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Dulles buvo vienas architektų,

sukūrusių Jungtines Tautas
Atsimintini buvusio valstybes sekretoriaus Dulles žo
džiai laisvės ir tautų apsisprendimo principų klausimu

SALOMĖJA N ARKĖLĮCN  AITĖ
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Kai Amerika ir visas laisvasis pa
saulis gedi JAV valstybės sekretoriaus John Foster Dulles, čia jis 
prisimenamas labiau nei kur kitur.

Čia, šios tarptautinės organi
zacijos salėse sėdėjo jisai posė
džiuose, vadovaudamas JAV de
legacijai, kalbėjo ne tik JAV, bet 
ir visos vakarų hemisferos var
du, čia jisai vaikščiojo tais pa
čiais takais ir mindžiojo tuos pa 
čius kilimus, kuriuos dabar kas- 
ditn mindo jo kolegos bendradar 
biai ir mindys, ligi šios patalpos 
tarnaus Jungtinėms Tautoms.

Čia pagaliau šios organizaci
jos veikloje atsispindi John Fos
ter Dulles sunkaus studijinio dar 
bo ir varginančių diplomato va
landų vaisiai — organizacijų nu
tarimai, priimti pagal Amerikos 
ar jos draugingo bloko valstybių 
pasiūlymus.

Išreikšdamas užuojautą dėl 
Dulles mirties, Jungt. Tautų gen. 
sekretorius Dag Hammarskjold 
Amerikos delegacijai prie Jungt. 
Tautų, tarp kitų dalykų, pabrė
žė, kad Dulles nuo pat Jungtinių 
Tautų įsikūrimo, buvo glaudžiai 
susijęs su tos organizacijos dar
bais ir jų eiga. Pagaliau, Dulles 
juk buvo ir vienas tų „architek
tų“, kaip Dagas išsireiškė, sukū
rusių pačias Jungtines Tautas.

to vieno kurių penkių didžiųjų, 
i veiklą į savo rankas perima JT 
generalinė asamblėja. Ji gali su
sirinkti 24 vai. laikotarpyje dis
kutuoti klausimų, grasinančių 
taikai ir saugumui, jei to jos su
sirinkimo pageidauja Saugumo 
taryba didžiuma balsų (čia jau 

i nereikalaujama višų penkių dį- 
' džiųjų teigiamų balsų).

Pagal tą pačią rezoliuciją 
, Jungt. Tautų nariai buvo pakvies 
ti sudaryti kariuomenės viene
tus, kurie galėtų būti naudojami, 
tuo atveju, jei Jungt. Tautos nu! 
tartų jėga išeiti agresoriaus su
drausti. Buvo taip pat sudaryta 
Taikos stebėtojų komisija, bei 
sutarta dėl kitų preimonių, ku
rių reikėtų imtis prieš agresorių 
ar taikos laužytoją.

(Nukelta į 6 psl.)

Keturių didžiųjų užsienio reikalų iniristeriai, daly vavę buvusio valstybės sekretoriaus John Foster 
Dulles laidotuvėse. Iš kairės j dešinę: Britanijos Sehvvn Lloyd, Rusijos Andrei Gromyko, Pran
cūzijos Maurice Couve de Murville ir JAV valsty bes sekretorius Christian Herter. (UPI)

Chruščevas nevyksiąs 
į New Yorką

MASKVA. — Anastazas Mi- 
kojanas, Sovietų Sąjungos vice
premjeras, gegužės 25 d. Argen
tinos priėmime pareiškė, kad 
premjeras Nikita Chruščevas ne 
vyks į New Yorką birželio mėn. 
atidaryti sovietų parodos.

Prasidėjo San Francisco 
mieste

Dabar, kai biografai rašo apie 
Dulles, jo darbą, kurį jis 1945 m. 
San Francisco mieste atliko ku
riant Jungtines Tautas, vadina 
pirmu stipriuoju žingsniu į tarp
tautinius vandenis.

Tuo metu jisai prie demokra
tų administracijos, kad ir pats 
respublikonas būdamas, buvo pa 
skirtas vyresniuoju patarėju pa
rengiant Jungtinių Tautų char- 
tą.

Vėliau Dulles su Jungtinėmis i 
Tautomis dar daugiau turėjo rei! 
kalų. Jisai dalyvavo Amerikos 
delegacijos sąstate, o 1948 m. se
sijai tebevykstant Paryžiuje, kai 
tuometinis valstybės sekretorius 
gen. George Marshall dėl ligos 
buvo priverstas sugrįžti į JAV, 
prez. Trumanas Dulles paskyrė 
eiti delegacijos vedėjo pareigas.

Būdamas specialiu valstybės 
departamento patarėju užsienių 
reikalams prie Dean Achesono, 
prez. Trumano valstybės sekre
toriaus, kurį jisai pats pakeitė 
1953 m. laimėjus rinkimus prez. 
Eisenhoweriui, ir tas pareigas 
ėjo ligi šių metų balandžio vidu
rio. 1950 m. Dulles tapo autoriu
mi vienos svarbios naujovės 
Jungt. Tautoms.
„United for Peace“ rezoliucija

Ligi to laiko pagal Jungt. Tau 
tų pasaulio taikos ir saugumo 
reikalais rūpinosi ir sprendimus 
daryti tegalėjo tik JT Saugumo 
taryba. Joje gi yra veto teisė. 
Per keletą Jungt. Tautų gyvavi
mo metų sovietai JT Saugumo 
taryboje jau buvo panaudoję sa
vo veto apie 50 kartų, tuo pačiu 
užblokuodami bet kokią veiklą.

Dulles sugalvojo ir jo planą 
Amerikos delegacija išdėstė, o 
paskui ir laisvąjį pasaulį sumo
bilizavo taip, kad Jungtinėse 
Tautose buvo priimta rezoliuci
ja, pavadinta „United for 
Peace“.

Atominės jėgos 
programos klausimas
WASHINGTONAS. — Jungti

nės Amerikos Valstybės tikisi, 
kad Euratom atominės jėgos pro 
grama vakarinėje Europoje bus 
įvykdyta, nors neseniai abiejo
se Atlanto pusėse vyravo pesi
mizmas programos reikalu.

Už padovanotą JAV 
maistą pravestas kelias

KATAMANDU, Nepalis. — 
Karalius Mahendra Nepalyje ati 
darė pirmąjį kelią, kuris buvo 
pravestas uždirbtais pinigais par 
duodant padovanotą JAV mais
tą. Kelias, pavadintas Kanti vieš 
keliu, yra septyniolika mylių į 
pietus nuo Kamtandu. Kelio pra 
vedimas kainavo $300,000.

Atsistatydinimas
ANKARA, Turkija. — Rezig

navo Turkijos švietimo ministe- 
ris Celal Yar/iimici.

♦ Peru šaltinis bulvių. Airių 
bulvės originaliai atgabentos iš 
Peru.

KALENDORIUS
Gegužės 28 d.: Dievo Kūno 

šventė — Devintinės.
Saulė teka 5:21, leidžiasi 8:16.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apsiniaukę, apie 60 laipsnių; ry
toj — vėliau galimas lietus.

Pagal tą rezoliuciją, tuo at
veju, jeigu Saugumo taryboj ne
galima prieiti susitarimo dėl ve-

Sandys Graikijoje
ATĖNAI, Graikija. — Duncan 

Sandys, Britanijos gynybos mi- 
nisteris, užvakar iš Turkijos at
vyko į Atėnus, kur viešės savai
tę.

I Sovietai gali pastatyti raketų 
bazes Albanijoje ir Bulgarijoje 

j Chruščevas buvusį valstybės sekretorių Dulles pavadino 
žymiu politiku

MASKVA. — Nikita Chruščevas pareiškė, jog Rusija pasi
ruošusi įrengti raketų bazes Albanijoje ir Bulgarijoje ir tuo ji pri- 
lygsianti Jungtinių Amerikos Valstybių planuojamoms įrengti ra
ketų bazėms Italijoje ir Graikijoje.

Sovietų premjeras, kalbėda
mas’ Tiranoje, Albanijoje, per
spėjo Italiją ir Graikiją, kad. 
Jungtinių Amerikos Valstybių: 
bazės yra aiškiai nukreiptos 
prieš Sovietų Sąjungą, Albaniją 
ir prieš kitas socialistines (ko
munistines) valstybės.

Chruščevas savo kalboje an
tradienio vakare padarė pertrau
ką, reikšdamas užuojautą dėl 
mirties John Foster Dulles, kurį 
jis pavadino žymiu politiku.

Bet jis savo komunistams 
klausytojams pasakė, kad, girdi, 
Dulles į gyvenimo pabaigą švel- 

I nėjęs komunizmo atžvilgiu.
Šiandien į Albaniją atvyksta 

komunistinės Kinijos gynybos 
ministeris. Rytinės Vokietijos 
ministeris pirmininkas Grote- 

: wohl dabar atostogauja Albani
joje.

Diplomatai įsitikinę, kad rau
donosios Kinijos gynybos minis
teris tarsis su Chruščevu apie 
galimybes pristatyti per Albani
ją ginklų Alžirijos sukilėliams, j 
kovojantiems prieš prancūzus. '

Chruščevas ir sovietų apsau-' 
gos ministeris Malinovskis Al
banijoje sudaro planus prieš Va
karus, o šiandien keturių didžių
jų — JAV, Britanijos, Prancū
zijos ir Rusijos — užsienio rei
kalų ministeriai, vakar palaido
ję buvusį valstybės sekretorių 
John Foster Dulles, šiandien su
sitiks su prezidentu Eisenhowe-

I

JAV ir Kanados sutartis
VVASHINGTONAS. — Jung

tinės Amerikos Valstybės ir Ka
nada pasirašė sutartį, kad būtų 
bendradarbiaujama dėl atominės 
energijos panaudojimo abipu
siam apsigynimui.

Sutartį pasirašė einąs valsty
bės sekretoriaus pareigas ‘Doug- 
las Dillon ir Kanados ambasado
rius A. B. D. Heeney.JAV sutartys su keturiais 

sąjungininkais pateiktos kongresui
Aatominių žinią pasikeitimo ir lavinimo reikalu
WASHINGTONAS. — Prezidentas Eisenhoweris antradineį 

pasiūlė kongresui patvirtinti susitarimą, pagal kurį turi būti są
jungininkams teikiamos slaptos informacijos ir.atominiai įrengi
mai.

Šis susitarimas liečia keturias 
valstybes ir įsigalios automatiš
kai po 90 dienų, kai senatas pa
tvirtins, ir jis lies vakarų Vokie
tiją, Turkiją, Olandiją ir Kana
dą. •

Prieš kiek )a>.o toks paktas 
pasirašytas su Britanija ir Pran 
cūzija, pagal kurį bus pasidali- 

I narna su tomis valstybėmis ato
mo įrengimais ir žiniomis.

Universiteto skyrius
PALO ALTO, Calif. — Stan- 

ford universitetas, turįs studijų 
centrą netoli Stuttgarto, Vokie
tijoje, planuoja atidaryti kitą 
Florencijoje.

tis savo armiją apginklavo pa
čiais moderniausiais ginklais. 
Įvedimas modernių ginklų į Na
to jėgas negali būti tik dalinis! 
kaikurių kraštų apginklavimas,' 
kai Nato yra visų bendra gyny
bos organizacija. Prez. Eisenho- 
weris teigia, kad JAV pasidali
nimas žiniomis su Nato nariais 
yra tos draugystės demonstra
cija.

Imperatorius važiuos 
i

BRIUSELIS, Belgija. — Eti- 
jopijos imperatorius Haile Se- 
lassie priėmė kvietimą vizituoti 
Belgiją. Imperatorius liepos 17 
— 20 d. d. viešės Belgijoje.

Nato susitarimas
Siųsdamas kongresui tvirtinti 

sutartis prezidentas Eisenhowe- 
ris lydraštyje pastebi, kad toks 
ginklais dalintis nutarimas yra 
padarytas šiaurės Atlanto Su
tarties organizacijos (Nato) po
sėdyje 1957 m. gruodžio mėn. 
Paryžiuje. Šis susitarimas buvo 

(padarytas atkreipiant dėmesį į 
tai, kad Sovietų Sąjunga kalbė
dama' apie nusiginklavimo sutar

Užsienio reikalų mini$teriai tarsis

su prezidentu Eisenhoweriu
Rytoj bus pradėta konferencija Genevoje

VVASHINGTONAS. — Buvęs 
valstybės sekretorius John Fos
ter Dulles, mylimas laisvojo pa
saulio draugų, vakar iškilmingai 
buvo palaidotas Arlington kapi
nėse.

Dulles laidotuvėse dalyvavo 
prezidentas Eisenhoweris, vice
prezidentas Nikonas, JAV vy
riausybės nariai, diplomatinis 
korpusas, vakarų Vokietijos 
kancleris Adenaueris, daugelio 
kraštų užsienio reikalų minis- 
teriai. Japonijos užsienio reikalų

PASKUTINIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministeris Andrei Gro
myko, atskridęs trečiadienį į Washingtoną dalyvauti John Foster 
Dulles laidotuvėse, pareiškęs, jog jis turįs viltį, kad keturių di
džiųjų užsienio reikalų ministerių konferencija Genevoje bus sėk
minga. Jis laikraštininkams, kurie jį sutiko, pareiškė, kad,.girdi, 
„per anksti sakyti", ar pasitarimai nuves į taiką.

— Graikijos karalius Povilas ir karalienė Frederiką atvyko 
traukiniu iš Italijos į Šveicariją.

— Keturios valstybės galvos birželio mėnesį vizituos popiežių 
Joną XXIII. Turkijos prezidentas Celal Bayar turės audienciją 
birželio 11 d., Monako princas Rainier ir princesė Grace birželio 
18 d., Prancūzijos prezidentas Charles de Gaulle birželio 27 d. ir 
Belgijos karalius Badomu birželio 30 d.

— Trumpesnis traukiniu kelias iš Peipingo į Maskvą sekantį 
pirmadienį bus atidarytas. Tai vakar paskelbė raudonosios Kini
jos žinių agentūra.

Jėgų atsvėrimui
Prezidentas pažymėjo, kad jei

gu nebūtų suteiktos tokios kari- rįu turbūt palies Genevos 
nės jėgos Nato nariams, tada konferencijos klausimus.z
Nato neturėtų pakankamos at
svaros prieš Sovietų Sąjungos 
jėgas ir tuo būdu sumažėtų Na
to efektyvumas.

Susitarė JAV ir Libija
BENGHAZI, Libija. — Jung

tinės Amerikos Valstybės ir Li
bija sudarė naują sutartį, kad 
finansinė pagalba būtų tiesiogiai 
mokama Libijos vyriausybei vie
ton per JAV pagalbos organiza
cijas. JAV šią savaitę išmokės 6 
milionus dolerių.

Baigtas 18 savaičių 
popieriaus streikas

MECHANICVILLE, N. Y. — 
Vakar baigtas aštuoniolikos sa
vaičių streikas popieriaus fabri
ke. Šis streikas kompanijai, dar
bininkams ir bendruomenei kai
navo 5 milionai dol.

Popieriaus kompanija ir dar
bininkų unija pasirašė sutartį, 
kuri galios iki 1960 metų rugsė
jo 27 d.

77-— I
Marokiečiai apsvarsto 
Peipingo nusistatymą 

Duotas patvirtinti susitari- teikti ginklu alžiriečiams 
qo GH kpfiirinm ta.iitnm dundamas su keturiom tautom duoda 

teisę toms šalims gauti slaptas 
i informacijas ir atominius gink- 
i lūs tų kraštų kariuomenei bei ka 
riniams įrengimams.

Sutartis neleidžia be atskiro 
leidimo perleisti kitiems tų ato
minių įrengimų bei raketinių 
ginklų.

ministeris net 10,000 mylių skri
do į Dulles laidotuves.

Vakar tūkstančiai žmonių Wa- 
shingtone atidavė paskutinę pa
garbą buvusiam valstybės sek
retoriui John Foster Dulles. i

* *
*

Prezidentas Eisenhoweris ir 
valstybės sekretorius Herteris 
šiandien aptars Genevos konfe
rencijoje derybas su Rusijoj, Bri 
tanijos ir Prancūzijos užsienio 

j reikalų ministeriais.
Prezidentas ir Herteris vakar 

(sutarė šiandien 10:30 vai. ryto 
Baltuose Rūmuose turėti konfe
renciją. Jie susitiks su Sovietų 
Sąjungos Andrei Gromyko, Bri
tanijos Selwyn Lloyd ir Prancū
zijos Maurice Couve de Murville. i

Andrei Gromyko ir Herteris 
šiandien kartu tame pačiame 
lėktuve skrenda į Genevą, kur 
rytoj bus pradėtas slaptas ketu
rių didžiųjų užsienio reikalų mi
nisterių posėdis Berlyno krizės 
reikalu.

Vakar vakariečių, anot Chruš- 
čevo ultimatumo, kariniai dali
niai turėję išeiti iš vakarų Ber
lyno, bet nė iš vietos nepajudė
jo...

RABAT, Marokas. — Prane
šus, jog komunistinė Kinija pa
rūpins ginklų Alžirijos naciona
listams, marokiečiai spėlioja, 
kaip bus pristatomi ginklai.

Pirmą kartą per 4% metų par 
tizaninio karo Alžirijos naciona
listai viešai pradėjo kalbėti apie 
ginklų pristatymą.

Kinijos komunistų vyriausybė 
yra pirmoji sutikusi duoti gin
klų Alžirijos nacionalistams, ko 
vojantiems prieš prancūzų reži
mą. Peipingas viešai skelbiasi 
duosiąs ginklų Alžirijos sukilė
liams. Net arabų valstybės ofi
cialiai nesiskelbė duodančios gin 
klų alžiriečiams, bęt pasitenkino 
finansine, diplomatine ir mora-

Izraelis privertė 
nusileisti lėktuvą

TEL AVIV, Izraelis. — Izrae
lio kovos lėktuvai vakar privertė 
nusileisti Libano karinį lėktuvą 
Haifa aerodrome, paleidus kele
tą „įspėjančių šūvių“ į arabų 
lėktuvą.

Senato komitetas pa
tvirtino John Cabot am
basadorium į Braziliją

VVASHINGTONAS. — Senato 
užsienio reikalų komitetas 10—4 
balsais antradienį ' patvirtino 
Ogden R. Reid ambasadoriumi į 
Izraelį, priešinantis komiteto pir! iįne pagalba.

Kokiomis sąlygomis Kinijos 
komunistai duos ginklų alžirie
čiams, dar nepaskelbta.

mininkui J. William Fulbright 
(D., Ark.).

Senatorius Theodore Francis 
Green (D,, R. I.), buvęs komite
to pirmininkas ir senatoriai Ken 
nedy (D., Mass.) ir Long (D., 
La.) prisijungė prie Fulbright 
prieš Reid, 33 metų, buvusį The 
New York Herald Tribūne prezi
dentą ir redaktorių.

Bet komitetas vienbalsiai pa
tvirtino karjeros diplomatą John 
M. Cabot, 57 metų, dabar JAV 
ambasadorių Kolumbijoje, ambaI 
sadoriumi į Braziliją.

Jis taipgi patvirtino James G. ■ 
Parsons, 51 metų valstybės sek
retoriaus pagalbininką Tolimųjų 
Rytų reikalams.

Kardinolas povandeni
niame laive

GROTON, Conn. — Kardino
las Spellman, New Yorko arki
vyskupas ir karinių dalinių vika
ras, šiom dienom plaukė atomine 

1 jėga varomu povandeniniu laivu 
Nautilus.

I Indonezija registruoja 
užsienio firmas

Keturios pelės bus pa
leistos į tolimąją erdvę

VVASHINGTONAS. — JAV 
aviacijos pareigūnas vakar pra
nešė, jog dėl „techninių priežas
čių“ trečiąjį kartą atidėtas ban
dymas pasiųsti keturias juodas 
pęles, įdėtas į raketos smaigalį, 
į orbitą aplink žemę. Panašūs 
bandymai buvo atšaukti praėjusį 
ketvirtadienį ir šeštadienį.

Iš Vandenberg oro bazės, Cal., 
bus paleistos keturios pelės į to
limąją erdvę.

Atstovų rūmų komite
tas nubraukė 266 mil. 

dolerių
WASHINGTONAS. — Atsto

vų rūmų komitetas nubraukė 
$266,800,000 iš prezidento Eisen- 
howerio suplanuotos programos 
užsienio valstybėms pagelbėti. 
Prezidentas prašė $3,909,400,- 
000.

Nors atstovų rūmų komitetas 
ir nubraukė $266,800,000, bet nu
balsavo ekstra 100 milionų do
lerių Išvystymo Paskolos fondui, 
kuris rūpinsis pagerinti netur
tingose valstybėse ekonominį gy-

JAKARTA, Indonezija. — In- venimą.
donezijos vyriausybė užsienio

GENEVA. — Jungtinių Tautų firmų savininkus perspėjo, kad
Pasaulio sveikatos organizacijos | jos per 30 dienų būtų užregis- ra planuoja 47 šūvius-į erdvę per 
biudžetas 1960 metams bus $16,- truotos pas apylinkių pareigu- artimuosius 2% metų. Iš jų vie- 
918,700, padidintas 11 procentų. I nūs. nuolika bus skirti mėnuliui.

♦ JAV autorės erdvės agentū-
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PR. DIELININKAIČIO KUOPA

PIRMYN JAUNIME Į
Tokiu pavadinimu pasirodo 

jau ketvirtas numeris leidžiamo 
laikraštėlio Toronto moksleivių : 
ateitininkų St. Šalkausko kuo
pos.

Laikraštėlis tiek savo turiniu, 
tiek išorine forma kaskart to
bulėja. Linkėtina, kad šis laik
raštėlis nenustotų ėjęs, o duotų 
progos mūsų jaunesniesiems la
vintis ir tobulintis lietuviškam 
žodyje; linkėtina, kad iš šio 
laikraštėlio bendradarbių išaug
tų rašytojų ir poetų.

Laikraštėlio puslapius užpil
do tik jaunieji: Paskutiniame 
numeryje rašo: Raimundas Stir 
bys, Valentina Staskevičiūtė, Jo 
nas Staškevičius, Vytautas Bi- 
reta ir Julius Treigys. Laikraš
tėlio kaina, laisva auka. Redak
cijos kolektyvą sudarę Audro
nė Kuolaitė ,Dalia Goteeitaitž 
ir Julius Treigys.

Jonas Žadeikis

Sekmadienį, gegužės 31 d., 
Marąuette Parko kuopa ruošia . 
savo šventę. Ji prasidės su mi
niomis, kurios įvyks 9 vai. r. 
Toliau programa vyks- mokyk
los parapijos salėje. Bus bendri 
pusryčiai ir ateitininkų kandi- 
atų priesaika. ^Meninėje daly

je pamatysime spalvotus filmus 
iš vaikų kaukių baliaus, kurį 
suruošė Marąuette Parko Tė
vų komitetas. Taip pat pasiro
dys ir kuopos jėgos su baletu, 
dainavimu ir skambinimu. Me- 

Tėvas Leonardas Gidžiūnas, ninę dalį paruošė Austė Palio-, 
..... ... .......... ... ' — • - - - -

MALDAKNYGE IŠ SIBIRO

OFM, ’ Ateitininkų Federacijos 
dvasios vadas, apie šią jnalda- 
kny-gę rašo:

...Ji mažytė, ranka rašyta, 
kuklių piešinėlių papuošta, ta
čiau atskleidžia mums didžios 
dvasios gelmes, meilės ir kan
čios paslaptį..,

Henrikas, kurio dėka, malda
knygės rankraštis, išvydo lais
vąjį pasaulį, taip atsiliepia:

— Man rodosi, jog ji gali pa
sakyti žymiai daugiau nei kelias1 
dešimt straipsnių bei laiškui 
Tose trumpose maldelėse atsis
pindi visa kalinio buitis, jo sie
kimai, norai, troškimai, iš jų 
galima spręsti kaip tie žmonės 
gyveno.

Šią maldaknygę paminėjo net 
devyni italų laikraščiai. Kun. 
dr. Ig. Urbonas, MAS dvasios 
vadas atskiru raštu paragino 
asas moksleivių ateitininkų kuo 
pas šią maldaknygę įsigyti.

Maldaknygę turėtų įsigyti 
tiek jaunas, tiek senas kaip tnū- 
sų kenčiančios tautos relikviją.

Įdomu, kad dedikacijos data

kaitė ir A. Kižienė.
Kuopa kviečia dalyvauti visas 

kuopas su savo vėliavomis ir 
dėl dalyvaujančių kuopų asme
nų skaičiaus neatidėliojant pra
nešti ?r. Dielininkaičio kuopos 
globėjai šoliųnienei, telef. RE 
7-7735.

Šiuo metu kuopos pirminin
kės pareigas eina Rita Jaraitė, 
vicepirm. — Vaidevutis Valai
tis, sekr.
tė, džd. Česlovas Kybartas, soc. 
reikalų vedėja — Regina Pat- 
labaitė ir kuopos koresponden
tės — Judita Praničkaitė. Val
dyba pilna energijos ėmėsi bai
giamųjų darbų kuopos šventei 
už tai prašomi į ją visi studen- 

| tai, moksleiviai ir sendraugiai 
gausiai atsilankyyti. Iki pasima 
tymo pas moksleivius ateitinin
kus. Mes visi einam, tu irgi — 
ar ne? Nora D.

! PATAISYMUI MEDŽIAGĄ
j PRIST ATOME VISOKIŲ RŪSIŲ 

STATYBAI IR NAMŲ

CARR-MOODY 
LUMBER CO.

Vyras bučiuoja žmoną
Purnell, Vilkes Barre, Pa., kuri į 
laimėjo Pennsylvania' valstybės 
ištekėjusių moterų varžybose gra
žuolės titulą. Ji yra vieno vaiko 
motina, 27 m. amžiaus. (UPI)

STASYS LITWINAS, Pres. •
Vlctory 2-1272

Hažsted St.
prekių pristatymą 
nemokamai 
kasdien nuo 8 vai.
vai vakaro

iki 3 vai. p. p.

3039 So.
Apkainavimą ir 

. teikiame 
rištine atidara

>.vi< 6
šeši ' dieniais

GBAIHASKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 \V. 17tli St., FK 6-1998
tv, radijai, iii-Ei, Vėsintuvai 
Pardavimas-taisymas. Sek. uždaryta.

DR. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas:4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GliovehiH 6-0617 

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.
Penktad. tik 1—$ p. m. 

j Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

ABITURIENTAS - 
ABITURIENTE 

Jūratė Juozeviaū- :q,.LiPI’“n0,k"0E“1 S> šetadienį
; Tėvų Jėzuitų namuose — Jau
nimo centre rengia savo drau
gams, baigiaintiesiems’ išleistu
ves. Jos įvyks 5 vai. Kviečiama 
■Įsus atsilankyti, pasidžiaugti, 

pasišokti ir linksmai pasidai
nuoti.

DR. I. ir K AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima, ligonis pagal susitarimą. 

<151 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p.p 
kasdien, išskyrus trečiad. Ir šeštad

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS
Pritaiko akinius

6322 South Westera Avenue 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

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

v.

Tel.o tiso PO 7-UOOO, rez. ItE 7-9199 

iifL A. OKmS

GYDYTOJAS IR CHIRURUAiš
3844 West 63rd Street

Vai. kasdien nuo ’l—* p. p. Ir 6 
iki 8 vai Trečiad. ir šešt. uždaryta.

. .j---------------------------------
Telefonas GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ
- PRITAIKO AKINTUS - 

2422 W. Marųuette Road 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. Išskyrus trečiadienius

Ofiso tel. GA 5-1800. Rez. GA 3-6630

DR. GRAŽINA-IRENA 
KĄGANIEC 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIDAUS LIGOS

10002 South Kedzie Avė.
Kasdien 4-7. Šeštad. 2-5. Trečiad 

ir kitu laiku tik susitarus

Tei. — REliance 5-1811
DR. WALTER J. KlftSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59t.h Street

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

ir

(

Ofiso telef. CLlffside 4-2886 
Rezid. telef. WAlbrook 5-SO99 

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(kamp. 47th ir S. Herniitage) 

Va!.: nuo 2 iki 4 vai. ir 6 iki 9 v. v 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai,, išskyr. sek.

Telč ofiso TO 3-0959 
Kės. tel. GA 3-6046

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec chirurgines lieros 
5002 W. I6tb Street, Cicero. IU.

Vai.: kasdien 5-8 p. p., š'štadieii) 
14 p t> Kilu laiku ir trečiad susi 
tarus

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

(Bendra praktika ir motėm ligos) 
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 

Tel. PRrospect 8-1223 ar TR 3-5577 
Ofiso vai.- Pirm. 8-10 v. v., Antrad. 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vaki; šeštad 
2-4 vai noplet ir sulig suaitat-irnu

Atostogose geg. 21 iki birž. 1 d.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71 st Street
(71st ir So. Campbell Avė.)

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penKt 
nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 Treč. h 
šešt. uždaryta.

Pranute,
kad galėtumei su mumis jausti, 
mąstyti ir garbinti Viešpatį, sutampa su vasario šešiolikto- 
siunčiam šią maldų knygelę. Lio sios diena, tai mūsų nepriklau- 
nė G. padarė ja, Valė Ber — j somybės švente. Jos pilnai tiki 
piešė, Levutė Viz. įklijavo, o j mūsų tautos prisikėlimu lais- 
aš rašiau. AD , vam gyvenimui. Maldaknygę įga
1953.11.16 • i Įima įsigyti pas leidėją

Šiais žodžiais keturios lietu
vaitės iš Sibiro parašytą mal
daknygę Pranutės asmenyje de 
dikuoja visiems lietuviams ypa
tingai jaunimui.

Sunku ir neįmanoma iš šios 
maldaknygės išrinkti gražiau
sias vietas, kad ją apibūdintu
mėt Ji visa tokia gražia ir gry
na kalba, paprastu ir sentimen
taliu stiliumi, nuoširdžia nuo
taika parašyta. Tai yra kančio
se ir varge, toli nuo tėvynės,, gi
musi karšta malda už savo kraš 
tą, kovojantį ir žuvusį brolį par 
tizaną; tai simbolis — maldos 
galybės ir tėvynės meilės. Per
skaitęs maldaknygę, lyg girdi 
mūsų sesių ir brolių skausmo 
surakintomis lūpomis giedant: 
“Dievas mūsų prieglauda, ir stip 
rybė”...

CENTRAS CHICAGOJE
Fcreitą savaitgalį į Chicagą 

■ buvo atvykęs SAS, Centro val
dybos pirmininkas — Juozas 
Polikaitis. Labai malonu, Kad 
taip dažnai mus aplanko.

STIPRYBĖS
Mokslo metams einant prie 

gklo — likus patiems skanės- į 
tams — egzaminams, redakci
ja linki savo kolegėms ir kole-j 
goms stiprybės ir ištvermės. Pa i 
guoda — kitais metais vėl taip 
bus, pereitais irgi buvo, visi 'dar 
gyvi ir protingesni, už tai su 
reivomis šypsenomis pirmyn, 

beliko tik pora dienų, o už jų 
kalnai džiaugsmo.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS IJGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-tos ir DamerT 'Avė. 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

šeštad. 2—4 vai. vali.
Trečiad ir kitu laiku pagal sutartį 

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

Tel. ofiso ir buto Ol.ympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

snĮuatp'Biąojr) smAųssi 
šeštadieniais 12. iki 4 popiet

i

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERl 
LIGOS.

2524 tiest 69th Street
Valandos: nuo 1-4 ir 6-8" vai vak 
Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet

“A- 
teitis” 916 Willoughby Avė. — 
Brooklyn 21, N. Y., ir pas pla
tintojus. Jonas Žadeikis

GEGUŽIS MĖN. ATEITIS

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEtlzie 3-2808

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJ A IR CHIRURGĖ 

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

Trečiadieniais tik susitarus

Tel. ofiso PKospect 6-9400
Rezid. PKospect 6-9401'

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičiuCS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue , 

Vai. kasdien 1-2 p.p. ir nuo 6-8 vai 
vai. šešt. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. C. K. BOBELIS
Inkšti! ir šlapumo takų chirurgija 
Tel. PKospect 6-1795

2300 W. 51st St.. Chicago, 111. 
Oakley Medinai Arts Bldg.

arba
434 Algona Avė., Elgin, Illinois. 

Tel. OWens 5-0533 
Valandos pagal susitarimą.

vai. 
vai.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIlIR- IR VAIKU LIGŲ 

SI’EClAI.ISTfi
7156 South Western Avenue 

MEDICAL BUILDING) 
Pirmad.. antrad.. ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai.
6 v. -^- 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 

vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 
vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Office tel. KE 7-1168 
Res. tel. WALbrook 5-3765

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Tez. PKospect 6-4250

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

802 West 31st Street
Kamp. Halstod ir 31-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
ir nuo 6-8 v.v. šešt. 1-4 v. popiet 

Uždaryta trečiadieniais

ANTANAS TVERAS |
DIPL LAIKROŲTNTNKAS Į

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangenv 
bės, religiniai dalykai f dėt ocionalai i 
nrekės dovanoms.
2646 W, 69th Si RE. 7-1941 1

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pi.rmu ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutartį, 
sek m. uždaryta.

11

p. p. ir nuo

11

rel. ofiso PR 6-6446, rez. TIIu 1u O

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

Tel. ofiso HE 4-5758; Kės. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
(Bendra praktika ir Alergija.) 

2709 West 51st Street 
Valandos: pirm., antr., ketvrt., penk. 
2-4; 6-8 v. v.; šešt. 2-4 v. p. p.

Tel. ofiso HE 4-1202 rez. PR 6-4732

D R. A. M A C I 0 N A S
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(71st, ir So. Campbell Avė.) 

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

Žalias kaip bundančio pava
sario pievos ir laukai šios Atei
ties viršelis. Ant jos stovykla
vietės vaizdai — jaunimas ir 
gamta. Atvertus pirmą lapą 

1 straipsnis — Po Šokančios sau
lės ženklu, tai Fatimos aprašy
mai ir prižadėtojo laiško pasek
mių svarstymas.

Toliau sutinkame jaunų poe- 
: tų sielvartas: Mano meilė — 
Ričardo Ukrino, Lyg paklydęs 
paukštis — Tiva, Dalia Prikoc- 
kytė — Tebūnie ilgos Dienos, 
Danutė Verbeliūnaitė — ar ne ? 
ir Tau ir Man, Jonas Soliūnas 
— Daiktai ir žaizdos, Romual-, 
das Kisielius — Naktis. Taip1 
pat nestinga ir straipsnių, Alfa 
Šušinskas įrodo, kad visgi kiek- Į 
vienas yra reikalingas. G. Ba- 
naitytė parašius Atpildą, sene
lės istorija. Rita Durickaitė nag 
rinėja Tėviškę, Milašiaus poezi
joje giliai pabrėžiama jo skir
tingas etapas kaipo rašytojo...

Seka Dainos Skirmųntaitės 
ir P. Kaufmano ilgas, įdomus 
ir išsamus aprašymas apie SAS 
Ideologinio Pasiruošimo Kur
sus. .Šis straipsnis gausiai įliust 
ruotas ideologijos metu pada
rytomis (nuotraukomis. Apie Re
voliuciją Dijone rašo Viktori
ja Skrupskelytė kartu prisiun- 
tus ir originalių nuotraukų, 
kaip, pavyzdžiui, glostanti lietu
višką kaulę.

Ateitininkiško gyvenimo ak
tualijos, sportas, vardai-įvykiiai- 
idėjos, studentų ateitininkų są
junga, MA sąjungoje, Atosto
gos Lietuvoje, kreivos šypsenos 
ir šachmatai užpildo likusius 
puslapius.

Pavarčius tuos lapus, gaunasi | 
įspūdis, kad visgi jaunimas ir- j 
gi žaliuoja. N. Daleikaitč I

I 
I

Sovietų ambasada Washingtone 
taip pat dėl buv. sekr. Dulles mir
ties nuleido iki pusiau stiebo savo 
pjautuvu ir kūju paženklintą vė
liavą. Sovietų spaudoje Dulles bu
vo labiausia keikiamas žmogus 
pasaulyje. (UPI)

Chicago Savings and Loan naujoji įstaiga

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR 
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS 

< .' ‘ ' -s .
Kuriose Kiekvienos Santaupos Yra 

Apdraustos iki $10,000.00 — 
ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

rot! Simne,

INSUREDjI

v-

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 Western Avė. Chicago 36, III.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 S. Paulina St., Chicago 9, III., YArdš 7 0145

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 West 47th Street Chicago 32, III

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN,
3430 South Halsted Street Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN. 
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III. tel. TO 3-8131-32

| UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN. J
1800 South Halsted Street Chicago 8, III.

sn

PASKOLOS PIRKIMUI NAMŲ — 
nuo I mėty iki 20 mėty, lengvais mėnesiniais aL 
mokėjimais. Nuošimčiai nuo 4?/2% iki Q°/o.

Taupytojoms mokame augštus dividendus. 
Indėliai apdrausti iki $10,000.00

BR1G1IT0N SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo California Avė.

CHAKLES ZEKUS, Sekretiorius

□n) OFISO VALANDOS
Pirmadieniais, antrad., penktad. ir šeštad. 9 v. r. iki 4:30 p.p. 

JĘ Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Ketvirtadieniais 9 vai. ry- 
fe to iki 8 vai. vak.

jn)

PR 6-1795 Rez. Batavia 4287-M-i

DR. j, BYLA - BYLAITIS
Nervų-Smegenų Ligos, Chirurg.

OAKLEY MEDI GAL, BLDG. 
2300 West 51st Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec. vidaus ligos 
6317 South Western Avenue 
Tel. ofiso — REpubiic 7-4900 

namų — GrOvehill 6-8161
1 Valandos: kasdien 2-7 v. p. p., šeš

tad. 1-5 vai. p. p., trečiadieniais už 
daryta.

D51 tikslaus priėmimo laiko (ap 
polntment) malonėkite Busltartl te
lefonu ar asmeniškai, kad nereikštų 
Ilgai laukti.

Ofiso HE 4-1818 arba KE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. J, MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
Šeštadieniais 9-11 ryto ir 2-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Offlce: IO746 South Mlchigan Avė. 
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hilis 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. 'iki 9 v. v.., 
išskyrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel. ofiso — PUIIman 5-6766 
Buto — BEverly 8-3946

DR* P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. l’R 6-6659 

Kezid. 6600 So. Artesian Avė.
,^al. 11 vai, ryto iki 3 v. p.p., 6-7 vak.

Tel. Off. FR 2-4841, 9 A. M.-5 P. M.
Tel. Res. AV 3-2627, 5:30 KM. iki 9

DR. JUSTINA ŽIRGULIS
Įvairios nervų bei pi-oto ligos — 

vaikų ir suaugusių
PITTSFIELD BUILDING, K.amb. 621
55 E. VVashingtoii St., Chicago 2, III.

Priėmimas tik pagal susitarimą

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer A\enue 
Ofiso vai. nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 vai. 
rak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet. 

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Rez. GI 8-0873 . Rez. HE 6-1670 
Dr. Eisiu. Dr. Palukas

DR. W. M. EISIN EISINAS 
DR. K. G. BALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTICRŲ LIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Avė., 5-2670 
Jei neatsiliepia skambinti MT 3-0001

Ofiso HE 4-1414 arba RE 7-9700 
Kezid. KE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71 st Street 

(71-os ir Campbell Avė., kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p. Trečiadieniais 
uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus Ir vaikų ligos 
2423 West 63rd Street 

Vai. kasdien nuo 6-8 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 12:30-2:30 vai. p. p. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Telef. Ofiso: WA 5-2017
Res. PR 8-4255

l-

CHICAGO SAVINGS TURTAS VIRŠ $30,000,000.00. Visų taupytojų pinigai yra pilnai apdrausti per Federalinės 
valdžios Įstaigą. Visuomet išmokamas augštas dividendas. Perkantiems arba statantiems namus paskolos duodamos 
lengvoms sąlygoms. Taupyto jams teikiama daug patarnavimų nemokamai.

Kviečiame visus į vieną iš moderniškiausiai įrengtą, Jūsų patogumui, finansinę ištaigą Chicagoje.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
6245 South Western Avenue Telef. GRovehill 6-7575
ATDARA: Pirmadienį 12 iki 8, antradienį 9 iki 4, trečiadienį uždaryta visą dieną. Ketvirtadienį ir penktadienį 
9 iki 8. šeštadienį 9 iki 12:30 vai.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS 
4253 So. Whipple Street 

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9 
Šeštad. 10—12. Trečįad. uždaryta

Lnfayette 3-4949
Namu — CĖdarcrest 3-7786 , ...... ......... ... f , .......—■■ . ,

Ofiso telefonas — BIsbop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak 
Trečiad ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPĖDINĘS LIGOS 

2745 West 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę

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

RR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. Califomla Avė. YA 7-7381

Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta. šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 mėty patyrimas 
Tai.: YArds 7-1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

Valandos: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8. 
Treč. uždaryta. Penkt. ir šešt. 10 — 2 
vaL po pietų. Arba pagal susitarimą.

ANATOLIJAUS KAIRIO
DIAGNOZE 

trijų veiksmų komedija 
iš lietuvių gyvenimo 

J. A. Valstybėse 
Kaina $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St 
Chicago 29. IH.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezigtas 

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Špee. pagalba kojoma 

(Arch Supports) ir t.t
Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-12 
ORTHOPEDI.IOS TECHNIKOS UAB 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, Iii- 

Tel. PKospect 6-5084

DRAUGAS
THE LITHtJANIAN DAILY PELENU

4545 Vest 63rd St., Chicago 29, Illinois Tel. LUdlow 6-9500

Second-class postage paid at Chicago, Illinois

Memlrer oi the Catholie Presą Ajm’k
Bublinhed daliy -ercept Sundavs and 
davs after Christmas and Easter by 
he Llthuanian Catholie

E KENIJUERATA:
Cbieagoj ir Cicero;

, Kitur JAV Ir Kanadoj
Užsienyje ■

l 
I Press Soc’j

Metams
112.00
$10.06
$12.00

8UBSCRIPTION KATES
110 .00 per year outslde of dhlcago 
$12.*0 per year ln Chicago & Cicere 
$10.00 per year ln Canada
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Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne 
sauge, juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymg,
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MONOLOGAI KURTIEMSŠen. Kennedy trijų, punktų
IMIGRACIJOS PROGRAMA i

Jaunas ir energingas senatorius John F. Kennedy šioj JAV į Dvi 
Kongreso sesijoj ypatingai yra veiklus. Jis yra kelių Senato i slinko 
komisijų narys, jis rūpestingai darbuojasi komitete, kuris tiria ! rių priešingoji pusė nenori klau 
darbininkų unijų (nesąžiningą, darbininkus išnaudojančią veik-1 gyti Vakariečiai tuščiomis kal
ią, sukčiavimus etc. Jis kovoja, kad būtų pravesti atitinkami ' ba apie Berlyno įr vojūškų vals 
įstatymai, kurie užkirstų kelią suktiems unijų vadams iš.-.au-^ybįų sujungimą bei Europos

saugumą. Jie daro įvairius po-1 amerikietis Christian A. Her- 
sukius lyg bandydami gra- j ter, tikėdamasis 
bilystėmis ir dalinėmis nuolai- pasitarimo vežimo ašis kaiku- 
domis rusus sužavėti. Maskvos ( 
visai kiti tikslai negu vakarie
čių. Jie siekia ne tik “laisvą” 
Berlyną savo rankose turėti, 
bet ir vakariečių saugumo sant
varką Europoje pažeisti. Sau
gumo klausimais nuomonės vi
sai išsiskiria. Telieka abiem pu
sėms gražbylius ir kurčius vai
dinti.

GEDIMINAS GALVA

savaitės tuščiomis pra-1 
sakant monologus, ku-

doti darbo žmones. Be to, jis keliais atvejais jau darė žygius, 
kad Kongresas pataisytų imigracijos įstatymus, kuriais yra 
skriaudžiamos kaikurios tautos. Jis gyvai domisi krašto gyny
bos, valstybės biudžeto, užsieninės politikos ir kitais reikalais.

Lygiai prieš savaitę šen. Kennedy paskelbė paruošęs nau
ją įstatymą ir siūląs jį Senatui priimti. Jis vadinasi — Imigra
cijos ir tautybių aktu (Immigration and Nationality Act), ku
ris turi šiuos pagrindinius punktus:

1. Naujasis įstatymo projektas, jei būtų pravestas ir pre
zidento užkirtas, automatiškai panaikintų tautinės kilmės kvo
tų formulę, kuri buvo galioje per trisdešimt penkerius metus. 
Jos vietoj siūloma kita formulė, būtent(: kas pirmesnis, tas gaus 
ir pirmą patarnavimą (first came, first perved formula). Jos į 
.laikantis nebūtų daroma skirtumų, nebūtų diskriminacijos kai- ; 
kurioms tautoms, kaip būdavo lig šiol.

2. Šiuo įstatymu būtų praplėstos “garbės žodžio” (parolc) i 
provizijos, kad įstatymas turėtų procedūrą, įgalinančią duoti 
teisę pastoviai apsigyventi šiame krašte tiems, kurie tik laiki
nai tegalėjo čia gyventi. Tai būtų kas tai panašaus pernai pri
imtam įstatymui duoti teisę 32,000 vengrų, kurie č:ą buvo at
vykę po 1956 metų revoliucijos, pastoviai įsikurti Jungtinėse į 
Valstybėse.

3. Šen. Kennedy įstatymas leistų laisvai atvykti Amerikon 
šio krašto piliečių ar pastovių rezidentų žmonoms, vaikams ar 
tėvams, nebekreipiant dėmesio į kvotas.

šiame įstatymo projekte yra ir daugiau svarbių pasiūly
mų. Pats šen. Kennedy, įteikdamas Kongresui šį projektą. na- 
reiškė, kad jisai tai daro norėdamas pašalinti iš dabartinio imi
gracijos įstatymo diskriminaciją ir atstatyti lygvbės ir žmo
niškumo principą. Anot jo, yra reikalinga pašalinti teigimą, 
įjungtą į dabar veikiantį imigracijos įstatymą, kad ir daj?ar 
dar yra prasmė remti naujųjų ateivių įsileidimą 1920 m. pri-

Trečioji rūšis pasitarimų 
vadinamieji slaptieji, kai ban
doma asmeniškais įtikinėjimais 
ir nuomonių pasikeitimu kiek 
oficialųjį kietumą sušvelninti. 
Šiokiuos pasitarimus pasiūlė

nuolaidomis patepti, 
abejoti, kad šis 
ką gero duoti

pasitarimas gry-

Keistas pasitarimas

imtu įstatymu, kuriuo taip aiškiai ir nežmoniškai diskriminuo
ja kaikuriuos kraštus ir tautas. Reikia pagaliau vykdyti Ame
rikos tradicinį teisingumą ir lygybę visoms tautoms, visoms 
religijoms.

1920 m. įstatymu yra diskriminuojama ir lietuvių tauta. 
Ir normaliais laikais, kuomet Lietuva tebebuvo nepriklausoma, 
tik keli šimtai asmenų per metus tebuvo įleidžiama iš Lietuvos 
Amerikon. Priimant po II Pasaulinio karo Tremtinių (Displaced 
Persons) įstatymą, vis tik nebuvo užmirštas ir originalusis 
1920 m. įstatymas. Leidžiant tremtinius, atsižvelgta į senojo 
įstatymo nustatytas kvotas. Užtraukta “paskola”. Iš Lietuvos 
kvotos yra tiek daug “paskolinta”, kad, laikantis 1920 m. Imi 
^gracijos įstatymo, tik po daug daug metų iš Lietuvos 
tegalėtų atvykti ateivis ir čia legaliai įsikurti. Atsižvel ’d®™i 
į šią padėtį lietuviai, šen. Kennedy įstatymo projektą turėtų 
stipriai paremti.

Tiesa, kad šiuo metu Lietuva yra okupuota ir okupantai.! 
bolševikai nieko neišleidžia iš ten išvykti, tačiau mes t^ime, 
kad toji padėtis pasikeis, kad Lietuva atgaus savo laisvę ir 
nepriklausomybę. Taip įvykus, norintieji atvykti Amerikon 
Lietuvos gyventojai šen. Kennedy įstatymu galėtų pasinaudoti.

riomis 
Reikia labai 
būdas galėtų 
vakariečiams.

Ketvirtasis
nai vakarietiškas. JAV konsu
late, St. Gervais aikštėje, kiek
vieną dieną, susirenka keturi 
užsienio reikalų ministeriai, 
dalyvaujant vakarinės Vokie
tijos užsienio reikalų ministe- 
riui von Brentano, kuris nesi-

Ypatingai keistas Palais dės, ianko į Palais dės Nations po- 
Nations užsienio reikalų minis-; sėdžius. 
terių pasitarimas. Jis keistas,' 
kad susirinko užsienio reikalų 

Į ministeriai tartis, tačiau rusai 
net nenori susitarti. Jie prieš 
septynius mėnesius pradėję 
diktavimo politiką tęsia ją ligi 
pavojingo taško. Ji keista, nes 
numatytas kelių dienų pasita
rimas tęsiamas savaitėmis ir 
gal net vilkins mėnesius. Jos 
didžiausios įtampos taške, tik 
ką Gromykui pasakius besikar- 

i kartojančią kalbą, vakariečiai 
turi nutraukti pasitarimus pa
skutinę pagarbą velioniui John 
Foster Dulles atiduoti. Numa
nu, kad ši proga bus panaudo
ta ne tik mirusio, bet ir “gy
viesiems” reikalams spręsti. 
Garbingą ir negarbingą kelią 
vakariečiai pasirinks vėl prie 
Lemano ežero susirinkus — ar
timųjų dienų reikalas. Rusai 
jau atvira burna ima kalbėti 
apie grasinimus pasirašyti at
skirą taikos sutartį su rytine 
Vokietija ir jai pavesti vaka
riečius klupdyti.

Ko siekia rusai?

(bedegančias

Prie J. F. Dulles karsto stovi garbes sargyba. Buvęs sekretorius 
palaidotas trečiadienį po pietų. (UPI)

minėjimų. Centre visų iškilmin
gų minėjimų buvo obalsis: 
“Alžirija lieka prancūziškas”, 
dėl kurio de Gaulle, kaip vals
tybės galva, niekad aiškiai ne
pasisakė. Kai parašiutininkų 
generolas Massu\ baigdamas 
kalbėti į minią, sušuko: “Lai 
gyvuoja de Gaulle”, susirinkę 
minėjimui (gi jųjų tarpe pačių 
“kraštutiniausiųjų” de Gaulle 
priešininkų juk nebuvo), vien- 
balriai atsiliepė šūkiu. “Lai 
gyvuoja Massu”!

Tų minėjimų eiga patvirtino 
iš naujo, kad kariuomenė Alži
rijoj, (o tam tikra prasme ir 
net pačioje Prancūzijoje) iš ne
veiklios ir neįtakingos organi
zacijos, gal ir įvyįįįų stumiama, 

: pasidarė vieno svarbiausiu fak 
toriurn tenykščiame politikos 

į gyvenime. . Greta to, juo jos 
■ įtaka darosi didesnė, juo la- 
I biau nusidėvi de Gaulle aureo

lė.

l

Gromyko naudojasi Moloto
vo taktika tuos pat klausimus 
dėstyti sieksninėse kalbose iki 
vakariečiai pasijunta esą Dan
tės pragaro septintajame rate. 
Jis vengia pašaipos, įžeidimų, 
ne.s juos ir glostymus vakarie
čių palieka Maskvai atlikti.

Jo esminis reikalas ne Ber
lynas, nes pasak pašaipūnų jis 
galop sutiktų palikti Berlyne 
60 vakariečių karių pačiose 
šauniausiose uniformose.

Vakariečiams, nežiūrint jų 
lanksčioL-ios taktikos, tuojau 
pat (užkirto kelią kalbėti apie 
vokiečių suvienijimą, nes Gro
myko žodžiais, vakarinė ir ry
tinė Vokietijos tuo reikalu gali 
tartis. Kiekvienas numano ką 
reiškia toks vokiečių tarimasis, 
kai rytinės Vokietijos atstovai 
gautų įsakymus iš Maskvos.

Gromyko esminis tikslas su- 
neutralinti vakarinę Vokietiją. 
Tai reiškia apsupimą ne tik
Skandinavijos, bet ir sudaryti: do metu, jie 
Italijos ir Prancūzijos saugu- j lošė kortomis

i

DE GAULLE ANTROJE EILĖJE
■I UAINAUSKAS, Paryžiuje

lieka klausimas, 
(kurie kur kas 

dalyvavo tuose 
nė “kūnkuliuo-

Laikas išmušti lazdą iš Sovietų tankui
Darbininko Nr. 36 vedamaja

me straipsnyje yra daromos to
kios pastabos:

“Sovietų Rusijos baimė Vaka 
rų pasaulio yra didesnė, negu 
kada buvo toje žemėje. Tam 
yra dvi priežastys.

Viena, stipriai jaučiamas Va
karų pasaulio priešiškumas so
vietinei santvarkai, kuri savęs

liniame kare ji kovojo tiktai 
su nacinės Vokietijos sujungtais 
kraštais, gi savo sąjungininkų 
tarpe turėjo ne vien Prancūzi
ją su Anglija, bet ir Jungtines 
Amerikos Valstybes. Dabar So
vietų Rusija su savo satelitais 
yra viena prieš visus. Ji tai 
žino, kalba apie apsupimą, gra
sinimą karu. Karas Rusijai bū
tų lemiamas — sukrėstų iš vi-

nepateisino per 40 m. ir nebe-' daus ir iš lauko. Tai jaučiama 
daro įtakos laisviem pažangiem ir to bijoma. Ir toje savo baimė- 
kraštam. Dėl to sovietam labai j je rusai gąsdina kitus, kad pa- 
svarbu, kad Vakaruose rąstųsi į :ys būtų saugesni.
vis daugiai balsų, kaip marša- Chruščevas nesijaučia siau- 
lo Montgomerio, ir kad tie bąl- gUg, j<aip pažymėjo šen. Hum- 
sai skelbtų, jog Sovietų Rusi jo-1 pbrey, ]ankęSis Maskvoje, bet 
je stalininių rėžimas pradin-1 jaučįa turįs būti brutalus, pulti, 

gyvenimas šviesėja ir gere- grasinti, tai vėl šypsotis. Tai jo 
ja, žmones patenkinti savo bri rusį§iia diplomatija, apie kurią 
lijantiniu” vadu Chruščevu. Sa- dar Karoli« Marksas yra rašęs:į 
vo ruožtu sovietai puola Vaka- “BuSų diplomatija remiasi va
rų pasaulį kultūrinėm ekskur- j įąrų politikų baikštumu”. De- 
sijom” — teatrais, baletais, pa- ■ mokratija visada yra bailesnė, 
rodomis, kad įrodytų savo kul-; bad įr stipresnė, ir čia jos ne- 
turinius. laimėjimus, jų prana-, pasisekimas. Nesiimdama laiku 
Šurną ir sukeltų vakariečių sim-; griežtesnių žygių ir pasiduoda- 
patijas. Jos tildo priešiškumą.ir: ma gąSdinjmam, ji nelaimės ne- 
šipina budrumą, kaip ir tų lie-, nukreipia, o tik ją padidina. Kai 
tuviu, kurie pasisako už kul-: kraštutiniu atveju jau tenka 
tūrinį bendravimą su pavergtu griebtis ginklo, nuostolių žmo- 
kraštu, nors ir žino ,kokį jis tu- ngm įr turtui pasidaro daugiau.kraštu, nors ir žino ,kokį jis tu- ngm įr turįuį pasidaro daugiau, 
ri sovietinį propagandini pamu- priešas jau būna stipriau gink- 
-šalą. Visų tų reiškinių viena juotas.
mintis: neapykantą bolševiki
niam režimui pakeisti bent jo i
tux.ux cv v niJ.u x. cxx kjluhumujuiui jlvvoj*- ,

j- Ženevos konferencijoje dar ne 
toleravimu Tai sumažina Rusi- J snnato^ kad Vakarų politika bu
jos baimę ir padidina jos sau- j tų pasiryžusi Soivetų Sąjungai 
gUmą j išmušti iš- rankų lazdą, kuria ji

j kitiem grasina, būdama poti bai 
\ Antroji baimės priežastis —■ mėje.” 
tai Vakari j Europos bendras _____
frontas prieš Sovietų Rusiją. Ru,
sija savo praeityje niekada tne-1 Tas, kuris buvo įkąstas >gyva- 
buvo pastatyta prieš visą Eu- tės, išsigąsta ir virvės, 
ropą. Dar paskutiniame pašau- • ...

Keturi pasitarimai
Draugiški pasitarimai yra 

nesudėtingi, nes juose vienu 
mostu jieškoma. būdo susitar
ti. Genevoje nūnai vyksta ket- 
veriopi pasitarimai. Pirmasis 
pasitarimas prasideda 3 vai. 
30 min. p. p. ir sakomi mono
logai 3—4 valandas. Palais dės 
Nations 1,200 žurnalistų gau
na žinių ir nuobodžiausių kal
bų ištisą turinį.

Kito pobūdžio pasitarimai 
vyksta rūmuose, kuriuos išsi
nuomavo kiekvienos valstybės 
užsienio reikalų ministeris. Ten 
iš eilės daromi priėmimai. Va
kariečiai bando Andey A. 
Gromyko' asmeniškai paveikti 
skaniais užkandžiais ir geriau- 
siais vynais linksmai nuteikti. 
Iki šio meto šie bandymai liko 
bevaisiais. Net ir anglai S. 
Lloyd ne ką pavyko pešti iš 
Gromyko juodviejų uždarose 
vaišėse.

mui netikrumą. Ko siekia 
kariečiai? Apie tai vėliau.

va-

Be neapykantos
Pabėgėlius iš Rytų Vokieti

jos Berlyno vysk. kard. Doepf- 
ner ypač skatino išmesti iš šir
dies bet kokią neapykantą. Pa
bėgėliai iš komunistinės Vokie
tijos tą dieną atliko maldinin
kų kelionę į vieną Berlyno Ma
rijos šventovę. Kardinolas ra
gino juos nenuilstamai melstis 
už taiką pasaulyje ir melstis 
tik sui meilės dvasia, nes tik 
tuomet bus galima garantuoti 
tikrą taiką.

— Toks jau: lietuvių būdas: 
kai du vaidijasi, nors užsimuš
tinai mušasi, trečias bėga šalin, 
kad jam iš abiejų nekliūtų ar
ba, vienam negyvam likus, kad 
liudytoju nereikėtų būti.

i — Vaižgantas

1958 metų gegužės mėnesio 
įvykių Alžirijoj metinių minė
jimo išikilmėise, susidcąr/igimo 
centre buvo kariuomenė. Pran
cūzijos vyriausybė su įtempi
mu laukė tų iškilmių ir, visdėl- 
to, gana “sėkmingai” tą kliūtį 
nugalėjo. Tik pačiame Paryžiu
je, prie Triumfalinės arkos, per 
tuos minėjimus įvyko smulkūs 
incidentai, susistumdymai poli
cijos su jaunais “ekstremistais 
iš dešinės”. Gi Alžirijoj vjsos 
oficialinės iškilmės praėjo be 
jokių nesusipratimų. “Ultras” 
(Kraštutinieji - taip save ten 
vadina nacionalistinių kolonia- 
listų šalininkai, karštagalviai) 
pasitenkino vien tuo, kad pra
žygiuojant kariuomenei para- 

demonstratyviai 
prieš kavines, 

arba kaip kitaip panašiai de
monstravo savo 
mą” 
Tai buvo jųjų protestas prieš 
de Gaulle, kuris “jiems” gegu
žės 13 dieną “iš po nosies iš
traukė”-, paskelbdamas tą die- 
ną valstybinę šventę esant. Tas 
minėjimo “nusavinimas” kraš- 
tutiniuosius įpykino ypač dėl 
to, jog buvo padarytas to žmo
gaus, kuris, jųjų manymu, ge
gužės 13-sios dienos dvasią iš
davęs ir “senąjį rėžimą išgel
bėjęs!”

Nepasiektas tikslas

Pakankamas tų minėjimo iš
kilmių pasisekimas, didžiąja 
dalimi, atsirado dėka “divide 
et impera” politikai, kurią 
Prancūzijos Valstybės galva su 
dideliu sumanumu ir lankstu
mu sėkmingai taiko praktiko
je. Jos dėka ,anas gana pavo
jingas gegužės 13 dienos pu-

čas, nepasidarė “kraštutiniųjų” 
bei “parašiutininkų” diriguoja
mu perversmu, bet tik privedė 
prie jojo — de Gaulle — grįži
mo prie valdžios. Laiku į Alži- 
riją pasiųstiems
kaip pavyzdžiui Delbecųue’ui 
bei

gaulistams

Neuwirth’ui, pasisekė tą
pučą kaip tik ta . kryptimi nu
kreipti. Nuo tos dienos, per iš
tisus dvylika mėnesių, de Gau
lle tokią politiką tęsė.

Paaiškėjo, kad ir penktoji 
respublika dalino “premijas”, Į 
kurios jas gavusius jau “rišo”,1 
nežiūrint net į tai, jog tai te
buvo vien gerokai nusilpninto 
parlamento atstovų vietas. Iš
skyrus vien tik tą neramųjų 
Lagaillarde, kuris prieš metus 
vadovavęs puolimu generalinės 
gubernatūros, visi parlamento 
atstovai iš Alžirijos laikė dę 

nesidomėji-1 Gaulle pusę. Gi tų pačių “kraš
tų minėjimų iškilmėmis, tutinųjų” dalis viešai atsiribo

jo nuo “kraštutiniausiųjų” pa
skelbto obalsio švęsti gegužės 
13 dieną kaip gedulo dieną. 
Tačiau viso to dar būtų maža, 
jei kariuomenė nebūtų visu sa
vo svoriu prisidėjosi prie to, 
kad tas metines padaryti iškil
mėmis. Tačiau tame ir glūdi 
Prancūzijos problemos esmė, 

i kuri leidžia atsirasti abejo- 
- nėms, ar pučo bei visų nuomo
nių skirtumo atžvilgiu de Gau
lle galįs būti laikomas laimėto
ju.

Massu, bet ne de Gaulle
Per tas iškilmes Alžirijoj 

krito į akį faktas, jog gaulis- 
tinės organizacijos beveik ne
išdrįsdavo prisiminti generolą. 
O net ir pati kariuomenė, nors 
gynė de Gaulle nuo puolimų, 
tačiau nieku būdu ji nestatė 
valstybės galvos centran tų:

yy .

Kas buvo norima pagerbti?
Atviras tik 

ar alžiriečiai 
skaitlingiau 
minėjimuose,
jantieji” europiečiai) Forume 
buvo atsiradę de Gaulle ar ka- 
kariuomenę pagerbti. Savaime 
suprantama, jog taip pat ver
ta būtų žinoti, ar alžiriečiai ten 
daro kokį skirtumą, tarp de 
Gaulle bei kariuomenės. Kraš- 
tutiniųių paskelbtieji boikoto 
obalsiai. baltųjų Alžirijos gy
ventojų tarpe taip pat buvo su 
prasti kaip obalsiai prieš “die- 
hards” — kolonistų priešinin
kus, visus muzulmonus ten sie
kiančius Alžirijos savystovu- 
mo. Savo ruožtu tokios Alžiri
jos nacionalistų tendencijos, 
alžiriečiams davė progos su
rengti kariuomenės prieglobs
tyje demonstracijas prieš “kraš 
tutiniuosius” ir tuo pačiu prieš 
baltuosius kolonistus ir euro
piečius apskritai. Nors šiaip, 
iškilmėse dalyvavę alžiriečiai, 
daugiausiai pasisakė už “susi
broliavimą”, tačiau tai dar ne
galima būtų palaikyti 1958 m. 
gegužės 16 dieną pasireišku
siu susibroliavimų, kurio “mi
nėjimą”. kaip tik kariuomenė 
pradžioje norėjusi švęsti vieton 
gegužės 13 d. minėjimo.

Kitaip tariant, atėjus “antrą- 
jai gegužės 13 dienai” prie jokio 
pučo neprieita. Nuotaikos šį 
kartą buvo kur kas nuosaikes
nės ir ramesnės. Tačiau toji 
“antroji gegužės 13 diena” ga
na ryškiai parodė tuos priešin
gumus, kurie Alžiriją daro tik
rąja parako statine; būtent 
priešingumas tarp alžiriečių bei 
europiečių, tarp gaulistų ir pė- 
tainistų (šalininkų t, v. Vichy 
vyriausybės, kuriai vadovavo 
maršalas Pėtain ir kuri pasku
tiniojo karo metu bendradar
biavo su vokiečiais) ir ' paga
liau nors ir nedidelį, bet jau 
pastebimą “plyšį” tarp de Gau
lle ir kariuomenės. Kitas klau-

(Nukelta j 4 psl.)

JUOZAS ŠVAISTAS i

PREMIJUOTAS ROMANAS

, (Tęsinys)
Sosnovskį rado pas viršaitį. Ten buvo dar pora 

valsčiaus pareigūnų. Visi vaišinosi.
Kudirka paklausė:
— Ar didelis man kaltinimas ?
— Mažmožis. Daugiau gal dėl informacijos.
Viršaitis irgi susidomėjo:
— Tai galima tikėtis, kad daktaras nebus ištrem-

™ + +• , - 5 t auoesms zmOgaus asmens teises daug saugesnes. Labai, labaiGęsta visos viltys pamatyti kada nors gyVą. Jis vėl , . T i t t - ,
be galo ligotas ir silpnas atrodo. ' ', ***

I

tas?
— Anaiptol! Mano ribose didelių nusikaltėlių 

nėra. Tik kitiems vis vaidenasi ir kiša nosį, kur jiems 
nereikia.

Kudirka su pašaipa:
— Tikiuosi, kad mano ištrėmimas baigsis Kal

varijos kapinėse. Esu apsuptas daug piktesnių profe- ’ 
soriaus Kocho žandarų. Jie neleis manęs toliau išvežti. į įskundė,’ o gal jie patys sugavo kokį nors susirašinėji

— Kam tokia ironija, daktare? — abejingai at-j 
siliepė Sasnovskis.

Kriaučiūnų sodyboj didelis nerimas. Visi, kaip!

i
•I

galo ligotas ir silpnas atrodo. 
Kriaučiūnienė jautriai, atsargiai paklausia: 
—• Ar turi, mielas daktare, kelionei?
— Berods vienas rublis su kapeikomis yra likęs...• i T-i v T7- • j;Xuxulu vuo cbU.gl JUJj įbLdlU.b , čtlJbiAlčtl IltllILėLLtJ LU.<— Per mažai, mano mielasis. Per mažai Ka ei t t ,iroiirci ur AT •«. • i . . • - v. \ , ?. kelius, kuriais turėtų eiti atsistatancios Lietuvos tveiksi su tuo rubliu. Norėtumėm bent trisdešimt duoti. J
Kudirka atstatė abi rankas, tartum nuo užpuoliko

besigindamas.
— Ne, ne! Nereikia! Jokių aukų nenoriu!
— Čia ne auka, čia paskola.'imk, brangusis. Ir 

vaistų reikės, ir geresnio maisto, ir ką nors „patepti”.
Pagaliau sutiko. Vėl žandarai nulydėjo į valsčiaus 

būstinę.
Šis areštas smarkiausiai sukrėtė suomius. Profe

sorius Mykkola paklausė Kriaučiūną:
— Už ką suimtas daktaras? Juk neatrodo, kad

jis būtų revoliucionierius ar radikalusis socialistas.
— Teisybė. Toks ir nėra. Tik karštas patriotas, 

daug dirba ir rašo nelegalioj spaudoj. Gal kas nors

— Iš tikrųjų nuostabus ne tiek jo darbų gausu- 
! mas, kiek įvairumas. Kai anuomet Varšuvoj suprojek
tavo „Lietuvos Draugijos įstatus”, aiškiai numatė tuos 

. ... - . . .. . - ju
dėjimas. Tik vieno dalyko nenumatė, jog didžioji tos 
programos dalis teks jam pačiam ir -vienam vykdyti.

i Jis tuomet tikėjosi, kad susidarys galinga lietuvių 
! patriotų slapta organizacija, kuri talkos būdu sukels 
i kultūrinį ir politinį savo krašto judrumą. Iš pradžių 
; daug entuziazmo, daug pažadų. Vėligu, kai reikėjo 
intensyviai ir pastoviai dirbti, pritrūko rankų, kurios 
keltų, palinko pečiai, kurie remtų. Vienas tik Kudirka 
ištikimai tebeskambina, kaip tikras varpininkas. Jis 
tikėjosi, kad atsiras lietuvių rašytojų, poetų, muzikų, 
kurie iškels Lietuvos meną. Jis laukė lietuvių preky
bininkų, pramonininkų, kurie pakels ekonominį krašto 
gyvenimą. Jis vylėsi surasiąs darbo talkininkų, kurie 
pajudintų žemę.

— Iš tiesų skaudu, kai aplinkui šalta, abejinga 
j minia. O dabar stačiai tragiška: užuot poilsio ir ge- 
| ro kurorto, — tik kalėjimas, — užbaigė profesorius 
; Mykkola.

mą.
— Nuostabu. Nors skaitėm ir girdėjom apie pa

našius suėmimus, tačiau kai patys pamatėm, šiurpu, 
išlydėjo Kudirką, taip ir tebestovi ant kelio. Žiūri ir Nei iš šio, nei iš to ateina vidudienį ir išsiveža. Lyg 
laukia sugrįžtant. Minutės virsta valandomis. Spėlio- mes gyventume ne Europoj, o kur nors Afrikoj, kur 

— Hebrajų priežodis jimai baugūs: grįš ar ne? vienas ar su palydovais? j laukinės juodaodžių gentys. Mūsų kraštas vis dėlto lai-1 (Bus daugiau)
*

į
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VISI PO BENDRUOMENES 
PASTOGE

Lietuviais esame mes 'gimę, 
Lietuviais turime ir būt!

pirm., Alpas Gilvydts — vicepir
mininkas, Algis Barakauskas — 
sekr., Albertas Misiūnas — švie
timo vedėjas, Kazys Veikutis
— ižd., Cėsys šadeika — narių 
telkimo vedėjas, Antanas Mus
teikis — parengimų vedėjas, 
Bronius Polikaitis — kartote
kos vedėjas ir Antanas Paskųs
— namams pirkti vedėjas.

SKUBUS PRANEŠIMAS 
STUDENTAMS

Iš Fordhamo Lituanistikos 
Instituto New Yorke yra gau
tas prof. Antano Vasio laiškas, 
kuriame pranešama, kad visi 

1 norintieji studijuoti tame In- 
: stitute šios vasaros semestre

“Pasaulyje pasklidę lietuviai 
sudaro vieningą pasaulio lietu
vių bendruomenę... Visi lietuviai 
yra lygūs tos pačios tautos vai
kai, tarp savęs broliai”, sako 
lietuvių charta, todėl JAV Lie
tuvių Bendruomenės Detroito 
apylinkės valdyba stengsis visus 
Detroite ir jos apylinkėse gy
venančius lietuvius įjungti į vie
tos L. B. apylinkę. Bendruome
nės pastogėje yra vietos visiems 
lietuviams, nežiūrint jų politi
nių, pasaulėžiūrinių ar religinių j s 11 L“Le S1OB vasaros semestre 
įsitikinimų. Eikime ir jungkimės J\rasymUB. Pr^al° Pa(^uoti yė- 
į jos eiles, nes tik vieningi ir iausiai iki birželio 15 d. Regist 
organizuoti galėsime sėkmingai f^ja ^US..^e£°S„ 2 2** -2 2'^' 
atlikt naudingus savo tautai ir 
kraštui užsibrėžtus darbus.

Mes laikome, kad kiekvienas 
lietuvis nėra moraliai atpalai
duojamas nuo pareigos savo tau 
tai ir kilmės kraštui, todėl JAV 
LB Detroito apylinkės valdyba, 
kviesdama visu lietuvius į di
dįjį lietuvišką darbą, naudos 
šias priemones:

a) Kaip ir iki šiol globos ir 
rūpinsis Deijroito šeštadienine 
mokykla, globos lietuviškas jau
nimo organizacijas, ruoš dides
nio masto koncertus, parengi
mus, paskaitas.

b) Stengsis dar šiais metais 
įsigyti Detroito Lietuvių na
mus.

c' Organizuos Detroito lietu- 
v'us arptautiniam Laisvės Fes 
tivaliui. \

d) Globos visų JAV LB apy- 
■ gardų is apylinkių atstovų su

važiavimą Detroite.
e) Bandys surasti 40-50 se

niūnų, kurie pagal jiems pa
tiektus sąrašus lankys savo a- 
pylinkėse gyvenančius lietuvius.

f) Kreipsis į visas Detroito 
lietuvių organizacijas, kviesda
ma jas įsijungti į Lietuvių Ben 
druomenę. Jos kaip ir iki šiol 
vykdys savo užsibrėžtus užda
vinius, bet taip pat laikysis JAV 
LR įstatų ir sudarys savaran
kišką JAV LB Detroito apylin
kės seniūniją. Organizacijoms 
įsijungiant į L. B. jokių mokes- 
kių mokėti nereikia.

g) Sudarys palankiausias są- 
’ygas kiekvienam lietuviui už
simokėti tautinio soldarumo į- 
našą, šiam reikalui turėdama 
savo žmones knygynuose, krau
tuvėse ir visuose didesniuose 
lietuviškuose parengimuose.

h) Metams pasibaigus viešai 
skelbs sąrašą JAV LB Detroito 
apylinkės narių užsimokėjusių 
tautinio soldarumo įnašą. Taip 
pat po vieną egzempliorių pa
siųs JAV LB Centro Valdybai 
ir archyvui.

Tenelieka nei vieno lietuvio 
abejingo Lietuvių Bendruome
nės organizacijos reikalingumui. 
Nereikia. nei aiškinti kokį mes 
turėsime svorį savo tautos ir 
pavergtos tėvynės reikale, kada 
susibursime visi į vieną galin
gą organizaciją.

Vykdydami šiuos uždavinius 
laukiame pagalbos tiek iš pavie
nių lietuvių, tiek iš visų lietu
viškų organizacijų. Mes visi de
vyni valdybos nariai pasižada
me kantriai dirbti ištisus me
tus. Savo atsišaukimą baigia
me irgi lietuvių chartos žo
džiais : “Tautinio susipratimo 
ir lietuvių vienybės ženklan kiek 
vienas lietuvis moka nuolatinį 
Tautinio solidarumo įnašą”.

Pastaba: Tautinio solidarumo 
įnašą — 2 dol. už dirbantį ir 1 
dol. už nedirbantį virš 18 metų 
— prašome siųsti narių telkimo 
vedėjui Česiui šadeikai, 76 Min- 
nesota Avė., Detroito 3, Mich., 
telef. TU 3-3929.

Organizacijos, norinčios įsto
ti į JAV LB Detroito apylinkę, 
kreipiasi į pirmininką Vytautą 
Kutkų, 1610 Scotten Avė., De
troit 9, Mich., telef. TA 5-3846.

JAV LB Detroito Apylinkės 
Valdyba: Vytautas Butkus,—

PAUKŠTYČIŲ STOVYKLA

Birutės dr-vės paukštyčių va 
saros stovykla įvyks liepos 
mėn. >nuo 19 d. iki 26 d. Kriau
čiūnienės vasarvietėje.

Stovyklos vadovė — s. J. Pe
čiūrienė, maistininke R. Duo- 
bienė. Stovyklą globos Birutės 
d-vės tėvų komitetas.

Norintieji smulkesnių infor
macijų kreipiasi į tėvų kom. 
pirmininkę S. Kaunelienę, telef. 
TA 6-7187.

: saros semestras baigsis rug
pjūčio mėn. 14 d.

JAV LB Detroito apylinkės 
valdyba dar kartą prašo Det- 

į roito ir jo apylinkės studentus 
i vykti į šį Institutą pagilinti li
tuanistines žinias. Už išklausy
tus dalykus studentams bus 
užskaitomi kreditai universite
tuose. Apylinkės valdyba paža
da prisidėti prie kelionės ir pra 
gyvenimo išlaidų padengimo. 
Visiems studentams stipendijas 

' už mokslą yra paskyrę “Neries” 
direktoriai dr. Juozas P. Kazic
kas ir dr. Juozas K. Valiūnas.

Katalogus (programas) ir re
gistracijos anketas galima gau
ti pas pirm. Vytautą Kutkų, 
1610 Scotten Avė., Detroit 9, 
Mich., telef. TA 5-3846.

V. Kutkus tai

JAUN. SKAUTŲ-ČIŲ IŠKYLA

Paukštyčių Birutės ir vilkiu
kų Vytenio draugovių bendra 
iškyla bus birželio 7 d. sekma
dienį Kensington Metropolitan 
Parke. Važiuoti Grand River 
keliu 16. Parke bus lietuviški 
ženklai, nurodą iškylos vietą. 
Visi parkan renkasi 11-12 vai. 
Transportu rūpinasi tėveliai. Iš
kylos metu įvyks abiejų d-vių 
tėvų susirinkimai, kuriuose bus 
aptariami stovyklavimo ir kiti 
svarbūs klausimai. Visi jaun. 
skautų-čių tėveliai kviečiami 
drauge paiškylauti ir pasitarti.

GABIJOS IR BALTIJOS T-TŲ 
VASAROS STOVYKLA

Abiejų tuntų stovyklos įvyks 
nuo birželio 21 d. iki liepos 3 d. 
Kanadoje/ Whittey, prie Erie 
ežero.

Skaučių stovyklos vadovė — 
ps. L. Rugienienė, globėja s. J. 
Pečiūrienė.

Skautų stovyklos vadovas — 
ps. A. Vaitiekaitis, pavaduoto
jas skautas A. Iljesevičius.

Abiejų stovyklų maištininkė 
vyr. skautė A. Dulaitienė, mais
to tiekimo reikalais rūpinsis 
VI. Selenis.

Skautės stovyklos reikalais 
kreipiasi į vienetų vadoves, skau 

į jų vienetų vadovus ar
ba į ps. A. Vaitiekaitį, telef.

PAVASARINIS BALIUS ! LU 4-0937.
ARTĖJA '----------------------------------------- -

Saulė ir gamta viliote vilioja, M OVI NG 
kiekvieną išbėgti iš miesto dul- r. ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kių ir praleisti popietę gamto- kitus daiktus. Ir iš toli. Miešto 
je. Tokia proga, ypatingai dėt-; leidimai ir pilna apdrauda. 
roitiečiams, bus sudaryta birže- 2047 W. 67 PI., WA 5-8063
lio. 6 d., šeštadienį, Jaunimo,! 
stovykloje, Manchester, Mich. 
Atvykite visi ir jauni ir pagyve
nę.

Stovyklos svetainėj bus ga
lima gauti pietūs, o vakare gro
jant geram orkestrui — pasi
šokti. Veiks turtingas bufetas 
ir karšta kava su geriausiais 
geriausių šeimininkių tortaiSi

Ir toliau atvykusiems ir la
bai pavargusiems bus galima 
gauti nakvynė stovyklautojų pa 
talpose. Tuo atveju reikėtų tu- ( 
rėti tik paklodę, pagalvei už-, 
valkatą ir antklodę.
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SOPHIE BARČUS 
RADIJO VALANDA 

Visos programos iš WOPA 
1490 Kilocycles FM 102-7 MCA.M.

Kasdien: nuo p'rmadienio iki penk
tadienio 10 ■ II vai. ryte. Šeštadienį h 
sekmadienį 8:30 iki 9:30 vai. ryte.

Vakaruškos pirmadienį 7 vai vak 
Raštini: 7159 So. Maplewood Avė., 
ChicaRO 29. IU. Telef. HE 4-2413

Sąžiningai — nebrangiai taisau

TELEVIZIJOS
IR RADIO APARATUS

Už patarnavimą vietoje — $3.00; už 
dirbtuvės darbą — $10.00 ir dalys 

Pigios paveikslinės lempos.
J. MIGLINAS

2549 W. 69 St.„ II a. PR 6-1063 
1 -*”1** “““ °'*"*'”**

MOKSLEIVIŲ PAVASARIO 
VAKARĖLIS

Gegužės 30 d. šeštadienį 6 
vai. vakaro Danų salėje (Da- 
niebal Hali) 1753 W. Hancock, 
įvyks moksleivių vakarėlis. Va
karėlį rengia skaučių “Vilijos” 
d-vė. t 

i
Visi lietuviai moksleiviai-vės 

yna mielai kviečiami atsilanky- i 
ti.f

DETROIT, MICH. SKELBIMAI
DETROITO BIZNIERIAI 

IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michjgan 
Tel. TO. 4-6165

GENERAU contraotor
Atlieka žvairius statybos pataisy

mo ir pertaisymo darbus — stalinin- 
kystės, cemento. mūrijimo, elektroai 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo. 
Atskirų kambarių bei butų įrengimą 
pastogėse ir skiepuose

SIUNTIMUI Į LIETUVA AR KITAS ŠALIS
visų rūšių VILNONES MEDŽIAGOS importuotos iš Anglijos 

Didžiausias pasirinkimas vyrams ir moterims 
net ir vietiniam vartojimui.

Didelių išmierų skaros moterims.

WAYNE DRY
WHOLESALE & RETAIL.

7146 Michigan Avė.,
Telefcinai: parduotuvės VI

GOODS HOUSE
Savininkas: HENRY TOBET

Detroit 10, Mich.
3-4130 — residencijos LI 2-0119
— -...-.............

De Gaulle...
(Atkelta iš 3 pusi.)

I VILNIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 30 ir 31 d.d. Detroite 
įvyksta Vilniaus Krašto Lietu-1 
vių Sąjungos skyrių atstovų j simas, kiek tas “plyšis” yra re- 
suvažiavimas, kuris vyks His- jalus? 
panos Unidos svetainėje (W. 
Vernor ir kampas 25 gt.). Šis I 
suvažiavimas yra reikšmingas i 
įvykis sąjungos gyvenime. Jame I jotinai tie “skirtingumai nėra 
dalyvauja JAV ir Kanados kraš I tiek ryškūs ir jųjų tarpusavis 
tų^ skyrių atstovai ir eilė žymių santykis yra visiškai kitoks, 
mūsų kultūrinio bei politinio paryžiuje tos sukakties minė- 
gyvenimo asmenybių. '

Gegužės 30 d. 9 vai. r. atsto
vų registracija. Po to — posė
džiai.

Mažiau besidomi politika

Pačioje metropolijoje neabe-

Sekmadienį 11 vai. šv. Anta
no lietuvių parapijos bažnyčioje 
iškilmingos pamaldos. Po pa
maldų 12:15 vai. tos pačios sve 
tainės auditorijoje įvyks iškil
minga suvažiavimo uždarymo 
akademija, kurios metu bus 
trumpa Centro Valdybos pir
mininko adv. A. Juknevičiaus 
paskaitėlė, organizacijų sveiki
nimai ir meninė programa, ku
rią išpildys Detroito Dramos 
sambūrio nariai, vadovaujami 
akt. J. Pusdešrio.

Kviečiame Detroito lietuvis- 
! kąją visuomenę bei vietos orga
nizacijas savo gausiu dalyvavi
mu paremti mūsų Sąjungos veik 
lą. Gausiai dalyvaukime suva
žiavimo proga rengiamose vai
šėse, pamaldose bei akademi
joje.

Vaišių kvietimus galima įsi
gyti pas mūsų skyriaus valdy
bos narius: A. Misiūną, B. .Pet- 
kauską, J. Leką, J. Kirtiklį ir 
A. Rimbą. Valdyba

jimas “susipainiojo” su visa 
virtine kitokių įvykių, minėji
mų, nuotaikų, šiemet Prancū
zijoje gegužės mėnuo turėjo 13, 
ar 14 “nedarbo” dienų. Prade
dant Gegužės 1-sios dienos 
šventę, per Paliaubų dieną ir 
baigiant šeštinių bei Sekminių 
šventėmis (čia dar prisideda 
sekmadieniai bei šeštadieniai ar 
pirmadieniai, nes “normaliai” 
prancūzas dirba tik 5 dienas 
savaitėje) paryžietis “neturėjo 
laiko” užsiimti politika. Prie 
to viso buvo' dar prisidėjęs (pir 
mas rimtas, de Gaulle atėjus 
prie valdžios) streikas tamau-

KAZYS ČESNAUSKAS
12116 So. 93rd Avė.
PALOS PARK, ILL.
Telef. GIbson 8-4938

i Generalinis kontraktorius 
namų statybai, įvai-

•
naujų 
siems remontams ir namų per
tvarkymams 
patyrimą
Patys atliekame cemento ir 
medžio darbus. • Apskaičiavi
mai nemokamai.

• Turime didelį 
namų statyboje. •

ADOMAS VAITKEVIČIUS
Anglių ir Alyvos 

Patarnavimas
Telef. REpublic 7-5803

Visų rūšių apšildymo 
sistemos įvedimas, 

perdirbimas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas,

ATLAS FUEL CO
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Tel. PRospect 6-7960

PŪBLIC
STEEL STORAGE

• 50,000 sq. ft.
• Overhead Crane
• Also Heavy Trucking

LAMANO WAREHOUSE, Ine.
35-08 Vernon Blvd.

Long Island City. N. Y.
RAvenswood 1-8082

“Best 
engineered” 

economy 
car

BritishTRIUMPH
Sedan

• .$1,090.00 mažiau negu 
vidutinis automobilis.

• Iki 60,000 mylių be 
didesnio remonto.

Virš 70 m.p.h. (arklio jiegų) 
greitis 65 mylios važiavimo.

• By the. makers of 
TRIUMPH TR-3 
sports car.

Pradedant nuo $|,450oo
ir ankščiau

BALZEKAS 
MOTOR SALES, INC.

4030 Archer Avenue
CHICAGO 32, ILLINOIS

NEMOKAMAI supažindinsime prie 
jūsų. namų. Pašaukite telefonu — 

VIrginia 7-1515

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ASBACH URALT 8 Yr. Old GERMAN
BRANDY t Fifth $ZĮ.83

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS SELENIS 

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais 

ofiso: WE 3-7000; res.: WE 4-6621 
arba atsilankykite į 

GUSTAFSON REALTY CO.
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

METANA FIVE STAR BRANDY Fifth $5.74
CHOICE OF ROPHI OR GAUTHIER THREE

STAR COGNAC Fifth $4.69
GRAIN ALOOHOL 190 Proof V.S.P. Fifth $/į.89 
POPULAR BRAND OF GIN (Full Quart) $2.98
IMPORTED CANADIAN VVHISKEY g

6 yr. old 90.4 proof Fifth $<J,69 K 1
IĄ% PADIDINA

PEPPERMINT SCHNAPPS 
60 Proof.

I

ZYWIBC IMPOKTED POLISH BEER
Case of 24—12 oz. Botties Case $^95 

NATIONAL PREMIUM BEER

tojų visų komunikacijos prie- 
! monių, kai gegužės 6 d. buvo 
, didžiąja dalimi suparaližuotas 
visas judėjimas Prancūzijoje. 
Savaime suprantama, kad to
kiame “fone” gegužės 13 die
nos minėjimas Paryžiuje buvo 
atžymėtas tik oficialinėmis iš
kilmėmis, gi eilinis paryžietis j 
pasistengė tą dieną išsprukti iš

Paryžiaus arba bent “Bois de 
Boulogne” pavėsyje pasilsėti 
ar aikštelėse pa ritinėti savo 
mėgiamą (geležies) ritinį. 
Trumpai tariant, paryžietis, 
ypač atėjus de Gaulle prie val
džios, kaip ir nenori visai do
mėtis politika, palikdamas tą 
painų klausimą tvarkyti “vals
tybės gelbėtojui”.

TINKAMI RŪBAI PUODĄ | 
GERĄ SAVIJAUTĄ |

Pas mus yra didžiausias 
pasirinkimas vasarinių rū
bų gerai žinomų firmų: 
Botąny — Society Brand, 

Phoenix ir kt.

Nepaprastai puikių marš
kinių, kaip išeiginių taip 
ir sportinių, kad juos dėvė
dami nejausite vąrginan- 
cių karščių.

★ ★ ★

Visi mūsų pardavėjai 
kalba lietuviškai.

Atėję kartu tėvas ir sūnus, abu ras puikiausius sau rūbus.
PirĮmadieniais ir ketvirtadieniais atdara ir vakarais ikį, 10 vai. 

Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. vakaro.
NAUnEMS KLIENTAMS ATIDARIUSIEMS PAS MUS PIRKIMO 

SĄSKAITĄ, DUODAMOS ĮVAIRIOS DOVANOS

H. SEIGAN
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS

IR JAUNUOLIAMS

NAUJOJE VIETOJE

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

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR SINCLAIR GAZOLINAS

Lyginimas, dažymas. Taisomi ir reguliuojami (tune-up) moto
rai, stabdžiai: keičiamos dalys ir t. t.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidaryta 
nuo 8 vai. ryto iki 6 v. v. šeštad. iki 12 vaE d., sekmad. uždaryta 

1934 W. 59th Street Tel. GRovehilI 6-9136
M. CESAS

=---------------- -
PERKRAUSTYMAI - MOVING

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir
- tolimų distancijų. Šaukite sekančiai'

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. LTTUAN1CA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas FRontter 6-1882

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
3 dalių Sectionail svečių kambario 

komplektas, six , “step” staliukais, 
koletailio staliuku ir 2 lempos, pa
gaminta pagal užsakymą 
už ......................................................$269.95

Spiruoklės ir matracas už . . $ 39.95
Foam rubber supamoji kedč 

už ................................................... $ 49.95

Hollyvrood lova — spiruoklės ir matracas .....................................$ 49.95
Elektriniai vedintuvai už ........................................................ $4,95 ir augščiau.

Mūsų erdviose ir vėsiose, patalpose turime didžiausią pasirin
kimą: šaldytuvų, elektrinių krosnių, vėsintuvų, radio ir televizijos 
naujausių aparatų ir kitų namams reikmenų.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelf Road Tel.: SEeley 3-4711
Sekmadieniais atdara nuo 11.00 iki 4:30 po pietų.

TV — RADIJAI — HI-FI’S — ORO VĖSINTUVAI — 
AIR CONDITIONERS

FRA N K’S Television and Radio, Ine.
SALES & SERVICE Sav. P. Keršis, P. Endzelis, J; Bendoraitis

3240 South Halsted Street Tel. — CA 5-7252

DIVIDENDĄ!

CRANE SAVINGS AOT>A^N
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkiewicz, pres.: E. R. Pietkievvicz, sekr. ir advokatas
<>CKX><XX>O<KXXX><XXXXX>

Mokame augštus dividendus, keičiame čekius. Parduodame ir perkame 
valstybes bonus. Taupytoj’ams patarnavimai nemokamai,

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta iki $10,000.

Darbo valandos: pirmadienias Ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antrad. Ir penkt. 9 iki 5; trečiad. uždaryta, o šešt. nuo 9 Iki vidurdienio.
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KADA GALIMA ĮAMŽINTI
P. P. CINIKAS, M. I. C.

Paminklas senatoriui Taft
Demokratų partijos vadai 

Washingtone pyksta, bet res
publikonai džiaugiasi naujuoju 
senatoriaus Ro'bert Taft pa
minklu.

Kai oficialus leidimas buvo 
duotas komitetui pastatyti ypa 
tŲigą paminklą Wl2«iington.o 
mieste Taftui, senatoriai nie
kad nemanė, kad bus toks im
ponuojantis paminklas. Tiesa, 
J. Valstybėms tas paminklas 
nieko nekainavo, nes pinigai 
(vienas milionas dolerių) buvo | įlinkio 27 varpai skamba ketu- 
savanorių aukotojų suaukoti, j ris kartus į valandą ir nuolat 
Senatas paskyrė žemės sklypą i primena visai apylinkei jo bu-

W.ashingtone. Istorija yra ge
riausia teisėja žmogaus vertės 
ir kad ir žymaus žmogaus dar
bai turėtų pasenėti prieš spren 
dziant jo vertę J. Valstybių 
torijos eigoje.

Kada žmogus yra vertas 
paminklo?

Šen. Ta*t paminklas yra
bai įspūdingas ir imponuojan
tis visais- atžvilgiais. Douglas 
Orr., iš New Haven, Conn., su
projektavo paminklą ir da-vė 
jam vieną svarbią ypatybę. Pa-

is-

la-

ji yra nelyginant mokykla, kuri 
chorą veda į vis sudėtingesnius 
veikalus.tam tikslui, O visvien ta žemės vimą toje vietoje. Demokra

tams' keturius sykius į valandą 
yra primenama, kad prie prezi
dento rūmų stovi gražus, ži
bantis, marmurinis paminklas; 
“Ponui Respublikonui”. Tuo 
vardu senatorius Tafty buvo ži
nomas Senate. Šen. Taft ilgai 
ir garbingai tarnavo Ohio vals
tybės žmonėms ir tos valsty
bės žmonės ypatingai įvertino 
jojo pasidarbavimą, bet ar to 
užtenka kad būtų statomas ne
paprastas paminklas J. Vals
tybių sostinėje? Kaikurie tur
tingieji ar nemažiau garbingi 
senatoriai galėtų pripildyti Wa- 
shingtoną paminklais, jei pa
minklų pastatymą aprūpintų 
pinigais.

Bus įdomu, kokias taisykles 
senatoriai ir kongresmanai pra 
ves, kad sutvarkytų šį svarbų 
reikalą. Washingtonas turi bū
ti miestas, kur tik garbingiau- 
sieji valdžios žmonės yra pa
gerbiami marmuriniais pamin

sklypo auka buvo nepaprastai 
didelė, kai pagalvoji, kad Wa- 
shingtone tos žemės yra tiek 
maža. Greitai nebus kur sta
tyti reikalingų valdžios namų.

Paminklas yra 115 pėdų augš 
čio, varpų bokštas, padarytas 
iš marmuro, papėdėje yra gra
ži šen. Taft stovyla. Visame 
Washingtono mieste yra tik 
trys tokie paminklai.

■ Dabar ne tik demokratai, 
bet ir respublikonai galvoja,! 
kad per greitai pastatytas pa- ! 
minklas senatoriui. Jis buvo 
garsus žmogus ir gabus politi
kas, kuris pašventė visą savo 
gyvenimą valstybės reikalams, 
bet ar istorija, už 50 ar dau
giau metų, pripažins jam tokią 
augštą vietą? Visi senatoriai ir 
kongresmonai teisingai galvo
ja, kad tikrai reikėtų palaukti 
25 ar daugiau metų, kol būtų 
galima svarstyti ar vienas ar 
kitas valdžios žmogus yra už
sipelnęs ypatingo paminklo I klais.

LAWRENCE LIETUVIŲ PARAPIJOS 
CHORO VEIKLA

lūs ritmiškumas, balsų pasta
tymas ir jų išlyginimas, dina
mikos jautrus pajautimas, įsi
jautimas į veikalo turinį ir tiks

1959 m. gegužės 31 d. Law- 
rence liet, parapijos salėje 6 
vai. vak. įvyksta tos parapijos 
koncertas, diriguojamas žinomo 
muziko Izidoriaus Vasyliūno. Į lūs muzikinio charakterio per- 
koncertą kviečiami lietuviai ne įdavimas sudaro T-
tik iš Lawrence ir apylinkių, 
bet ir iš Bostono bei kitų vie
tovių. Koncerto programoje bus 
išpildomos lietuvių liaudies dai
nos, harmonizuotos komp. V. 
K. Banaičio, paimtos, iš rinki
nio “100 liaudies dainų”. For
tepijonu palydi Vytenis Marija 
Vasyliūnas.

Čia dedame mūsų bendradar
bio pasikalbėjimą su muz. Iz. 
Vasyliūnu apie artėjantį kon
certą.

— Kada pradėjote domėtis 
choro veikla?

— Šalia praktinio, pav. baž
nytinių chorų tikslas pagražin
ti pamaldas ir būti liturgijos 
dalininkais, chorai turi ir kul
tūrinį tikslą. Chorai įneša į mū
sų visuomenės gyvenimą kilnią, 
dvasinę vertybę, kuri šalia auk
lėjamos reikšmės atlieka ir tau
tinę misiją. Lietuvos nepriklau
somybės atbudimo eigoje cho
rai suvaidino ne eilinę'rolę, iš
eivijoje jie turėtų irgi būti mū
sų dvasinio gyvenimo rams
čiais.. žinoma, jei jie pasirenka 
tinkamą programą.

— Kaip tamsta vertini šv. 
Pranciškaus parapijos chorą?

— Šiuo metu tai yra nedide
lis, bet augštai kultūringas vie
netas. Daugelis choristų turi 
išlavintus balsus, skaito gerai 
gaidas, jiems netrūksta pasi
ryžimo ir geros valios siekti 
gerų veikalų atlikimo, ką liudija 
pastatymas tokių veikalų kaip 
Dubois Oratorija, Dvorako O- 
ratorija, giedojimas polifoninių 
Mišių Viadana, Hasslerio, Cas- 
cioįini, arba klasikinių Bruck- 
nerio, pagaliau K. V. Banaičio 
liaudies dainų antroji progra-

sudaro objektyvųjį 
mastą kiekvienam chorui. Prie
šingai: pigi, menkų kompozito
rių sukurta programa, daina
vimas išeinant iš tono, nerit- 
miškumas, balsų neišlyginimas, 
neatkreipžmaš Semesio į dina
mikos ženklus — ar tai tyliau 
ar garsiau, vienodas visų vei
kalų išpildymas, nežiūrint jų 
turinio ir charakterio — visos 
šios žymės yra neigiamos ir 
pačiam žymiausiam chorui.

f . . I
— Kokia programa yra tin

kamiausia mūsų chorams?
— Liaudies daina gerų kom

pozitorių suharmonuota, mūsų j 
kompozitorių individualioji kū- ■ 
ryba, kurios turime nemaža, pa- ' 
saulinio masto kompozitorių vei: 
kalai, kurių galime rasti ir ne 
persunkiausiųjų ir mėgėjų cho
rams išpildyti. Programa turi 

j patį chorą lavinti ir tobulinti,

— Choro muzika domėjausi 
Kauno konservatorijos studen
tu būdamas, nes šalia savo spe 
cialybės smuiko ir šalutinio da
lyko — fortepiono studijavau 
chorvedybą pas prof. Nikode
mą Martinonį, o vėliau privačiai 
tuo klausimu man žinių suteike i 
Zigmas Aleksandravičius, tik, 
grįžęs iš studijų Romoje ir Če
koslovakijoje. Iš jo gavau ži
nias apie dirigavimo judesio 
reikšmę, kam jis skyrė ne eili
nę viėtą. Vokietijoje lankiau 
Ravensburge Spasendom vaikų 
choro žymiąją mokyklą, kur 
susipažinau su Vokietijoje nau
dojamais metodais. Tuo pat lai
ku vedžiau ir Dillingeno pro
gimnazijos chorą. Gavau žinių 
iš literatūros ir lankomų kon
certų, ypač Vokietijoje. Popa- 
yane, Columbijoje buvau pa- ,

NUO UŽSISENĖJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
ir negali ramiai sSdėti arba naktimis 
miegoti dėl jų užsisenejusios žaizdos 
nležčjimo ir skaudėjimo senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų — uždėkite 
DEGULO OINTMENT. Jos gydymo 
ypatybės palengvės Jūsų skausmą 
r galėsite vėl ramiai miegoti nak

timis. Vartokit ją taipgi nuo skau
džių. nudegimų, ji taipgi prašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
STS. Taipgi prašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
larppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos, dedir- 
vinių odos išbėrimų ir t.t., taipgi tin
kama vartoti vaikučiams, kada pa
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų.
Legulo Ointment yra 

' parduodama: po 75

kviestas vesti St. Domingo pa- į 
rapijos chorą, bet dėl emigra-, 
cijos nuo tos vietos atsisakiau. •

— Kas sudaro choro objek- 
tyviąją meninę vertę, vengiant c<Tntų7Ti.žš irTs.so 
palyginimų su kitais chorais?

— Choro objektyviąją vertę 
sudaro pasirinktoji programa 
ir jos išpildymas. Juo augštes- 
nė yra programa ir juo tobu
liau ji atlikta — juo vertinges
nis yra ir choras, žinoma, ne
neigiant ir pačios balsinės me
džiagos. švari intonacija, tiks-

(paštu, $3.85). Pir
kite vaistinėse Chi- 
cągoj ir apylinkėse: 
Milwaukee, Wis., Ga- 
ry, Ind., Detroit, Mi- 
chigan ąrba rašykit 
ar atsiųskite Money 
Orderį į —

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, 111.

Nuotraukoj matyti šeši vyrai (iš septynių), kurie aplankė Cape Canaveral, Fla., raketų stotį susi
pažinti su raketomis. Jie yra pirmieji vyrai, kurie bus išmesti į erdvę; Jiems kalba gen. Yates. Iš 
k. į deš. — Įeit. Carpenter, kpt. Cooper, pulk. Glenn, gen. Yates, pulk. Shępard, kpt. Slavton. 
Nuotraukoj ifematyti septintojo erdvių vyro Įeit. Schirra. ■ (UPI)

Koks choro tikslas?

ma liudija choristų polėkio ir 
susiklausimo lygį.

z

— Tamstos nuomonė dėl da-i 
bartinės bažnytinės muzikos 
reformos ?

ro vadovavimo darbą dirbti. 
Tai savo klebonui gerb. Pr. Ju- į 
rui ir choristams. Jų turiu ne-i 
daug, taigi ir išvardinu: E. Be-1 
land, J. Černiauskas, J. Stake-1 
liūnas, J. Strelčiūnas, S. Uždą-1 
vinis, J. Valiukonis, R. Wholeyį 
sudaro bosų grupę, jiems iš šir- i

— Lankydamas atskiras baž 
nyčias, dar nemačiau jos įgy
vendintos, giedama, kas giedo- dies dėkoju už įdėtą darbą ir 
ta, su nedidelėmis išimtimis, to- , pasišventimą. J. Blaževičiui, Juo 
dėl neturiu ryškaus vaizdo prak zui Laliui, dr. W. Libbey, St. 
tikoje, kad galėčiau ką nors 
pasisakyti. Teoretiniai, man, 
kaip katalikui, jį nediskutuoti
na.

— Kaip tamsta tapai šv. 
Pranciškaus choro vadovu?

iiiDflinfl. 
lUlTCLCVISIOn 

j W. Sapkai, J. Umpai, I. Hobitz j CSSlGS" S@raVIC^y 
j — visiems, kurie dainuoja teno- i Sav. inž. a. senienas
■ rių grupėje, tebūna mano nuo- j 
širdi padėka už jų nuoširdumą 
ir gerą valią. Altų grupei — 
O. Akstinaitei, J. Andriukaitei, 
M. Hobitz, A. Ma-lėnaitei, G. 
Malėnaitei, M. Songailaitei, O.

! Songailaitei — lenkiu žemai 
i galvą dėkodamas už jų paau-

CHICAGOS VIENINTELIS LIET. 
BIURAS KELIONĖMS 

T VISA PASAULJI

— Už tą garbę turiu būti 
dėkingas prel. Pr. Jurui, šios 
parapijos klebonui, kuris 
kvestijonuodamas mano suge
bėjimų prieš penkis metus mane 
pasiėmė pas save į Lawrence. 
Prel. Pr. Juras yra plačiai ži
nomas kaip kultūrinio darbo 
rėmėjas ir puoselėtojas. Turiu 
būti dėkingas ir Šv. Pranciškui, 
kurio vardą gavau per Sutvir
tinimo sakramentą, taigi nenuo
stabu, kad jis mane ir atvedė 
į šv. Pranciškaus parapiją.

— Ar tamsta dar turėtum 
ką pasakyti “iš širdies”?

— Norėčiau , padėkoti tiems į w . R . /Ra«.xaufikai 
asmenims, kurie man sąlygas' maner\ naSK inascauSKąj

■j - ■> ' E c L —— GA 2-0640

9688 Evergreen Plaza 
(95tli.St. & IVestem) 

Ruošiame grupių ir pavienių 
menų, keliones j visus pasaulio kraš
tus. Sutvarkome dokumentus, teikia
me plačias ir tikslias informacijas. 
Keleivius vežame lėktuvais, garlai
viais ir busais pačiomis pigiausiomis 
kainomis’. Kelionių reikalais kreiptis į

as-

Statiley Balzekas Jr

“Dabar yra pats geriausias

pirkti gražų “convertible” arba vė

sinamų Chrysler arba liuksusinį

IMPERIAL. Jūs nustebsite kaip

1959 IMPERIAL OONVERTIBLE

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
“U WILL LIKĘ US”

DIRECT CHRYSLER IMPERIAL DEALER
4030 Archer Avė. Chicago 32, III. Tel. VIrginia 7-1515

WORLD’S FINEST SERVICE DEPT.

,kotą laiką, neatsižvelgiant šal- 
l čio ir pūgų. Savo aukštabal- 
I siemš sopranams .— P. Barry, 
j I. Libbey, L. švenčionienei, R. 
į Vasyliūnaitei, EI. Vasyliūnienei, 
į E. T. Rakauskienei — prašau 
I Dievo malonės už kantrybę ir 
dėkoju už gražų darbą. Jei ma
no choristai nesigailės tinkamai 
įdėti darbą ir ateityje, manau 
pasieksime dar įdomesnių ir ver 
tingesnių programų. Tikiu, kad 
ir šv. Pranciškus iš tolimo dan
gaus šypsosi, kai mato mus dir-, 
bančius jo globoje giesmei ir 1 
dainai. K. M.

Dfi MESTO !

, Kas parašys man iš Amerikos 
lietuvių? Esu 46 m. amž., 162 cm. 
ūgio, liekna, brunetė. Išsilavinus 
ir gero būdo našlė. Neseniai atvy
kus iš Lietuvos. Hannover (20), 
Plinke str. 2 bei Woehler, Ger
many (British Zone).

Custom mazle, top ųirality 
anodized aluminiun

S C R E E N S
3 TRACK WINDOWS. DOORS

LO KOŠT CO. H ome Improvement 
KOSTAS BUTKUS

Tel. Off. LU 5-3221 Rez. PR ,8-2781

RINOS & VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI 

(Gutters & Downspouts)
DEDAME VARIO — "COPPER 

ALLOY” METALO. RTNAS ir V AND. 
NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS už 

tokią pat kainą, kaip ir "galvani- 
zed”. Jų niekad nereikia dažyti ir 
jie ištveria neribotą laika.

VISOKIUS STOGUS taisome ir 
atremontuojame.. Garantuojami 5 
metams.

DŪMTRAUKIUS IR "SMOKS- 
STACKS” išvalome, atremontuoja
me ir at.ieka.me "tuckpointing”.

NAMŲ R1NAS IŠVALOME ir pa
taisome, išsmaliname iš vidaus ir 
nudažome. Bus kaip naujos.

Mūsų firmd yra didžiausia šioj 
srity, atliekame darbą kuo geriau
siai. už žemiausias kainas visame 
mieste. Visas mūsų darbas garan
tuojamas. Esame pilnai apsidraudę 
Kreiptis galima dieną ar naktį ir 
sekmadieniais. Telefonai —

LAivndale 1-6047 arba
ROckwell 2-8778

Mielai Jums patarnausime.

3321 S. Halsted St.. tel. CL 4-5065
Atdara kasdein 9-6, pirm, ir ketv. 9-9

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmiA

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus bei pervežimus iš 
tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

—z— --------
Š. m. birželio 6 d., šeštadienį, Wellando Medžio- 

tojų-Meškeriotojų Klubas “LITUflNICA" ruošia didelį 

KARTONO BALIŲ GEGUŽINĘ 
kuris įvyks visiems gerai žinomoje ST. STEPIIANS SALĖJ®,

Wella.n<le, Ont. (kampias E. Main ir Port Robinson Rd.)

Programą išpildys Buffalo filharmonijos orkestro, smuikinin
kas p. L. HAJOS, buvęs Lietuvos Valst. Operos koncertmeisteris. 
Gros geras orkestras, veiks įvairus bufetas.

Programos paįvairinimui bus piniginių ir daiktinių laimėjimų. 
Trims gražiausioms kartūno suknelėms bus skiriamos vertingos 

dovanos. Pradžia 3 vai. po pietų.
Kviečiame visus atsilankyti į šią įdomią ir pirmą šiais metais 

gegužinę.
KLUBO VALDYBA

NAUJAI ATIDARYTA MODERNIŠKU BALDU KRAUTUVĖ
MARQUETTE FURNITURE CO.

Antanas Peškys ir E. V. Žukauskas, savininkai
6222 South Western Avė. (prie 63-čios)

Chicago 36, III. Telef. PRospect 8-8526
Baldai: VALGOMIESIEMS; MIE

GAMIESIEMS; SALIONAMS.
LEMPOS * MATRACAI * SOFOS
* FOTELIAI * STALIUKAI * 

MIEGAMOS SOFOS IR KT.
★ ★

Krautuvė atidaryta kasdien nuo 9
vai. r. iki 6 v. vak. P.irm. ir Ketv. 
nuo 9 v. r. iki 9 vai. vak. ir sek- 
mad. nuo 2 vai. p. p. iki 6 v. vak.

GRANT WORKS
ALYVA ANGLYS

Sąžiningas patarnavimas.
rūšies anglys ir 
alyva.

16 So. 49 Ct., Cicero 50, III.

OLympic 2-9311
Adam Bernadisus

1909 1959

STANDARD FEDERAL
Chicagos stipriausioji įstaiga

Laiminga ateitis priklauso tiems, kurie taupo SAUGIAI dėl 
Jos. Jau virš 50 metų sėkmingai tarnaujame lietuviams.

Kodėl neskolinti iš Standard Federal, kurioje daug 
sutaupysite?

Duodam paskolas 5%—pagal įmokėjimą.

Chartered and supervised by the U. S. Government

JUSTIN MACKIEWICH,- President
JUSTIN MACKIEWICH JR„ Executive Vice-president

TURTUS $70,900,000.00
ATSARGOS FONDAS $6,000,000.00

VALANDOS: Kasdien, įskaitant šešt. nuo 9 vaL ryto iki 4 vai. p.p. 
Ketvirtad. nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. Treč. visai neatidaroma.



DIENRAŠTTS DRAUGAS CHICAGO. TLLINOTS Ketvirtadienis, gegužės 28,1959

LAISVĖS VARPUI PENKERI METAI
Pasikalbėjimas su "Laisvės Varpo" kultūrinės radijo 

programos steigėju ir vadovu Petru Viščiniu
K. MOCKUS, Boston, Mass.

Vienintelė tokio pobūdžio slingesnis ir naudingesnis visais 
programa i atžvilgiais. Juk tokiu atveju

, v. ,. , . ; atkristų daug rūpesčių, kaip ra-Bostono ir plačių apylinkių ... .. v, .. ’ ,,, ... , , . i dilo stoties nesko urnas, klau-lietuviai kas sekmadieni turi I , . , _ r , / .
progos išklausyti rimtos, kruop 
ščiai parengtos radijo progra
mos. Ir taip yra jau penkeris 
metus. Kai neseniai Bostone 
lankėsi VLIKo pirm. dr. A. Tri
makas ir pasiklausė tos progra-1 
mos, kurioje nebuvo jokių ko
mercinių skelbimų, o tik jo pa
ties kalba, muzikos, literatūros 
dalykai, kultūrinė informacija, 
jis labai domėjosi ir teiravosi, 
kokiu būdu tai galima padary
ti.

Iš tikrųjų tai nuopelnas veik
laus, energingo vilniečio teisinin 
ko Petro Viščinio, kuris per 
penkeris metus pajėgė suorgani 
zuoti ne tik pačią programą, 
bet ir lėšas radijo stočiai ap
mokėti.

I

ligi šiol laikėmės. Kiekvienu at
veju, kai buvo keliamas klau
simas įlieti i programą daugiau 
skelbimų ar pramoginių daly
kų, visuomet buvo atkreipiamas 
dėmesys j tai, kad tokia refor
ma nesiderina su programos 
pavadinimu.

— Malonėkite nužymėti ryš
kesnius nueito kelio etapus.

I
i

----------------- I-----

Linksmiau & HELP WANTED ADS
I

CLASS1FIED
Suklydimas

Iškilmingai žengdamas tur- į 
tingas pirklys susitinka moks-' 
lininką, su kuriuo buvo susi- j 
pykęs.

— Iš tolo matydamas tave | 
ateinant palaikiau asilu sa- ; 
ko pirklys praeidamas pro 
šalį.

— Suklydau ir aš — atsako 
mokslininkas, — nes iš tolo ta
ve palaikiau žmogumi.-.,

REAL ESTATE

MABODETTE PARKO CENTRE;
Ir vėl proga. 5 kamb. beveik nau

jas modern. mūrinis, 
mas, karpetai, alum. 
319,850.

Alyva šildy- 
langai, tik

5 kambarių medinis. 2 auto ga- 
i.r 2 kamb.

i sytojų subūrimas, bent dalies 
I reikalingos programai medžia- 
j gos surinkimas ir t. t. Pagaliau 
| tokiu atsitikimu liktų nepadi- 
j lintąs lietuvių programų skai
čius, nuo kurio iš dalies parei
na tų programų darbo sėkmin
gumas. Juo lietuvių programų 
įažiau, juo lengviau joms išsi

versti, nes mažiau skaldoma vi
suomenės parama. Bet praktiš- 
; kai įsijungimas su nauju tiks-1 Vienu momentu teko pergyventi 
i lu ir nauja programos forma ■ ' ‘ ‘ - - -
j į veikiančią radijo programą 
j yra neįmanomas. Toks įsijun
gimas būtų lygus veikiančios . 
programos pagrindiniam per
tvarkymui, kuris turėtų paliesti .. j Kaaa iš puses vaianaos prau- ; o namu, mulas,
taip pat programos vadovybę. programa iki valandos aWte- Gazu 8Pšild- Suaugusiems,n nrta fn r,ailoid> n'ome Programą iki vaianaos. Ha^nhnll Ar,.

— Organizaciniu atžvilgiu 
pirmasis etapas užbaigtas 1955 
m. gegužės 23 d., kada buvo 
priimtas Laisvės Varpo statu- 

! tas, kuriuo dabar vadovaujama
si. Tai gana svarbus įvykis Lais 
vės Varpo stabilizacijai. . Ligi 
tol buvo įvairių tendencijų. Kar
tais pasireikšdavo tiek priešin
gos nuomonės, kad būdavo bai
mės, ar pavyks jas suderinti.

net sunkesnę krizę. Bet dabar 
visa tai jau praeityje.

Programos plėtimo ir tobu
linimo požiūriu pirmasis etapas i 
užbaigtas 1958 m. birželio 15 d., 
kada iš pusės valandos prail- '

O prie to neprisileidžia nė vie- •. 
na programa, kol ji gali išsilai
kyti. Dar sunkiau įpiršti visuo
meninį ir kultūrinį turinį toms 
lietuvių radijo programoms, ku 
tos turi ilgametes tradicijas 
ir pastovias pajamas iš skelbi
mų. Jos tiesiog negali įsivaiz
duoti, kaip galima išlaikyti vi-, 
suomeninę ir kultūrinę lietuvių j 
radijo programą. Ir. todėl buvo 

■ pranašų, kurie skelbė," kad Lais- 
: vės Varpas neišsilaikys ilgiau, 
j kaip du mėnesius, jeigu jis >ne- 
j atsirems į skelbimus, polkas ir 
(•šlovinimą tų asmenų, kurie pri- 
, sideda prie programos išlaiky- 
, mo. Laisvės Varpo penkerių me 
| tų veikla įrodė, kad tie prana-itaSi apie 70 m. amžiaus. Senas 
šai klydo. Iš minėtų Jūsų ketu- . ateivis iš Suvalkijos. Jieško sesuo 
rių radijo programų lietuvių 
kalba šiuo metu veikia trys. 
Su kiekviena jų atskirai ar viso
mis kartu Laisvės Varpas mielai 
jungtųsi į vieną, jei jos sutiktų, 
kad tokioje jungtinėje lietuvių 
radijo programoje turi dominuo 
ti lietuvių visuomeniniai ir kul
tūriniai reikalai.

— Kek$ buvo ir tebėra pa- 
grjndbūs Laisvės Varpo tiks
las?

— Laisvės Varpo tikslas pir- 
tojas. Jo vedamos programosTm°ic^PwS^moJeikuv° taipnu- 
sukakties proga kreipiausi į mie 
lą Petrą Viščinį ir gautus ąt- 
sakymus pateikiu skaitytojams, Sėtuvių radijo programų,
linkėdamas stipriau remti jo di-, Lietuviškoji muzika, gražiosios 
dėlės pastangas.

— Kada ir kokiomis aplii^ 
kybėmis įsteigėte Laisvės Var
pą?

— Laisvės Varpas pradėjo 
veikti 1954 m. kovo 7 d. Tą die
ną buvo perduota pirmoji jo 
programa. Tačiau mintis įsteig
ti visuomeninio ir kultūrinio 
pobūdžio lietuvių radijo pro
gramą kilo dar 1949 m. pabai
goje. Taiigi, nuo sumanymo iki 
jo įgyvendinimo praėjo gana 
daug laiko. O taip atsitiko to
dėl, kad tokia radijo programa 
buvo naujovė, kurios realumu 
ir pasisekimu daug kas abejojo.

- Jieškant visuomenėje atramos 
ir paramos, naujai sumanytos 
radijo programos organizavi
mas buvo nukreiptas per SLA 
antrąją apskritį ir ALT San
daros pirmąją apskritį. Šios or
ganizacijos skyrė atitinkamas 
pinigų sumas darbo pradžiai ir ' 
padėjo jieškoti rądijo stoties. 
Todėl jos laikomos Laisvės Var
po organizatoriais. Bet visuo
meninės ir kultūrinės radijo 
programos išlaikymas yra sun- j kurtai Lietuvos valstybei Laiš
kesnis uždavinys, negu jos su-' vės Varpą, kuris jungė šio kraš 
organizavimas, šio uždavinio 
niekas nesiėmė, tad Laisvės 
Varpas padarytas savarankiu 
organizaciniu' vienetu. Nuo pat 
pradžios jis turi savo narius, 
valdybą, kontrolės komisiją, vi
suotinius narių suirinkimus ir 
tvarkosi taip, kiaip visos kitos 
organizacijos.

— Kai prieš penkerius su vir
šum metų buvo organizuojamas 
Laisvės Varpas, Bostono apylin
kėse veikė keturios radijo pro
gramos lietuvių kalba. Ar ne 
tiksliau būtų buvę jsijii^'gti į ku
rią nors tų programų, negu or
ganizuoti naują?

.— Ir taip, ir ne. Teoretiškai 
imant, įsijungimas i veikiančią 
radijo programą turėtų būtį tik

Petras Viščinis yra gimęs 
1912 m. liepos 27 d. Druskinin
kuose. Lenkų okupacijos metais 
mokėsi Vilniaus Vytauto Didžio 
jo gimnazijoje ir ją baigęs stu
dijavo Vilniaus universiteto tei
sių fakultete, kurį baigė diplo
muoto teisininko laipsniu. Visą 
laiką gyveno ir veikė okupuo
tame Vilniaus krašte. Nepriklau 
somą Lietuvą lankė du kartu 
— 1938 m. pabaigoj su “Varpo” 
choru ir 1939 m. gegužės mėn. 
su lietuviais laikraštininkais. 
Aktyvus laikraštininkas okupuo 
tame krašte nuo 5-tos gimna
zijos klasės.

Vokietijoj stovyklinio .gyve
nimo metais buvo Ravensburgo 
liet, kolonijos pirmininku, leido 
rotatorinį laikraštį, buvo pre
kybos mokyklos mokytoju.

Atvykęs į JAV, seseris metus 
buvo Balfo centro direktoriumi, 
dirbo Brocktono liet, taryboje, 
kol vėliau įsitraukė į labai daug 
laiko reikalaujantį Laisvės Var
pą.

Visuomenininkas savo visa 
prigimtimi, geras kalbėtojas, 
vilnietiško nuoširdumo darbuo-

I

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKĖJ ‘
TARPININKa1 I a Wl-

BITŲ lŠNfnV1i’’V” 
•ITARNAVIMAS v rJLTUI 

>'iWF I \ f’KI A VČ'IL'.IV RA RASĄ
BELL - VARPAS Jteal Estab

Išnuom. 2 butai po. 5 kamb. Nau
jai dekoruoti. Garu apšild. šaldytu
vas ir virimui krosnis. Pageidau
jami suaugę. Tel. ABerdeen 4-7216; 
po vai. is sekmad. skambinti HLd- 
son 3-5597.

Išnuom. 5 kamb. butas, 2-me

Nuo tada susidarė platesnės ga- j 
limybės siekti užsibrėžti tikslo. Į 
Per ketverius metus teturint i 
pusę valandos laiko, darbas bu-1 

I

5349 S. Campbell Avė.
Tel. GRovehill 6-5054.

Išnuom. kambarys vyrui. Su val
giu ar be valgio. Graži vieta. Ne
toli bažn. 4320 S. Fairfield Avė.

i

įsakytas: “Pradedamoji progra-
1 ma — visiškai skirtinga nuo i. .. ... . ...

(Nukelta į 7 pusi.)

Marąuette Manor — įmokėjus 34.900 nusipirksite 2-jų a.ugštų mūr. 
pajamų nuosavybę. 2 po 5 kamb. Modern. virtuves i,r plytelių vonios. 
Alyva karštu vand. šild. Vandens apsčmimo kontrolė. Garažas. Sav. ap
leidžia miestą.. NELAUKITE.

I Vakarus nuo Marąuette Parko 5 kamb. mūr., 5 m. senumo. Gazu 
šild. Sklypas 45 pėdų. 2 maš. garažas. Pirkinys vertas pamatyti. Tik 
322.9000.

Brighton Parke serganti našle apleidžia miestą.. 2-jų augštų mūr. -5 
ir 5 kamb. Pilna pastogė. Karštu vand. šild. Patobulinti antrieji langai. 
Greitam pardavimui už tikrai nužemintą, kainą. 325,900.
. Bridgeporte. Norintieji greit sutaupyti ir išmokėti pajamų nuosa
vybę pasiteiraukite apie šitą pirkinį: 2 namai susidedanti iš. 5 butų — 
6 kamb. butas ir 4 butai po 4 kamb. Gazu šildymas. Pamatę įsitikinsite. 
Tik 318,500.

Oakliwn. 5 kamb., mūrinis, 5 m. senumo. 78 pėdų sklypas. Modern. 
virtuvė ir vonia. Alyva šild. Alųmin. langai. Kilimai. Arti susisiekimo ir 
visų kitų patogumų. Tik 316,500.

Brighton Parke. 2 augštų med. Naujai atremontuotas. 5 kamb. (3 
mieg.) ir 4 kamb. butas. Gazu šildymas. Arti mokyklos ir 
maš. garažas. Pamatykite įvertinimui. 320,900.

(Sage Parke. 2-jų augštų mūr. 2 po 4 kamb. (3-čias mieg. 
nam butui galima naudotis iš pilnai įrengto porčiaus. Gazo 
Alum, langai. Tikrai gera proga. Tiktai 325,500.

Piet. vakarinėj miesto daly, naujas 5 kamb. (3 mieg.) mūr. Rūsys, 
didelis sklypas, apsčmimo kontrolė, šilima gazu. Tik 31,500 įmokėjus 
galima tuoj pat kraustytis.

BELL - VARPAS REAL ESTATE
BUTŲ NUOMAVIMAI,

GENERAL INSURANCE — NOTARY PUBLIC
5916 So. V/estern Avė. Tel. PRospect 8-2233

ražas, rūsys, porčius 
atiko. $14,500.

Naujas elegantiškas mūrinis. 3 
mieg., 2 vonios, luksius beismontas, 
karpetai, alum, langai ir kit., gara
žas. $26,900.

Gelsvų plytų nauja mūro reziden
cija prieš parką, 5 kamb., 
šild., apsauga nuo potvynio,- 
žas. $21,500.

Keli blokai nuo parko, 6 
bungalovv, alyva šildymas. 2 
naujas mūro garažas. $18,500.

Biznio namas, mūrinis, arti mūsų 
ofiso, gražus 3 miegamų butas, ge
ras rūsys .naujas alyva šildymas, 2 
auto garažas. $26.900.

Apartmentinis, 5 butai ir garažai, 
pelningas mūrinis namas. $55.000.

Arti. ST. Kita, modernizuotas di
delis 2 butų mūrinis. 2x6, ir por
čius, alyva šildymas. $29,900.

Medinis apkaltas. 4 • kamb. ir 
porčius, , alum, langai, rūsys, gazo 
naujas šildymas, garažas. $13,900.

Arti mokyklų, 6 kamb. namas, rū- 
sys, 2 auto garažas. $14,900.

1 Apie 67 ir Ashland, 2 -butų gražus 
mūras 5- ir kamb., alyva šildymas. 
$19.900.

Apie 67 ir Ashland, 8 kajtnb. mū
rinis ant 2 lotu, naujas gazo šildy
mas, .rūsys, garažas. $16,800.

GAGE PARKE. 6 kambarių mū- i 
rinis ir šalia tuščias lotas, 2 auto 
garažas. 18,800.

GAGE PARKE ant plataus loto 
mūrinis bungalovv 6 kambariai, gu
zo naujas šidymas, 2 auto mūro ga
ražas. $21,500.

BRIGHTON PARKE. 3 butų gra
žių, plytų mūrinis. $22,000.

BRIGHTON PARKE erdvi 7 
kambarių mūro rezidencija, 4 mie
gamieji. alyvos naujas šildymas, 
baldai, alum., langai. $20,000.

BRIGHTON PARKE. 2 butų mū
rinis, 2 auto 
mas, pilnai 
$24,700.

K. VALDIS REMI ESTATE
3655 W. 69th St. (

RE 7-7200 arba RE 7-8534

gazo 
gara-

kamb. 
auto

bažn. z

kiekvie- 
šiluina.

Į

.1i

KKAL ESTATE REAL ESTATE

Marąinette Parke. prie 73.rd & 
Richmond st. 6 kambarių mūrinis 
Georgian stiliaus namas. Kilimai 
nuo sienos iki sienos valgomajame,' 

ii\ ant laiptų. Fiber Glass 
“avvnigs”. Apšildymas gazu. 
boileris. 41 ped. pločio skly- 
automob. mūrinis garažas, 
taip puikiai užlaikytas, kad 

atrodo negu naujas. įmokėti

6 kam. mūr. bung., __ -
garažas. Nupigintai. 1 
Nauj. 5 k. mūr. vis- ’4$įįlSJ S.K.A 
kas extra. —Pigiai 
Geroj vietoj 2 po 4, 
garažas. . . $25,900 ®______ _
V'sarviete netoli Chicagos, motori
nė valtis ................ $2į4o0

Prieš pirkdami namus būtinai pa
tikrinkite mus.

BUDRECKAS 
4081 ARCHER AVĖ, LA 3-3384 
Parduodama dėl mirties šeimoje. 
Namas su moderniškiausia taverna 
ir 7 daktarų ofisais. Taverna turi 
42 kėdės aplink barą, 9 šaldytuvus, 
Šitą namą ir bizni tik apžiūrėję 
įkainuosite, nes parduodamas tik 
už paskolą. $35,000, arba už geriau
sią pasiūlymą.
Dėmesio, turintieji įmokėti $2,000, 
nupirksite 4 vienetų mūr. namą. 
Kaina $18,000.
Marąuette Parke. 2-jų augštų mūr 
2 po 6 kamib. $29,900.

VAINA REALTY
6540 S. Western Avė. 

REpublic 7-9515 REpublic 7-4639

langų 
Naujas 
pas. 2 
Namas 
geriau 
tik $4,000.00.

Turime ir kitų namų pardavimui, 
taip pat ir prekybinių namų.

Jei norite parduoti savo namą, mes 
jums mielai patarnausime: turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis i mūsų raštinę -

SHUKIS REALTY

Išnuom. 2 labai didelių kamba
rių butas su vonia, pastogėje. Da
linsi apstatytas: šaldytuvas, kros
nis, stalas ir kėdės. Gazo pečium 
apšild. Karštas vanduo. $55 j mėn, 
6809 S. RocktvelJ St.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas VITAS VYTAUTAS 

BAL'TRAKONIS, s. Jono, gimęs 
1923 m. Jieško motina iš Lietu
vos. Jis pats arba apie jo likimą 
žinantieji prašomi rašyti šiuo ad
resu : Kybartų rajonas, Virbalio I po 6 vai. vak. CLiffside 4-0711. 
paštas, Bijotų km., Lithuania, ar
ba J. Bujauskas, 9729 Woodla.wn, 
Detroit 13, Michigan.

I

PARKE. 2 butų mū- 
garažas, alyva šildy- 
sntvarkytas namas.

Pajieškomas: ČARNECKIS, Ma-
1. apie 70 m. amžiaus. Senas

O. Vyšniauskienė iš Lietuvos. Yra 
laiškas. Kreiptis: St. Janušaitis, 
2418 W. 67 St.. Chicago 29, III.

Dulles...
(Atkeltą iš 1 psl.)

Kaip sovietai apsigavo

Šita rezoliucija asamblėjoje 
priimta kaip tik po to, kai Sau- 

l gurno taryba, sovietams kuriam 
i laikui boikotuojant Saugumo ta- 
i rybos darbus ir nedalyvaujant 
joje, vieningai buvo nutarta už
kirsti kelią agresijai Korėjoje. 
Kai jau sovietai susigaudę kame 
reikalas ir pamatė, kad tuo boi- 
kotavimu tik pralošė, netrukus 
patyrė, kad ir iš kitos pusės jie 
užšachuoti — ir tai buvo kaip tik 
Dulles suplanuotos rezoliucijos 
„United for Peace“ atvejąs. Re
zoliucijos šalininkai paliko so-; 
vietus su jų satelitais nereikš
mingoje mažumoje.

Per pastaruosius šešerius me
tus Dulles užsienių politikos dė
ka komunistinė Kinija sėkmin
gai buvo išlaikyta už Jungtinių1 
Tautų durų, jau nekalbant apie 
JAV atsisakymą pripažinti rau
donąją Kiniją.

Dulles iš arti

. mūsij dainos, atliekamos solis- 
1 tų, kvartetų ir chorų, visuome- 
' niniai ir kultūriniai reikalai lie- 1 * J
1 tuviškumo puoselėjimas ir ug- 
' dymas, ypač jaunoje mūsų kar- 
I toje. — tai mūsų programa, 
kuriai stengsimės burti visas 
kūrybines jėgas”. Vėliau Lais
vės Varpo statutę pagrindinis 
tikslas taip apibūdintas: ...“ko
voti dėl Lietuvos išlaisvinimo, 
jungiant visus lietuvius į bend
rą darbą ir aiškinant bolševizmo 
pavojų; palaikyti ir ugdyti lie- 

j tuvybę, saugoti jaunąją kartą 
i nuo nutautimo, išryškinant pa
vojus lietuvių tautai ir duodant 

j rimtos lietuvių kūrybos pavyz
džius bei geros lietuviškos mu
zikos; kelti ir nagrinėti kultū
rines ir visuomenines proble
mas”... šio tikslo laikomasi vi
su griežtumu. Pagal jį paskuti- 
r.1U..m?.tU^įVed!-me Skyr?U 7-ai_ Dulles irgi nebuvo išimtimi.

Jūsų korespondentei Dulleskams ir literatūrinę valandėlę

Išnuom. 5 kamb. butas, 2-m^ 
augšte. Centr. apšild. Karštas 
vanduo. Brighton Parke. Teirautis

6433 S. Pulaski Si.
Tel. LUdlow 5-5900

MISCELLANĘOUS

ŠILDYMAS
A Stančiauskas instaliuoja v. j 

sų geriausių Amerikos firmų gązų 
ir alyva kūrenamus pečius ffur- 
’iaces). visų dydžių oro vėsintuvus 

A ir conditioners) ir atlieka visus 
skardos darbus.
1546 S» 49th Court, Cicero
Tel. OLympic 6-0775 nno 8 vai 

ryto iki 5 vai. vakaro 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro 

OLympic 2-6752i

REAL ESTATE-INSURANCE
NORKUS ,* ASSOCIATES

2405 W. 51st Street 
WAlbr<)oli 5-50S0 
Vak. PR 8-3579

Trečiadieniais uždaryta

Sąžiningas, greitas ir pilnas patar
navimas perkant - parduodant nežu
domą turtą.

Parūpinamos paskolos, draudimai

J. S T 0 Nl K U S
Estate Broker - Notary Public 

PRospect 8-1595-
Reni

MARĄUETTE PARKE
8 butų mūr.: 4x5 Ir 4x4. Mėn. 

jamų $960.-.
5 butų mūr.’ ir taverna. Šalia __

tuščias sklypąs. Mėn. paja-mų 3560. 
A. Rėklaitis.

PIGUS O PLIKUS ,
Gražioje, vietoje netoli 63-čios ir 

Kedzie 6 kamb. namas ant 37 pėdų 
Sklypo. Aut. alyvos šildymas. 2 au
to garažas. 317,500. A. Sirutis.

IEŠKO NAI JO ŠEIMININKO
Naujas 2x5% namas Marąuette 

Pk. Legalus butas rūsyje. Viskas 
moderniška. P. Pranckęvičius.
8 KAMB. MŪR. REZIDENCIJA

10 metų senumo. Prie Whippple ir 
72-os. Gazo šildymas. 2 karų gara
žas. $24,000. A. Katilius.

$25,000 — 2 BUTŲ MŪR.
6 ir 4 kamb. Gage Par.ke. Alyvos 

šildymas. B. Liskus.
GRAŽIOJE VIETOJE

Prie didelio kelio 5 metų mūr. 
namas, 25 mylios nuo Chicagos. 
Apačioje didele patalpa bizniui. Vir
šuje gražus 5 kamb. 
žemės. A. Sirutis.

LABAI GRAŽIAI
6 kamb. mūr. 15 

Gage Parke. Platus sltypas. 321,000. 
A. Rėklaitis.

2x5 KAMB. — $29,500
Mūr. prie Marąuette Pk. Šildymas 

alyva. Karpentai nuo sieon iki sie
nos. 2 karų ,.gga'až4ts. A. Katilius.

NEPItALETSKiTTE l’ROGOS!
Gage Pk. 3x5, 2x4 ir 3 kamb. bu

tas pastogėje. $300 m-ėn. pajamų. 
Tik $25,500. P. Pranekevičius.

ATRODO KAIP NAUJAS
Marąuette Pk. 6x4 ir 2x) % kamb. 

Šildymas su stokeriu. $87,000. B. 
Liskus.

pa-

dar

TALMAN REALTY SALES
Tel. REpublic 7-9400 

2625 W. 71st STREET
Visada naudokitės mūs.ų teisingu 

patarnavimu namų pirkime - parda
vime,, bei būti] nuomavime.

Kreipkitės pas 
ir sąžiningo visų 
monto, statybos
lengviausiomis sąlygomis Chicagoje.

Kontraktoriaus registracijos nu
meris 1 396.

mus dėl greito 
rūšių namų «-e- 
bei finansavimo

Brighton Parke: Mūr. .2 po 6 | 
kamb., didelis sklypas. Gražūs kamb. , 
Garažas. Centr. šildymas.

Mūr. kampinis: Maisto krautuvė | 
ir 5 gražūs kamb. Garažas, 
biznis.

. Mūrinis — 3 butai po 4 kamb. 
Pečiais šildomi.

Mediniai — 2,namai: 2 po 3 
ir 2 po 5 karrtb. Centr. šildymas.

Maisto krautuvė su prekėmis ir 
įrengimais. Gražus butas. Gera nuo
mos sutartis.

Gage. Parke: Mūr. 7 kamb., 4 
mieg., 2 vonios. 60 pėdų sklypas. 
Šviesii] plytų. Graži išvaizda. Daug 
priedų.

Mūrinis— 1% ąugšt-o, 6 ir 3 kamb. 
Labai gražūs butai. Geras namas. 
Reikia greit parduot.

Tuiime daug namų ir Jieškančių 
pirkėjų.

Parūpiname paskolas, visų rūšių 
draudimus ir apskaičiuojame paja
mų mokesčius.

šeštadieni dirbsime visų dieną.

ŠIMAITIS REALTY
z General Insurance, Notary Public

2737 W. 43rd Si. CL 4-2390

Geras

kam b. butas. % akro

ĮRENGTAS 
metų namas

ROCKFORD, ILLINOIS
Jei galvojate parduoti ar pirkti 

namą bei kitokią, nuosavybę sąžinin
gam ir draugiškam patarnavimui 
šaukite:

AVOodland 2-7926
J. DAGYS, REAIj ESTATE

& Notary Public 
1222 Blaisdcil Street

BUILDING & REMODELING
Po 01.75 vienas

(78 RFM — 10 colių)
Beržų šakos žemai linko ir Išgrį- 

siu . tiltelį. Solo A. Lietuvninkas.
Brangi Tėvynė mano ir Sesuo žy

drioji Vilija. Solo J. Mažeika ir due
tas: G.rincevičiūtė ir Mikštaitė.

1 šviesi naktis mėnesiena ir Avižą, 
prašė. Kav.ecko choras ir splo Jaslų- 
uaitė.

žvaigždutė ir šoko briedis. Solo 
Cudakova ir choras.

Ulijona ir šių namo, namo. Solo 
Grincevičiūte.

Dzigunas- ir Subatėlė. Akordeonu 
solo L. Baltušis.

Kur banguoja Nemunėlis ir Kur 
bakūže samanuota — Algirdas Bra
zis įdainavo.

Avė Maria, ir šventa Naktis—Al
girdas Brazas įdainavo.

Arija iš operos 'Gražina” ir 
vilta — Alg. Brazis įdainavo.

Ilgesys ir Patekėk ir t.t. ir

Perkant Algirdo Brazio rekordų 
.albtinuj, visi rekordai sykiu tik $6.00.

I

P

Ap-

t.t.

Stebint Jungtinių Tautų dar- 
, bą, korespondentui yra galimy
bių didžiuosius valstybės vyrus 
matyti iš įvairių distancijų ne
suskaitomai kartų daugiau, nei 
kuriam, kad ir aųgštam, to kraš
to administracijos pareigūnui.

-................. p - ........................ 11 llr"' '

Parduodamas namas ir sklypas. 
$18,500. 2-jų augštų — 6 ir 8 
kamb., uždari porčiai, 3 kamb. 
“cottage”, sklypas daržui, 2 au
tom. garažas. 3426 S. Emerald 
Avė. Susitarimui tel.

FRontier 6-4382.

LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel.: WAlbrook 5-6015

Kodėl savo programą pa- teko nesykį matyti, stebėti jį 
ota fainvčc ’Vn.rrm? j, ,,■ • • ,• • t-.

i.

vadinote Laisves Varpu?
— Todėl, kad savu metu A-, 

merikos heutviai padovanojo at.l

II

kalbantį ir sveikintis su juo. Pra 
ėjusių metų rugsėjo mėn. antroje 
pusėje Jungt. Tautų korespon
dentų sąjungos nariai turėjome 
jį svečiu savo priešpiečiuose. 
Prieš tai, rugsėjo 18 d. buvo pro 
gos stebėti, kaip jis su savo žmo 
na, keleto saugumo vyrų lydi
mas, atvyko į generalinės asam
blėjos pilnaties sesiją, kurioje 
jisai tą dieną kaltino sovietus 
dėl visų blogybių Vid. ir Tolim. 
Rytuose.

Kaip šiandien prisimena ir ta 
jo kalbos dalis, kurioje jisai kai 
bedamas apie Vengriją ir Vokie
tijos apjungimą, ir apie sovietų

to lietuvius su lietuviais savo
joje žemėje laisvei išlaikyti. Pa 
sirinkdami Laisvės Varpo pava
dinimą savo programai, norėjo
me pabrėžti reikalą ’ palaikyti 
tą Amerikos lietuvių ryšį su 
visa lietuvių tauta kovoje dėl 
laisvės atgavimo tėvų žemėje 
ir lietuvybės išlaikymo laisva
jame pasaulyje. Iš tikrųjų Lais
vės Varpas neskamba Lietuvo
je, bet jis skamba kiekvieno v___„
lietuvio patrioto širdyje, karto-' elgesį, pasakė: 
damas: “Tas nevertas laisvės,' — Jungtinių Tautų nariai, ku
kąs negina jos”. Mūsų programa ; rie tiki, kad laisvės ir tautų ap- 
stengiasi palaikyti Laisvės Var-' sisprendimo principas turi būti 
po dūžių aidus lietuvių širdyse taikomas Azijai ir Afrikai, jie 
ir sužadinti juos tuose, kuriuo- lygiai vienodai'turėtų remti tuos 
se jie jau yra aptilę. Tai gana ■ pačius principus ir Rytų Euro- 
didelis įsipareigojimas, kurio ! poje.

J

KITI NAUJI REKORDAI 
PO $1.50 VIENUS

Vežė mane iš- namų ir Klumpės. 
Budriūno Vyrų kvartetas.

Alutis ir Šauksmas. Budriūno Vy
rų kvartetas.

Į Kovą ir Gyvenimo Aidu, ir O, 
dalelė. Budriūno Vyrų kya'rtetas.

Vaisas ir žvakė ir Plaštakė. Bu- 
driūno Vyrų kvartetas.

Visur tyla ir Tykiai Nemunėlis 
teka. Solo Babravičius.

Kam šeri žirgelį ir Kai aš turėjau. 
Duetas, Vanagaitis ir Olšauskas.

Tu Lietuva ir Dr.ulla. Pupų Dėde 
ir Dėdienė

Kur bėga Šešupe ir- Draugai j ko
vą.. Choras.

Laimutė polka ir Daina apie Pal
vą arklį. Solo ir choras.

Dvylikos colių lėto grojimo rekor
das, kuriame įgrota 16 naujausių 

lietuviškų dainų ir šokių, 
tiktai $4.95

Rekordus siunčiame paštu į visus 
miestus. Amerikoje pašto ir supaka- 

- vinto išlaidoms siųskite ekstra 31.50. 
I kitas pasaulio šalis daugiau. Ka- 
nado-n — 32.50. Siųsdami rekordų 
užsakymą, siųskite kartu ir Money 
Orderį, nes GOD rekordų nesiunčia- 
m.t'..

JOS. F. BU.DRIK
FURNITURE

3241 So. Halsted St.
Chicago 8, Illinois

i

GERŲ PAJAMŲ NUOSAVYBE 
CICEROJE. 5—4—2 kamb. Centr. 
šild. 2 autom, garažas. Mokesčiai j 
tik $90. Apylinkėje 55th ir 35th I 
St. $15,900; $4,000 įmokėti. SVO- i 
BODĄ, 6013 Cermak R’d. BIshop 
2-2162:

Savininkas parduoda 2-jų butų 
medinį namą — 5 ir 6 kambariai. 
2424 N. Lotus Avė.

HELP WANTED MOTERYS

Vyresnio amžiaus sergančiai 
moteriai reikalinga, kompanijone. 
Nemokamas valgis ir butas.

LAfayette 3-2498
916 W. 36 St.

Reikalinga virėja arba virėjas 
nuo 6 vai. ryto iki 2 vai. popiet. 
1400 S. Western Avė. Tęl. SEeley 

. 3-9678.
i
I HELP VVANTED — MEN

Jieškomi nuolatiniam darbui ge
ri darbininkai. Pirmenybė susipa- 
žinusiems su cemento darbais, 
grainiavimu ir amerikoniškais ma
tais. Darbas žiemį ir vasarą ga
rantuotas.

\ ARTISTIC STONE CO.
600 W. 80th St., Chicago, III.

. Tel. SiT 3-2150

Brighton Parke — mūr. 2 po 6 
kam., 3 mieg. ir 3 kamb. 
sy. $22,000.

Brighton Parke maisto 
su visais įrengimais ir 
Labai gerai einantis biznis.

Mūr. namas, taverna ir valgykla 
ir 5 kamb. butas sav. Pramonės ra- ; 
jone. Labai 
$26,000.
4 m. senumo

2 dideli mieg. 
ral. šild. gazu. 
teles. Kilimai 
Tik $17,750.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE — INSURANCE

4259 Sot Maplewood Avė.
CL. 4-7450. Res. YA 7-2046

butas rū-

krautuve 
prekėmis.

modern. įrengta.

bungnloiv. i % kamb. 
Sklypas 32 pėdų Ccn- 
Plytelių virtuvė, spin- 
ir daug kitų priedų.

BERWYNE, savininkas parduo
da pajamų nuosavybę. 2 po 4 kmb. 
Namas pilnai atremontuotas. Nau
ji gazo apšild. vienetai. $19,100. 
Ploneėr 9-2546, vakarais arba sek
madieniais.

- CICERO. Savininkas parduoda
3-jų butų .medinį namą — 2 po 4 

,kamb. ir 1—6 kamb. Autom, aly
vos šiluma. Tel. OLympic 2-3137.

Savininkas, Marąuette Parke, 
parduoda 71st ir Sacramento 
apylinkėje 5 kamb. mūr. “ex- 

’ pandable” namą. 6 m. senumo.
IN 8-6612.

PROGOS — OPPORTUNITIES

CICERO. Parduodama TAVER- 
| NA. Gerai einantis biznis, 3 kamb. 
į užpakaly gyventi. Skambinti po 7 
. P. M. OLympic 6-2862.

WALTER V. ŽEROLIS
ŽEROLIS CONSTmimON

8140 S. Vincennes Avė., HU 3-9543
Statome naujus namus, remontuo

jame senus. Darbas ekspęrtiškas. 
Nemokamai apskaičiuojamo.

Vacys Petrauskas
GENERAL CONTRACTOR 

— s t a t o —
• rezidencinius.
• komercinius ir kt. pa

status.
• Taip pat atlieka įvairius 

remonto darbus.
6936 S. Mapieivood Avė.

Telefonai:
Res. HE 4-7482. Off. CL 4-7450

ANTANAS LUKAS IR SONUS
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTRACTOR
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreiptis:

Telef. HEmlock 4-5881

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus, išrūpina statybos 
kreditus. Skamb.

PKospect 6-3747 
2711 Wešt 71$t Street

BSgpJ gssrpj gsa-pj gg

^STANKUS 
B CONSTRUCTON C0.

“9

8
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0

. „ i ! Parduodama mėsos ir maisto 11
Perskaitę Dr&ugįį , dilo produktų krautuvė, daranti didelę l|■ • *• L ■ *- * I l*-*

■ .. i ... - j ... .» apyvartą. Teirautis 724 W. 31st St. L\|kitę jį kitiems pasiskaityti. —-------------------------------- jįį

Atlieka planavimo ir statybos 
darbus gydytojų ofisų, gyvena
mųjų ir prekybos pastatų. Jū
sų pasirinkinrji turimo virš 300 
įvairių standartinių projektų 
Ofiso ir namų telefonas;

PRospect 8-2013

7403 SO. TOESTERN AVĖ.

Chicago 36. III.
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Laisvės varpas..
(Atkelta iš 6 pusi.)

vo labui sūnaus Kai klausyto
jai yra labai skirtingų polinkių, 
lengviau juos patenkinti ir pa
traukti, turint daugiau laiko.

— Su kokiais sunkumais ten
ka susidurti dabar?

I sytojo skonis. Dabar prieš akis 
| tik du uždaviniai: sukelti rei
kalingas lėšas ir paruošti pro- > 
gramą.

— Ko pageidautumėte iš klau 
sytojų?

— Labai svarbu, kad klau
sytojai palaikytų galimai glau
desni ryšį su programos vado
vybe ir reikštų savo nuomonę 
dėl programos, nurodydami, kas 

i patiko, kas nepatiko, kokius 
turi pageidavimus. Šia prasme 
mūsų klausytojai gana tingūs. 
Kitų tautų programų ryšiai su T 
klausytojais yra daug glaudes
ni. O tai labai svarbu. Toliau 
pageidautina, kad klausytojai 
pagal vieną dalyką nespręstų 
apie visą programą. Paprastai 
ne visi dalykai visiems vienodai 
patinka, todėl stengiamasi 
gramą sudaryti galimai 
riau, kad kiekvienam kas 
patiktų. Bet neįmanoma 
sudaryti programos, kad ji vi
siems vienodai patiktų. Pagaliau 
paskutinis svarbesnis pageida- 
v'mas — tai klausytojo įnašo 
įmokėjimas. Šis pageidavimas 
taikomas lygiai visiems: eili
niams klausytojams, visuome- 

i nes veikėjams ir kultūrinin
kams.

— Gal turite sugestijų kitoms 
lietuvių kolonijoms?

— Manau, kad radijas tebė
ra “nepilnai išnaudota lietuvių 
priemonė savo visuomeninei ir 
kultūrinei veiklai plėsti. Kiek
vienoje didesnėje lietuvių kolo
nijoje turėtų būti lietuviška ra
dijo programa, paremta ne skel 
bimais, polkomis ir atskirų as
menų šlovinimu, bet skirta gry
nai visuomeniniams ir kultūri
niams reikalams. Tokios progra
mos galėtų daug pasitarnauti 
Lietuvos laisvinimui, lietuvybės 
palaikymui ir tautines kultūros 
ugdymui. Ypatingo dėmesio rei
kėtų atkreipti į programų pa
ruošimą anglų kalba tokiomis 
progomis, kaip Vasario 16-ji ir 
tragiškųjų birželio įvykių su
kaktis.

Paprastai tokiais atvejais ra-

pro- 
įvai- 
nors 
taip

— Daug sunkumų jau nugaiš 
ta, tačiau dar daug jų turime. 
Visų pirma nelengvas yra lesų 
sutelkimo klausimas. Visuome
nė įpratusi, kad radijo progra
mos išsiverčia skelbimais, tad 
nelabai noriai jungiasi savo į- 
našais į išlaikymą tokios pro
gramos, kurioje skelbimų be
veik nėra. Ir tai liečia ne tik 
atskirus asmenis, bet -taip pat 
organizacijas, net gi tokias 
bendrines, kaip bendruomenė ar 
tarybos skyriai. Dažnai pagei
daujama perduoti ilgiausius 
pranešimus net po kelis kar
tus, bet kai paklausi, kas ir 
kaip padengs jų perdavimo iš
laidas, tai susilauki priekaišto, 
kad viuomeninei ir kultūrinei 
radijo programai netinka to
kio klausimo kelti. Šiuo pa
grindu teko susipykti net su 
geriausiais draugais. Kai kas 
nesupranta ar nenori suprasti, 
kad radijo stačiai reikia mokėti 
už laiką kultūrinei ir, visuome
nei programai tomis pačiomis 
normomis, kaip moka komerci
nės programos. Antras sunku
mas — tai nadįjo stoties pasie
kimas. Kad programa būtų ga
limai plačiau girdima, ją. iš ra
dijo stoties, kuri yra 35 mylios 
nuo programos vedėjo gyvena
mosios vietos. Tad dėl kiekvie
nos programos tenka sukarti 
mažiausiai 70 mylių. Tai gana 
sunku, ypač žiemą, kai dėl blo
go oro pasidaro neišvažiuojami 
keliai. O tiesioginio susisieki
mo nei autobusu, inei traukiniu 
nėra. Trečioje eilėje būtų pa
čios programos paruošimas. 

'Tenka daug pastangų padėti, 
kad kiekvieną kartą programa 
būtų šviežia, aktuali ir įdomi. 
Ir tuo tenka rūpintis laiku, ku
ris skirtas poilsiui po darbo fab dijo stotys duoda veltui laiką, 
rike. Yra dar daugiau įvairių j jei tik to kas nors prašo ir mo- 
sunkumų, tačiau jie ne tiek jau ką savo prašymą motyvuoti, 
reikšmingi. Pavyzdys — Brockton, Mass.,

kur nuo 1950 metų duodamos 
tokios programos reguliariai. 
Šiuo atžvilgiu iniciatyvos galė
tų imtis Alto skyriai ir Bendruo 
menės apylinkės. Tai labai reikš 
mingas lietuviškų reikalų popu- 
larinimo būdas. Veikiant orga
nizuotai, paruoštą programą ga
lima būtų multiplikuoti ir išsiųs 
ti suinteresuotoms kolonijoms. 
Panašiu būdu galėtų būti pa
ruoštos radijo programos vai
kams. Čia graži proga pasireikš 
ti Mokytojų sąjungai ir Lietu
vių Bendruomenės Centro Val
dybai. Atskirai tokias progra
mas paruošti sunkiau. Tai su
gestijos ,kurios neišeina iš rea
lumo ribų. Priešingai, jos pa
remtos praktika ir išmėgintais 
pavyzdžiais.

j. A. VALSTYBĖSE
- Vaclovas Sidzikauskas, 

Lietuvos delegacijos Pavergt. 
I Europos Taftose pirmininkas, 
| New Yorke veikiančios vok^e- 
: čių kalba rašančių žurnalistų 
sąjungos yra pakviestas birže
lio 3 d. padaryti pranešimą Eu 

j ropos klausimais, jų tarpe ypač 
nušviečiant jos rytų ir centri
nės dalies problemas. Sidzikau
skas šiuo metu yra ką tik su
grąžęs iš trijų savaičių keliones 
Europoje, kurioje lankėsi ry
šium su Prancūzijoje — Stras- 
burge vykusia Pav. Tautų se
sija. Be to, jisai k-rtu sa ki
tais

— Kokiu būdu sudarote lėšas, 
reikalingas programos Išlaiky
mui?

— Ligi šiol buvo trys pajamų 
šaltiniai: klausytojų įnašai, pel- 

• nas iš parengimų ir aukos už 
atliktus patarnavimus. Pelnui 
iš parengimų ir aukoms už pa
tarnavimus mažėjant, reikėtų, 
kad klausytojų įnašai didėtų ir 
būtų pastovūs. Tuo tikslu pas
kutiniame susirinkime pasiryž
ta surinkti 1,000 klausytojų, ’ku 
rie už kiekvieną programą mo
kėtų po 10 centų, kas per me
tus sudarytų dol. 5.20. Jei šio
ji akcija pavyktų, tai lėšų klau
simas būtij išspręstas .bent ta 
prasme, kad būtų kuo padeng
ti būtiniausias išlaidas, kaip sto 
ties apmokėjimas, transporto 
išlaidos, reikalingų programai 
reikmenų įsigijimas ir t.t. Ta
čiau ligi šiol tai tena projektas, 
kuriam visi karštai pritaria, bet 
mažai kas įsijungia į jo vyk
dymą. Įdomu, kad šiuo atžvil- 
giu pavyzdžiu šviečia eilinis 
klausytojas. Jam aišku, kad be 
jo įsijungimo programos nebus 
kam išlaikyti. Blogiau su tais, 
kurie galvoja, kad užtenka, jog 
jie programos klauso, o ją iš
laikyti privalo kas nors kitas.

— Kokios perspektyvos ant
ram penkmečiui?

— Visos ateities perspekty
vos susiveda į mūsų visuomenės 
nuotaikas ir sąmoningumą. Jei 
visuomenė uolfai įsijungs į Lais 
vės Varpo išlaikymą, tai jo atei 
tis bus užtikrinta. Tatai ji gali 
labai lengvai padaryti, įmokė
dama 'klausytojo įnašus taip, 
kaip mokama laikraščių prenu
merata. Tačiau tuo atveju, jei 
visuomenė susilaikytų nuo klau 
sytojo įnašų mokėjimo, tai ne
aišku, iš kur galima būtų gauti 
lėšų, kurios' reikalingos būti
noms išlaidoms padengti. Visais 
kitais atžvilgiais perspektyvos 
gana šviesios. Per penkerius 
metus daug surinkta medžiagos, 
kuri bus ateičiai reikalinga, įgy
ta daug patyrimo, pakeltas klau ir užgrobtų sričių neatsižada, j

CHICAGOJE
Tornado Chicagoje

Nedideli, bet pajėgūs tarna- 
do sūkuriai palietė Chicagos 
šiaurvakariuose esantį O’Hare 
aerodromą, griaudami stulpus 
kaip pagaliukus. Viesulas plė
šė medžių šakas, bet tęsėsi tik 
porą minučių. Didesnių nuosto
lių nepadaryta. ,

Mirė buvęs redaktorius
Rytoj, penktadienį, šv. Ma

rijos bažnyčioje Lake Forest, 
netoli Chicagos, laidojamas 
prel. Thomąs V. Shannon, bu
vęs The New Worl<i redakto
rius. Mirė turėdamas 84 m. am 
žiaus. Kunigu išbuvo 62 metus. 
Per 18 m. klebonavo šv. Ma
rijos bažnyčioje.

Rusai geruoju nepasitrauks
Latvis Imants Balodis iš

spausdino laišką dienrašty Chi- į 
cago American, pažymėdamas, į 
jog naivūs yra tie amerikie-1 
čiai, kurie tiki, jog rusai ge
ruoju pasitrauks iš centro Eu-1 
ropos ar iš Vokietijos. Rusai 
siekia dominavimo pasaulyje į

jo niekados negalėsime 
miršti. L-‘. ---- ------
vas suteikia jam amžiną, 
įnybę.

’ Už jo sielą, mes užprašėme 
gedulingas šv. Mišias g.eg. :id 
dieną 8 vai. ryto Šv. Antano 
parar^.ios tafąžnyčiojc, Cicero, 
111. l’o pamaldi! draugai kvie
čiami pusryčiams.

Maloniai kviečiame visus gi
mines. d,raugus, .kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose 
dalyvauti ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Juozapo' 
Plarpa sielą.

Niliūdę: žmona. Filomena,
duktė Eugenia Dale, anųkė 
Victoria Ann ir kiti giminūs.

cL.

' Vestuvių nuotraukos ir
, augštos rūšies fotografijos 

mūsŲ specialybė

PRECSN PROTO STUDIO 
(Tncorporated) 

EDVARDAS ULIS. sav.
4058 ARCHER AVENUE 

Tel. VIrKinia 7-2481

Duoną ir įvairias skonin
gas bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA 
3339-41 S. Lituanica Avė. 
'Pristatome Į visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiame j visus artimuo- 
sius miestus.

TOlt OLiffsifle 4-6370

Iš arfi ir inli ijantieji studentai ld d II II I V11 : Lithuania. Latvi?
i t?u užrašais., 

< Lithuanio, Latvia, Poland, Ti- 
bet ir t.t...., virvėmis vilko lyg 
soste sėdintį, medaliais. apsi
karsčiusį nutukusį komunistų 
partijos sekretorių, šalimais 
einantis politrukas spardė ir 
keikė pavergtuosius. Ant ne ■ 
šamo plakato anglų kalba bu-! 
vo užrašyta: “Visi žmonės ly- j 
gūs, bet kaikurie yra lygesni Į 
už kitus”. Antroje pusėje “Lai-' 
svos tautos neleiskite tokiam ■ 
likimui ištikti jus”. (L. L.)

ARGENTINOJ
— Jonas TrimoSias praeitais 

metais baigė ^architektūros stu
dijas, o šiemet balandžio mėn. 
gavo užbaigimo diplomą, kaip 
(pirmas) geriausiai baigęs stu-; 
dijas, buvo ipdovanotas aukso į 
medaliu. Kordobos lietuviai 
džiaugiasi savo tautiečio laimė
jimu ir linkti sėkmės naujam 
architektui.

Pav. xautų atstovais lan
kėsi Vokietijoje ir D. Britani
joje. Atskirai Sidzikauskas bu- i 
bo susitikęs su lietuvių diplo
matais ir laisvinimo srity dir
bančiais veiksniais.

— Pa auiio lietuvių žinyno 
antroji laida, kuri yra žymiai 
papildyta ir turi bendrų infor
macijų angliškai, pastaruoju 
metu susilaukė didelio susido- > 
mojimo iš lietuvių kilmės ame- ( 
rikiečių. Šitai įvyko po to, 
pasirodė apie

1 New York

kai 
jį pranešimai 

Times ,ir Herald 
dienraščiuose. Užsakymų atėjo
net iš Europos. Taip pat, laik
rašty pasiskaitęs, žinynu susi
domėjo ir šiuo metu Tel-Avive 
gyvenąs nepriklausomos Lietu- j 
vos laikais Kaune buvęs Pa I 
lestinos ministeris. „ ' Į

Kaip to žinyno redaktorius; 
An. Simutis informuoja, žiny-Į 
no dar yra ir galima gauti j 
pas spaudos platintojus ar pas 
jį patį, 41 W. 82nd St., N. Y-į 
Žinyno kaina $6.50.

NAUJOJOJ ZELANDIJOJ■ * J
‘— Lietuviai studentai su latj 

viais ir keliais Azijos tautų j 
studentais Aucklando universi-. 
teto metinėje eisenoje pavaiz
davo sovietų skelbiamą “lygy
bę” Pavergtas tautas vaizduo- į

VIENERIŲ METU MIRTIES 
SUKAKTIS 

t

A. A.
. JUOZAPAS PLARPA

Ja.u suėjo’ vieneri metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą, vyrą ir 
tėvą, kuris mirė 19 58 m. geg. 
men. 31' d. Ft. La-uderdale, 
Floridoje. Iki 1957 m. Chic.a- 
goj buvo išgyvenęs 46 m. Pa
laidotas Šv. Kazimiero kapi
nėse, Chieagoj.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
____  __ už- 
T.ai gailestingas Dic- 

rą-

A. A.

SESUO M. ANT^NIA ■ 
(STANISLAVA M TAUTAS)

Mūsų mylim.ii Seselė mirė šv. Kryžiaus 
ligoninėje 1959 iii. antradienį, gegužės 
26 dieną 6:00 valandą ryte.

Velione buvo duktė Vincento ir Stefa
nijos (Kazla.uslcaitės) Nutautę ir į vie
nuolyną įstojo iš šv. Kryžiaus parap., 
Cliicago, III. Vienuolyne išgyveno 50 m

Paliko nuliūdime ŠV? Kazimiero Sese
ris.’ sesutę Stefaniją T.ietuvoje, du broliu 
Wąlter ir Jameš, brolienes .iosephinė ir 
Rože ir jų .šeimas, Ritą ir jos vyrą Geo. 
Hanr.nhan. Walter ir Lorcttą, Sisite.i- M. 
Rosilda, Fel., James, Ricliard, jo žmoną 
Mild.red ir~Gęorge, taipgi kitus gimines, 
mokinius, draugus, ir pažįstamus.

laidotuves įvyks penktąd.,_ g.eg. 29 d. 
Gedulingos pamaldos prasidės 9:30 vai 
ryte šv. Kazimiero Seserų kopi., 2601 W. 
Marąuettc Rd., C.hieago, UI. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero kapines.

Prašome gimines, Seselės mokinius bei 
draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse ir pasimelsti už a. a. Seselės sielą. ,

švento Kazimiero Seserys ir 
Nutautę šeima.

Taid. direkt; S. JaclaiVvicz, RE 7-1213.

Mes
mokame

PER 40 METU
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVE

Augštą

Dividendai
4088 ARCHER AVENUE. Tel. LA 3-8719

AUGUST SALDUKAS, Prezidentaa

ALEX BRINAS
GENERAL CONTRACTOR & CARPENTER

3715 WEST 43RD STREET, . PHONE L'AFAYETTE 3-9751 
Visų rūšių darbai: medžio, mūro, cemento, pi esterio, elektros, 
plumbingo ir kiti. Garažai, butų ir biznio patalpų pertaisymai. 

Geras darbas — nebrangios kainos!

T R OOST-PACH A H H I S
MONUMĖNTS

JOHN W. PACHANKIS - PATCH, Vice-President 
C. VITKAUSKAS - VITKUS, District Manager' 

6819-21 South Westėrn Avenue 
Tel. GRovehill 6-3745

TURIME GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ
. PASIRINKTO

Atdara kasdien ir- sekmadieniais nuo 9 valandos ryto 
iki 5 valandos,po pietų. '

Didžiausia ir moderniškiausia 
paminklų dirbtuvė Chicagoje. ■ • h,

Pirkite tšesfog iš gamintojo,
' sotanpyšite
BEVEL GRANITE 

COMPANY 
119th St. & Kedzie Av. 
Chicago 43, III., CE 3-4718 

JONAS SAVICKAS, BE 8-3632 
dienomis ir vakarais

/!

j- J,,. . . • • ■

r •••

.JŪSŲ PASIRINKIMUI, DIDŽIAUSIAS RINKINYS 
GATAVŲ PAVYZDŽIŲ

STEPONAS & LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET TfeL REpublic 7-1213
2314 W. 23RD PLAOE Tel, VLrginla 7-6672

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46TH STREET Tel. YArds 7-0781

VARGE FUNERAL HONIE
1424 S. 50TB AVĖ. OLympic 2-5245 Ir TOwnhsil 3-9687

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOTU AVĖ., CICERO, ILL Tel. OLympk 2.1003

JURGIS F. RUDMIM
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-1138-1139

LEONARDAS F, BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

■ —

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

ir kitų papuošimų
, 2443 WEST 63rd STREET
Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON, 

SAVININKO

SAINT CAS8MIR
MOMUMENT CO.
3914 West llIth Stree!

M 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS 
Paruošia gėlės iš savo šiltadaržių vestuvėms, 
krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošti 
kapą jūsų artimųjų.
3942 W, Hlih St, PR 9-1355 ir 9-1356

1 ■———■ - ""TT

TĖVAS IR SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8812 S. OTESTERN AVĖ., Tel. GRovehih 6-2345-6
1410 Sr 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09

|s| KOPLkClUb Vl&UisE MtEislU UrUDih

■' -...

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpuMte 7-8600 REpublic 7-8601

•J.F.EUDEIKIS-
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

TeL YA 7-1741-2 
4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA'3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IK NAKTĮ

teia¥BHiisšaHanBSSi&i8iiH33aaii»^
SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ H

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

H Ambuianaų pataraa- x , x. .Įfl Mes Mrime koplyčiai
g di“* U “*• H > , 1 . o » e Cbic-ago.
J tbU. «.uH. tf Jtaetado.AUyMU
m mas. - -------- tuojau patarnausime

g PETRAS BIELIŪNAS
RI 4348 S. CALIFORNIA AVĖ LAlayette 3-3572

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

- •

S PETRAS P. GURSKIS
659 WEST 18TH STREET Tel. SEeley 8-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET ' Tel. Y Arde 7-1911
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X Amerikos Legiono Don 
Varno postas “Memorial Day” 
šventės proga Šv. Kazimiero 
kapinėse papuošė I ir II Pasau
linio karo veteranų kapus, už
dedant ant jų apie 800 Ameri
kos vėliavėlių. Prie šio darbo » 
prisidėjo posto komanduoto  jas 
Steve Samoška, Anthony Par- 
gauskas su žmona, Bernard 
Kvietkus su žmona, Joseph Ro- 
manauskas su žmona, Adam 
Anderson, Vytautas Lukas, 
Bruno Mikėnas, George Joni
kas, Annette Mosteika, Tony 
Yuknis, Peter Butkus ir Ed- 
ward Stank.

X Br. Paliulis su šeima, gy
venęs Anglijoj — Nottingha- 
me, atvyko į JAV-bes ir apsi
gyveno Chicagoje. Gyvenda- j 
mas Nottinghame buvo įsijun-i 
gęs į įvairių lietuviškų organi-1 
zacijų veiklą. • Jo iniciatyva, | 
prieš 11 metų, Nottinghame ■ 
buvo įsteigta Lietuvių Savišal
pos kasa. Linkėtina, kad ir Chi 
cagoje gyvendamas įsijungtų 
į lietuvišką veiklą. Laikinas jo 
adresas: 5920 So. Campbell 
avė., Chicago 36, III.

CHICAGOS ŽINIOS

X Kun. P. Katauskas, Chi
cago Heights klebonas ir Šv. 
Kazimiero kapų direktorių pir
mininkas, praneša, kad Kapų 
diena — Memorial day — bus 
gegužės 30 d. šv. Kazimiero 
kapinėse 10:30 vai, šv. mišias 
laikys kun. K. Matulaitis, MIC, 
o pamokslą sakys Marijonų 
vienuolijos vicegenerolas kun. 
Pranas Brazys, MIC. Pamaldų 
metu giedos Chicagos lietuvių 
parapijų vargonininkų choras. 
Po pamaldų bus šventinama Šv. 
P. Marijos Sopulingosios sto- 
vyla naujame kapų sklype. Ka
talikiškoji visuomenė kviečia
ma mirusiųjų prisiminimo šven 
tėję dalyvauti.

X Kun. Stasio šantaro pa
sveikinti su sidabriniu kunigy
stės jubilėjumi į Dievo Apvaiz
dos parapijos kleboniją buvo 
suvažiavę apie 40 Chicagos lie- • 
tuvių kunigų. Iš ryto, gegužės 
26 d., jubiliatas atlaikė iškil
mingas šv. mišias, asistuojamas 
— arkikunigo pareigose kleb. 
Pr, Juškevičiaus, diakonu buvo 
kun. P. Patlaba, subdiakonu 
kun. dr. A. Juška; buvo pa
skaitytas iš Romos gautas Šv. 
Tėvo palaiminimas jubiliatui.
Vakare vaišėse kleboniioie iu-I mierietė- P° 50 metl* Pavyzdingo vakare vaisese Kieoomjoje ju . vienu0ij§^0 gyvenimo — pratur- 
biliatą pagerbiant dalyvavo ir į tinto Dievo ir artimo meiles dar

bais — geg. 26 d. nukeliavo j am
žinybę.

Gedulingos pamaldos už velionės 
vėlę bus laikomos penktad. geg. 
29 d. Šv. Kazimiero seserų koply
čioj, o p.o pamaldų bus laidojama 
Šv. Kazimiero kapinėse.

lA. j- A. Sesele M. Antonia, kazi-

Kur važiuoti šį savaitgalį? Į
Visi turėsime dvi nedarbo 

dienas: Kapinių dieną šešta
dienį ir sekmadienis. Daugelis 
tuo pasinaudos ilgesnėms išvy
koms už miesto. Kad neįvyktų! 
nelaimė, patariama.: 1) Iš ank
sto patikrinti padangas, stab
džius, šviesas, vairo veikimą, 
2) Kelionę taip apskaičiuoti, 
kad nei nuvažiuojant, nei grįž
tant nereikėtų skubėti. 3) Va
žiuojant nereikia gerti alko
holio ir nepersivalgyti. 4) Stro 
piai laikytis visų važiavimo 
taisyklių.

Artimesnės nuo Chicagos 
vietos yra: ’

Starved Rock parkas — gra
žūs vaizdai, malonūs pasivaikš 
čiojįmaii, apstatyta senovės 
tvirtovė iš XVII šimtmečio. 
Čia grupė indėnų, apgulta, be
velijo mirti iš bado, bet nepa
sidavė. Nuo Chicagos 92 my
lios, važiuoti US 34 ir UI. 71.

New Salėm Valstybinis par
kas. — atstatytas pirmųjų gy
ventojų kaimelis, kur Abrao
mas Linkolnas jaunystėje pra
gyveno 7 m. Nuo Chicagos 219 
mylių; daugiausia važiuojama 
66 vieškeliu, turinčiu 4 linijas, 
vėliau — 97 keliu.

i
Milionas žmonių, 325,000 

masinu
Chicagos Motorų klubas ap

skaičiuoja, kad šį savaitgalį 
Chicagos apylinkėse keliaus 
apie ,1,000,000 vyrų, moterų ir 
vaikų, panaudodami 325,000 
mašinų. Apie 500,000 žmonių 
atvažiuos iš kitur į Chicagą ar 
artimesnes apylinkes ar tik 
pravažiuos pro mūsų miestą. 
Praėjusiais metais Kapinių die
nos savaitgalis buvo ilgesnis ir 
tada Chicagoje susisiekimo ne 
laimėse žuvo 4 žmonės ir buvo 
sužeistų 681. Nuo mūsų apdai
rumo ir atsargumo pareis kok
sai likimas mus ištiks šį savait
galį.

Žūsią 260 žmonių
JAV Saugumo taryba spėja, 

kad ateinantį šeštadienį ir sek
madienį, per dvi nedarbo die
nas savaitgaly, keliuose žūsią 
apie 260 žmonių. Visiems pri
menama laikytis didžio atsar
gumo.

J

vo Apvaizdos bažnyčios klebo
nus, kleb. Petrauskas pakvietė 
kun. Fabijoną Kirelį pas save 
vikaru iš Troy, N. Y. Sekma
dieniais ir šventadieniais talki
ninkauja mišioms lietuviai tė
vai marijonai, nes dėl senosios

dekora- 
ir žolė,

kad iš

NAUJA DIEVUI ŠVENTOVĖ CHICAGOJ
Gegužes 31 d. yra džiaugs

mo ir Dievui padėkos diena 
Chicagos šv. Petro ir Pavilo 
lietuvių parapijai. Tą dieną 12 
v. pats Chicagos arkivyskupas 
pašventins naujai pastatytą 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčią ir
pasakys pamokslą per iškilmin j bažnyčios ankštumo, reikalin
gas šv. mišias, kurias atlaikys j ga buvo 8 mišios bažnyčioj ir 
Chicagos arkivyskupijos kanc-1 dvi parapijos salėje 
leris monsinjoras Edvvard M.' Kleb. Petrauskas savo rū- 
Burke. Iškilmingoms šv. mi-1 pestingumu ir uolumui para- 
šioms asistuos iš šios parapi-1 piečių reikalams įgijo daug 

meilės, pagarbos ir nuoširdaus 
bendradarbiavimo ir iš jų pu
sės, kas klebpną ir paskatino 
imtis naujos ir erdvios para
pijos bažnyčios statybos ant! 
Halsted ir 125 gatvių kampo.

Praėjusių metu birželio 22 d.

jos kilę kunigai: kun. Vincen
tas Daugintis, diakonas ir kun. 
Juozas Zube, subdiakonas. Baž 
nyčios arkiv, Albert G. Meyer 
asistuos prel. Ig. Albavičius, ir 
kun. Pr. Juškevičius. Per mi
šias bažnyčioje solo giedos lie
tuviams plačiai žinomas solis- buvo prakasta žemė bažnyčios 
tas Algirdas Brazis ir naujai pamatams, spalio 12 d. buvo 
suorganizuotas parapijos cho- pašventintas bažnyčios 'kerti-

S.L1-
Šel
to-

sveikinimo žodį pasakė vysk. 
V. Brizgys, prel. Ign. Albavi
čius, Šv. Jurgio pr. kleb. kun. 
A. Martinkus, kan. F. Kapo
čius ir daug kitų lietuvių kuni
gu.

x Balto Marųuette Parko 5 
skyriuje vyksta parengiamieji 
darbai didžiajai pavasarinei 
rinkliavai. Malonu, kad į labda
ros darbuotojų eiles stoja nau- 

‘ jų narių. Į šio skyriaus Balfo 
narius per paskutiniuosius mė
nesius įstojo šie asmenys: žen- 
kus Joseph, Buchinskas Vero
nika, Ūsas Juozas, Svermickas 
Ona, Bajerūnas Mykolas, Ab- 
romas Nikodemas ir Grigaliū
nai Emilija .ir Juozas. Balfo 
skyriaus narių susirinkime, ku
ris įvyks gegužės 31 d. 11:45 
vai. bažnyčios salėje, šie nau
jieji nariai bus maloniai priim
ti ir patvirtinti.

Valdyba kviečia ir tikisi 
laukti daugiau naujų narių, 
piamųjų skaičius nemažėja,
dėl broliškos šalpos darbuoto
jai labai reikalingi.

X Wilhelmina (Kubiliūtė) 
ir Edvardas Lapai geg. 23 d. 
susilaukė naujo prieauglio — 
sūnaus, kurį žada pakrikštyti 
Tomo - Edvardo vardais. W. 
ir E. Lapai augina ir kitą sū
nelį, penkerių metelių Raimon
dą - Marijų. E. Lapas, kartu 
su savo svainiu J. Kubiliumi, 
turi nuosavą didžiulę televizi
jų, radijo ir elektrinių reikme
nų parduotuvę — taisymo dirb 
tuvę. Mel-Park TV. Melrose Pk. 
UI. Pereitais metais jie perkėlė 
savo, parduotuvę — dirbtuves 
į naujas erdvias moderniškas 
patalpas Melrose Parke, Broad- 
way Avė.

' X Onos ir Jono Navickių, 
4534 So. Washtenaw, sūnus 
Jonas su augštais pasižymėji
mais baigė Šv. Pilypo' augštes- 
nę mokyklą. Po atostogų Jo
nas Navickis lankys Šv. Juo
zapo kolegiją. Emilija ir Bene
diktas N'avickiai džiaugiasi sa-į 
vo anūko gabumais. |

X Peter Gricius, 2835 W. 
71 St., yra nelaimingiems vai
kams aukų rinkimo distrikto 
vedėju. Jis yra Half Moon 
Lounge svetainės savininkas.

X Zuzana Juškevičienė ge
gužės 29 d. 9 v. r. per S. Bar
čus radiją kalbės tema: “Spau
da — tautos žibintas”. [

x Marijaus Katiliškio kūry
bos vakaras įvyks penktadie
nį, gegužės 29 d., 7:30 vai. v. 
Balio Pakšto svetainės salėj. 
Apie rašytojo kūrybą kalbės 
Alg. T. Antanaitis. Jo kūrinius 
skaitys Vida Krištolaitytė, Da
lia Mackuvienė, Vyt. Bildu- 
šas, Kęstutis Butkus, K. Gand- 
rimas ir J. Raudonis.

Shades Valstybinis parkas— 
158 mylios į pietus nuo Chica
gos, Indianoj. Suaugęs miškas, 
patogi vieta pasivaikščioti ir 
piknikauti. Važiuoti US 30 A, 
30, 41 ir Ind. 234.

Turkey Run Valstybinis par
kas—dideli skardžiai (canyons) 
giliai miškuose; 154 mylios 
nuo Chicagos, nepertoliausia 
nuo Michigano kopų. Važiuoti 
30 A. 30, 41 ir 
liu.

Indianos 47 ke-

vieta Wisconsin 
giliai įsigraužu-

Labai graži 
Delis, kur upė 
si minkštose uolose. Nuo Chi
cagos 198 mylios, važiuoti US 
12, 14 ir Wisc. 13 keliais. Vis
ką apžiūrėti čia reikia bent vie 
nos ištisos dienos.

X Helen ir Juozo Muskų 
sūnui Tarnui sekmadienį, geg. 
24 d., Šv. Jurgio parap. bažny
čioje ‘buvo suteikta sutvirtini
mo sakramentas. Vardas — 
Mykolas. Kūmas buvo Bernar
das Pilipauskas. H. ir J. Mus- 
kus iškėlė ta proga šaunią puo
tą. Muskai yra jaunos kartos 
veikėjai, stambūs gerų darbų 
rėmėjai ir parap. darbuotojai.

X Tėvų Marijonų 34 sk. ren 
giasi gegužinei, kuri įvyks ge
gužės 31 d. Vyčių darže. Pirm. 
A. Skrabutienė ir komisija dar 
buojasi, kad gegužinė pavyktų. 
Kviečiame skaitlingai atsilan
kyti.

X Dr. 
6958 So. 
naujuoju 
valdybos
dybos nariai pasiskirstė tokia 
tvarka: Vladas Sinkus — vice- 
pirm., Vitalija Baleišytė — 
sekr., Edvardas Šulai tis — 
ižd., Marijus Sodonis—narys.

X Lukošaitienės (buvusios 
Kazakevičienės) sūnus Jonas 
ved'ė Dianą de Cicco gegužės 
16 d. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje per šv. mi
šias. Vaišėse dalyvavo Jono 
giminės ir draugai. Jaunieji iš
vyko povestuvinėn kelionėn ap 
lankyti žymesnes Amerikos 
vietas.

Juozas . Kižvs, gyv. 
Maplewood, išrinktas 
Chicagos LF Bičiulių 
pirmininku. Kiti val-

X Dr. B. J. Powell, opto- 
metristas, 3505 So. Halsted st., 
dalyvauja lietuvių parengimuo 
se Šv. Jurgio parapijoje, finan
suoja lietuvių kėglininkų gru
pę, apskritai rodo daug prie
lankumo lietuviams.

X Stasio Daunio, 3122 So. 
Halsted st., telefono nr. CA- 
lumet 5-3947.

X VYTAUTO DARŽE šį šeš
tadienį Kapinių puošimo dieną, 
bus galima gauti skanių užkan
džių valgyti ir nesvaiginamų 
(minkštų) gėrimų išgerti. Tuos 
visus valgius ruošia Lietuvos 
R. K. sąjungos senelių vilos 
auxialiary— vadovaujama po
nios M. Dzimidas. Todėl po 
pamaldų Šv. Kazimiero kapinė
se prašoma nevykti į namus al
kani, bet ateikite į Vytauto 
daržą ir skaniai užsikandę ir 
troškulį numalšinę pasisvečiuo 
site su savo kaimynais ir se
nais draugais. (Sk.)

X Viktorui Jarošūnui, 2446 
W. 46 PI., už dvidešimt trečią 
mėnesį sugaištą namuose dėl li
gos Leonardas Jankauskas į-Į _

i teikė $200.00 čekį. Iš viso iki 
šiol jam jau įteikta $4,887.50. 
L. Jankausko telef. LU 5-2094. 
(Sk.)

x Rašomosios mašinėles 
nuolat progresuoja. Visada 
naujausias informacijas su ka
talogais ir raidynais (lietuvių, 
anglų, rusų ir kt. kalbomis) 
gausite dykai tik pranešę savo 
adresą: J. L. Giedraitis, 1632 
Broad Street, Hartford 6, Con- 
necticut, kuris “Draugui” ži
nomai, kaip sąžiningas asmuo. 
(Sk >

X Tėvų saleziečių sode įvyks 
piknikas birželio 21 d. Bus au
tobusas prie Nek. Pras. Pan. 
Šv. parap. bažnyčios. Biletus 
autobusui galima įsigyti iš ank 
sto pas M. Paukštienę.

X Cicero Lietuvių Atgimimo 
.sąjūdis Kapų puošimo dieną, 
šeštadienį, Bučo darže, Willow 
Spring, rengia gegužinę. Bus 
programa, bufetas, gros J. 
Kromelio orkestras. Pradžia 1 

v. p. p. Visi kviečiami.

Žuvo sužieduotinė
Automobilių nelaimėje Chi

cagoje, buvo užmušta Genevie- 
ve Sosa, 19 m. mergina iš Ga- 
ry. Mirtina nelaimė ją ištiko 
gimtadienį, praslinkus tik ke
lioms valandoms po jos iškil
mingų sužieduotuvių su James 
Lopez. Ji savo tėvo automobi
liu važiavo su sužieduotiniu 
Loomis gatve į šiaurę. Kita ma 
šina pravažiavo raudonas švie
sas ir didžiu greičiu trenkė į 
jos vairuojamą automobilį, ją 
išblokšdama iš mašinos. Į jos 
mašiną buvo įvažiavęs Ernest 
Raguso, 21 Th. amžiaus. Ne
laimei atsitikus, jisai pabėgo, 
.bet vėliau pasidavė policijai. 
Sužadėtinis buvo sužeistas tik 
lengvai.

Šiemet Chicagoje automobi
lių nelaimėse jau žuvo 
n'ės ir buvo sužeistų 
Tai reikėtų atsiminti 
savaitgalį, 1 
automobilių judėjimas.

Rooseveltienės diena
Chicagos meras trečiadienį 

buvo paskelbęs Eleonor Roose
veltienės diena pagerbiant jos 
amžiaus deimantinį jubil’ėjų. 
Vakar Sherman viešbuty buvo 
iškilmingi pietūs Rooseveltie
nės garbei. Jie buvo suruošti 
besistengiant Chicagoje esan
čiam Roosevelt vardo univer
sitetui ilgesniame vajuje su
rinkti $1,825,000. Svarbiausia 
kalbėtoja pietuose buvo Vijaya 
Laksimai Pandit, Indijos augš- 
toji komisionierė Londone, bu
vusi Jungt. Tautų asamblėjos 
prezidentė.

Per 10 m. mokesčiai 
padvigubėjo

Vadinamoji 
cija praneša, 
visame Cook 
skutimus 10 
daugiau negu 
1948 m. buvo surinkta $569,- 
336,000, o 1958 metais $1,158,- 
250,000.

Kun. StTpetrauskas, Šv. Petro ir Povilo lietuvių parapijos klebonas95 žmo-
13,772.

ypač šįras> vadovaujamas Bernice La
kada bus didesnis i Rocheile.

S

Čivilinė federa- 
kad Chicagoje ir 
apskrity per pa
metu mokesčiai 

padvigubėjo:

dvi didingos balto šv. Petro ir" 
Povilo statulos, prie pat įėji
mo, dailiai susodinti 
tyviniai medeliai, gėlės 
puošia bažnyčią iš oro.

Likimas taip lėmė,
apie 1,000 šiai bažnyčiai pri
klausančių šeimų, lietuvių yra , 
gal dar 100 šeimų Dauguma 
senieji imigrantai gyveną, o 
apie 6 šeimos ir keletas vien
gungių yra iš naujai atvyku
siųjų. Nežiūrint tai, klebonas 
ir ateityje pasiryžęs visu nuo
širdumu aptarnauti ir globoti 
juos. Kalbėdamas bažnyčioje, 
klebonas jau daug kartų pagy
rė lietuvius už jų duosnumą 
bažnyčios- statybai ir prie kle
bonijos durų yra paskelbta, 
kad lietuviams durys visada 
atviros.

Naujos bažnyčios pašventi
nimas yra didelis įvykis visai 
dvasiškijai, parapiečiams ir 
kartu visiems lietuviams. Nau
joji bažnyčia yra lyg jų meilės 
Dievui paminklas ir tarytum 
protesto ženklas bedievybės 
tarnams, kurie kėsinosi išrauti 
lietuvių tikėjimą ir panaikinti 
bažnyčias Lietuvoje! Bažny
čios pašventinimas klebono dar 
bo ir rūpesčių, parapiečių au
kos ir maldų apvainikavimas. 
To džiaugsmo dalininkais bus 
gausiai pakviesta dvasiški ja,
visi geros valios parapiečiai, 
ir iš kitų lietuvių kolonijų sve
čiai ir pagarbos užsipelnę kle
bono broliai:
sas ir klebono mama Viktorija 
Petrauskienė, 
auka prisidėjo prie šios bažny
čios statybos. Naujosios bažny 
čios • pašventinimo' iškilmės 
baigsis iškilmingais pietumis 
Martiniąue restorane, kur da
lyvaus nemažai dvasininkų, 
garbingų svečių iš parapijos ir < 
iš apylinkės. F. Trakelis

Pranas ir Alek-

kurie net savo

KAS KĄ IR KUR
—• Marųuette Park Namų Savi

ninkų draugijos mėnesinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, gegužės 
28 d. 8 v. v. parapijos svetainėje. 
Turime daug ' svarbių reikalų

nls akmuo, o šių metų gegužės 
31 d. įvyksta iškilmingas nau
josios bažnyčios pašventinimas. 

Naujoji Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčia yra šių laikų staty
bos stiliaus, 1 
žmonių. Bažnyčios viduje yra!

i du kambariai motinoms su ma
niai buvo padidinta, pristatant žais vaikais, jei jie yra nera- 
moderniai įrengtą priestatą, , mūs, ar verktų pamaldų metu. 
Iki šiol mokykloje dirba šv. 
Kazimiero kongregacijos sese
rys. Vyresnioji ir mokyklos ve 
deja yra sesuo M. Mildred, o 
jos pagelbininkės yra seserys: 
M. Gertrūda, M. Rozalinda, M. 
Andrea, M. Prudencija, M. Co- 
risima, M. Gloria, M. Juozina 
ir M. Rocheile. Šios parapijos 
klebonais yra buvę: kun. Nor
bertas Lukošius (1941), kun. 
prel. 
kun. 
kun. 
kun. 
kun.
1957

Kun. P. Gasiūnui mirus, sep
tintuoju šios parapijos klebo
nu yra paskirtas kun. St. Pet
rauskas, kurs yra ir naujosios 
bažnyčios statytojas.

Kleb. Petrauskas yra gimęs 
Lietuvoje 1906 m. Dviejų metų 
amžiaus, jis su savo tėveliais 
atvyko į Ameriką ir apsigyve
no Waukegan, III. Užbaigęs pa
rapinę šv. Baltramiejaus mo
kyklą, jis įstojo į Quigley pa
ruošiamąją kunigų seminariją. 
Vėliau jis įstojo į Mundelein ■ 
kunigų seminariją ir 1932 m. 
gegužės 21 d. buvo įšventintas ;

Šv. Petro ir Povilo parapijos 
senoji bažnyčia yra pastatyta 
1914 m., kuri kainavo tada 
apie 20,000 dol. ir talpino apie 

į 400 žmonių. Virš bažnyčios yra 
parapijos mokykla, kuri nese-

J. Paškauskas 
Jonas Statkus 
Anicetas Linkus 
Mykolas švarlis 
Petras Gasiūnas 
mj.

(1918),
(1927),
(1931),
(1941), 
(1953—

I talpinanti 1)000 svarstymui’ DalyVaUkimeK<Sp.

Visixtry,s bažnyčios altoriai pa
daryti Italijoj ir paįvairinti Ve 
necijos mozaika, įvairiaspalvio 
marmuro altoriai ir komunijos 
grotelis, 19 gražių vitražų, mo
derniški “Audėt” dūdų vargo
nai, gražūs nauji suolai, stip
rūs garsiakalbiai, oro vėsintu
vai, automatiški varpai, pra
turtina bažnyčią iš vidaus, o

KUN. DR. J. GUTAUSKAS

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis valko auklėjimas ryšium 

su jo dvasine raida 
dalis: Vaiko 
dalis: Valko 
Ir religiją, 
dalis: Vaiko

I
II

kelias j pasauli 
kelias j Dievą

— Nekalto Prasidėjimo vienuo
lyno seserų rėmėjų Chicagos apy
gardos visuotinis narių susirinki
mas įvyks šį ketvirtadienį, gegu
žės 28 d. 7 v. v. Jono Kerulio bu
te, 2421 W. 45 St. Yra įvairių 
naujenybių, bus aptariami įvairus 
klausimai. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. — Apygardos valdyba

X TERROJE, 3333 S. Hal
sted St. vėl gauta: Japonų ir 
Bavarų porcelano (fine china) 
stalo servizų, įvairių firmų ra
šomų mašinų su lietuvišku ar 
standartiniu šriftu, kristalinių 
gėrimui setų, atpiginto trečda
liu Rogers 1847 ir Community 
stalo sidarbo. Pasirinkimas ge
ras, kainos neaugštos. * (Sk.)

X Šv. Kazimiero kapinių va
dovybė praneša, kad prieš ka
pų puošimo dieną ir kapų puo
šimo dieną, t. y., penktadienį ir 
šeštadienį,, gegužės 29 ir 30 
dienomis negalima į kapines į- 
važiuoti mašinomis, nes nori
ma kapines sutvarkyti ir pa-1 
puošti. (Sk.)

x Mokslas tuoj baigsis mokyk
lose. Įvairiausi radijai ir patefo
nai, lempiniai ir tranzistoriniai, 
vietiniai ir importuoti — geriausia 
pabaigtuvių dovana. Gradinskas, i 
2512 W. 47th St., FR 6-1998. (Sk.) Į

ni
VI dalis: Ypatingieji religinio 

auklėjimo uždaviniai

328 psl. Kaina $3.00
• Užsakymus su pinigais siuskite:

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

į kunigus. Po 8 metus jis iš- 
vikaravo Šv. Jurgio ir Marijos 
Gimimo lietuvių parapijose Chi 
cagoj, o virš 8 m. išvikaravęs1 
Cicero Šv. Antano lietuvių pa
rapijoj, 1957 m. sausio men. 
buvo paskirtas klebonu į Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių parapi
ją West Pullmane. Jo asisten
tais yra kun. Antanas Bendžiū 
nas, kurs vikarauja šioj para
pijoj jau nuo 1955 m., o kun. 
Pr. Juškevičių paskyrus į Die-

religinis auklSjlmas

AUKŠTYN ŠIRDIS
KUN. J. PRUNSKIO parengtas 

pavyzdžių ir gražiųjų minčių
rinkinys

Čia galima susipažinti su daugy
be asmenų ir pasigerėti jų charak
terio bruožais, pasirodančiais įvai
riose gyvenimo aplinkybėse. Kny
gą gražiai atspausdino Immaculata 
Press, Putman, Connecticut. 260 
pusi. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite: —
“Drangas”, 4545 V) ėst 63rd Street, j.

Chicago 29, III
Platintojams duodame nuolaidas

Paskotos, perkant namus, daromos mėnesiniais išmokėjimais. 
Dėl visų informacijų, kreipkitės |

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas j 

2202 W. Cermak Rd. Chicago, UI. VIrginia 7-7747

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ, 
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ! 

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE, CENTER, INC.

Naujas adresas: 3207 So. Halsted St. VIctory 2-4226 
Krautuvė atidara: Pirmad. ir ketvirtad. 9—9:30 vai. Kitomis 

dienomis 9—6 vai. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.
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