.) prospekto 
jau daromos miesto sodu. Šiais 
metais tas parkas ir bus įreng

X Dr. Ona Vaškevičiiltė ge
gužės 4 d., penktadienį, 7:30 v.' 
v. Jaunimo Centre skaitys pa
skaitą, iliustruojamą ekrane 
(ruošiamą Alvudo) apie veido 
spuogus. Įėjimas visiems lais- 

yra rengiamas Čikagos Aukšt. !Vas ir nemokamas.
Mok. Motinų Klubo, vadovau- x Moterų sąjungos 21 kp. iš 
jant p. Strasevičienei. Progra- Town of Lake minės Motinos 
mą atliks solistai p. St. Baras dieną sekmadienį, gegužės 6 d., 
su p. D. Stankaitytė ir Dainavos per g vai. šv. mišias, kurios

F. Gresiūtes, margučių konkurse Chicagoje suaugusių klasėje lai
mėjusios pirmą premiją, papuoštas stalas.

silaiko. Kiekvieno numerio iš- Į pasidžiaugti jų pasiaukojimu 
leidimui KF turi pridėti tam i kultūriniam darbui ir lietuvy- 

. Įbes išlaikymo reikalui. Šaulių 
^un J vadovybei prikiština vienas, tai 

dėl tvarkos spektaklio metu.

tikrą sumą pinigų.
Kultūros Fondas tikrai 

daug uždavinių. Bet jų įgyven 
dinamas pareina nuo turimų lė
šų. Todėl kiekvienas susipra
tęs tautietis prašomas pirkti 
KF išleistas knygas ar pinigi
nėmis aukomis paremti fondą.

R.

ATSILANKIUS PAS “ŠIR
DŽIŲ VAGIUS”

Įsikūręs prie Chicagos V. D.
Šaulių kuopos dramos mėgėjų 
būrelis gražiai reiškiasi lietu
vių kultūriniame gyvenime. Jis tūrinę veiklą Lietuvos labui, 
jau yra suvaidinęs keletą ma-; Linkėtina, ir toliau dar su di- 
žesnių ar didesnių veikalų ir su i desne meile ir pasiryžimu ug- 
rengęs kitų pobūvių. Kiekviena I dyti ir puoselėti šios rūšies 
vertinga ir lietuvybei naudingą meną, neapleidžiant turimą šo- 
pastanga ir darbas sveikinti- kių grupę. Juozas Bubelis

Patalpos gale buvo burtų keliu 
dalinamos dovanos, gi bizniau
jant, neišvengsi ūžesio. Kiekvie 
nam suprantama, kad nėra įma 
noma paskutiniuose suoluose 
sėdintiems žiūrovams visą gir 
dėti kas scenoje vyksta. Tokie 
dalykai vengtini ir per kitų ren 
giamus pasirodymus, šiaip gi 
nuoširdžiai reiškiame padėką 
šaulių vadovybei ir jų meno ko 
lektyvui už gražią ir gyvą kul-

Chicagos žinios

Ansamblis, akomponuos prof. 
VI. Jakubėnas. Bilietus šiam 
koncertui galima gauti įprasti
nėse bilietų platinimo vietose. 
Bilietų kaina nuo 2 iki 3 dol., 
studentams 1 dol. Šokiams gros 
orkestras. Puikus su gardžiau
siais valgiais pačių motinų pa
ruoštas bufetas; gražių dovanų 
laimėjimas.

Kviečiame Čikagos lietuvišką 
visuomenę skaitlingai atsilan-

yra Motinos Diena. Didžiausia 
bus Šv. Kryžiaus parapijos baž dovana kurią kas gali suteikti

MALDŲ PUOKŠTE MOTINOS DIENAI

Gegužės 13 d., sekmadienį, dotų šv, mišių NOVENĄ savo 
vienuolyno koplyčioje ,kur mel-

nycioje už gyvas ir mirusias 
sąjungiečių motinas. Visos są
jungietės malonėkite gegužės 6 
d. 7:30 v. r. susirinkti į para
pijos svetainę ir iš svetainės 
bendrai eisime į bažnyčią. Po 
šv. mišių parapijos svetainėje 
bus pusryčiai ir trumpas susi
rinkimas. Sąjungietės prašo-

savo Motinai Motinos dienos 
proga, yra dvasinė maldų puo 
kštė. Didžiausia auka, kurią vai 
kas gali padaryti savo Motinai 
Motinos dieną, yra prisimini
mas jos savo maldose. Ar jūsų 
motina yra gyva ar mirusi, Mo 
tinos dieną jūs galit jai padėti 
savo maldomis. .

Tėvų Marijonų vienuolija jaumos gausiai susirinkti.
X Vakar dienos Drauge tre- j keletą metų turi gražų ir nau- 

kyti į sj koncertą - balių ir l gįame puslapyje įdėta nuotrau- į dingą paprotį melstis už visas 
tuo paremti Čikagos Aukšt.
Lit. Mokyklos išlaikymą bei pa
gerbti Lietuvę Motiną.

Čikagos Aukšt. Lit. Mokyklos 
Motinų Klubas (Pr.)

ko kita, o ne boksininko Johan- | motinas, gyvas ar mirusias, 
ssono. Klaida padaryta agentu- krikščionišku būdu. Pradedant
ros, iš kurios Draugas gauna 
matricas, tebuvo pastebėta tik 
laikraštį baigiant spausdinti.

Motinos diena, gegužės 13, per 
astuonias sekančias dienas tė
vai marijonai turi specialią gie-

džiasi už visas gyvas ir miru
sias motinas. ■ :

Mes visi esame ketvirtuoju

RENKASI KATALIKAI 
VETERANAI

Katalikai karo veteranai ren
kasi į 19-tą metinį sąskrydį 
geg. 4 - 6 d. d. Chicagos Pick 
Congress viešbutyje. Daly
viams kalbas pasakys aukščiau 
sias pašto viršininkas Gene 
Day ir Chicagos vyskupas aug
ziliaras Cletus O’Dohnell.
JAU NĖRA DUJINIŲ LEMPŲ

Chicagoje gatvių apšvietimui 
pirmutinė dujinė lempa buvo 
uždegta 1850 metais rugsėjo 4 
d. Paskutinė dujinė lempa bu
vo užgęšinta 1954 m. liepos 
mėn. Dujinių lempų dar galima 
rasti prie privačių rezidencijų.

SPRAUSMINIAI DALYVAUS 
PARODOJE

J. A. Valstybių kariški sprau 
sminiai, sudarą “Thunderbirds’’ 
akrobatinį vienetą, dalyvaus 
ketvirtoje metinėje Lake Shore 
parko vandens parodoje rugp. 
5 d. Jie pademonstruos preci
zišką sprausminių akrobatinį 
skridimą.

KOVA PRIEŠ NETIKRUS 
ALIARMUS

Chicagos ugniagesių departa
mentas padidino savo kovą 
prieš didėjantį netikrų aliarmų 
skaičių. Pernai būta net 18,- 
000 netikrų aliarmų. Šiais me
tais per pirmutinius 3 mėn. jau 
užregistruota 2,100. Kiekvienas 
ugniagesių iššaukimas, kur nė
ra gaisro, miestui kainuoja apie 
$70 už sugaištą laiką ir apara
tų naudojimą.

DUJŲ DARBININKŲ 
STREIKAS

Nors 2,200 People Gas Light 
and Coke kompanijos darbinin
kų išėjo į streiką, bet nenu
trauktas dujų pristatymas į 
namus ir pramonės įstaigas. 
Streikuojančių darbą atlieka pa 
čios kompanijos personalas. Tai 
pirmutinis streikas tos kompa
nijos 104-ių metų istorijoje.

satelitų stebėtojams
Prieš pusantrų metų į erdves

Dievo įsakymu įpareigoti pade-1 išleistas balioninis satelitas
ti savo motinoms. Tai yra gra
ži ir labai naudinga auka mū
sų motinoms joms skirtoje die
noje. Įjunkite ir jūs savo mo
tiną į šią tėvų marijonų laiko
mą šv. mišių NOVENĄ, tuo su 
teikdami savo motinoms geriau 
šią dovaną Motinos dienai.

Šv. mišioms aukas galima 
siųsti:

Marian Fatliers 
6336 S. Kilbourn Avė.,

Chicago 29, Illinois

“Echo” šiomis dienomis vėl ma 
tomas Chicagos padangėje. Jį 
galima pamatyti ketvirtadienį 
9:35 v. v., penktadienį 9:05 v. 
v., šeštadienį 10:21 v. v. ir sek
madienį 9:33 v. v.

NEGRAI MILIJONIERIAI
Amerikoj priskaitoma 35 ne

grai milijonieriai. Du iš jų yra 
žymūs chicagiečiai: dr. Percy 
Julian, mokslininkas genijus, ir 
dr. T. Lavvless, žinomas odos 
ligų specialistas.

TURĖJO SKYLĘ ŠIRDYJE
Carol Conforti 11 metų, šio

mis dienomis palaidota iš Šv. 
Karolio Boromiejaus bažnyčios 
Melrose Parke. Mergaitė buvo 
gimusi su skyle širdyje, kurios 
nepagydė padaryta, operacija.

LAIMINGAS KAREIVIS
Kareivis Wolfgang Ochsen- 

schlager iš Fort Leonard Wood 
stovyklos grįžo velykų atosto
goms pas tėvus, 4220 N. Whipp 
le. Jis jautėsi labai laimingas, 
kai taksi vairuotojas paskam
bino prie durų ir sugrąžino jo 
pamestą piniginę su $740. Vai
ruotojas dėkingo kario buvo 
apdovanotas $100.
ILGIAUSIA IR TRUMPIAU

SIA GATVĖ
Chicagoje ilgiausia gatvė yra 

Western av., iš viso 23% my
lios ilgumo; trumpiausia gatvė 
yra Longmeadow, tiktai 31.6 
pėdų ilgio, jungianti Devon ir 
Ionia gatves Chicagos šiaurėje.

KOKS CHICAGOS PLOTAS
Chicagos miestas susideda iš 

225 kvadrat. mylių ploto. Eže
ro buvo užpilta tiktai 2,740 ake 
rių, kas sudaro truputėlį per 3 
kvad. mylias. Tokios užpiltos 
vietos yra Grant ir Burnham 
parkai bei Northerly sala, o 
dalinai ežero užpiltos vietos yra 
Lincoln, Jackson ir Calumet 
parkai bei Rainbow paplūdi
mys.

KAS SAVINOSI CHICAGĄ?

Trys valstybės savinosi Chi
cagą. Prancūzai laikė jos apy
linkę 1737 - 1760 m.; Anglija 
1760 - 83 m.; ir nuo 1783 metų 
J. A. Valstybės .baigus revoliu
cijos karus ir padarius sutar
tis su indėnais.

KAS KĄ IR KUR
— Budriko radijo programos

pasiklausykite sekmadienį iš sto
ties WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki 
2:30 vai- p. p. Girdėsite gražių lie
tuviškų dainų ir muzikos. Pereito 
mėnesio Budriko dovanas už mįs
les laimėjo Marija Kšečkauskas iš 
Racine, Wisc., ir Ignas Rėvas, 
839 W. 34 St. — Pranešėjas

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
8237 W. OSrd St. Chicago 2#, Hl. 

Tel. 434-4060
Parduotuve atdara ir sekmadie

niais.

PARDUODAMA PREKYBOS 
ĮMONĖ

Geroj vietoj, Chicagoje. Informa
cijai rašyti:
DRAUGAS, Adv. No- 3921

į-leiOTOS




