
y-

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS

4545 VVEST 63RD STREET CHICAGO 29. ILLINOIS 
TELEPHONE: LUdlovv 5-9500

VoL XLVI

LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

Price lOf TREČIADIENIS, KOVO (MARCH) 7, 1962 Kaina 10 c. Nd. 56

4 ADENAUERIS NORI TARTIS SU AMERIKOS

VASTYBĖS SEKRETORIUM *v

Nori išsiaiškinti europiečių saugumo reikalus
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BONNA. — Vakarų Vokieti
jos kancleris Adenaueris pap
rašė Amerikos valstybės sek
retorių Dean Rusk sustoti Bon- 
noje šį savaitgalį, vykstant jam 
į nusiginklavimo konferenciją 
Genevoje, Šveicarijoje.

Adenaueris nori pateikti Va
karų Vokietijos pažiūras Euro
pos saugumo reikalais, nes jo 
kraštas nebuvo atstovaujamas 
paruošiamuose penkių vakarie
čių valstybių darbuose, kurios 
dalyvaus nusiginklavimo konfe
rencijoje.

Tos penkios vakariečių vals-

i tybės yra Jungtinės Amerikos 
| Valstybės, Britanija, Prancūzi
ja, Kanada ir Italija.

Adenaueris susirūpinęs, kad 
Vakarų Vokietija nebūtų diskri
minuota Rytų-Vakarų susitari
me, sr rendžiančiame Europos 
saugumą.

Diskrim nacija, pasak Bonnos 
pažiūrą, kiltų, jei Vakarų vo
kiečių teritorija būtų specialiu 
inspekcijos objektu arba apibrėž 
tas Vakarų Vokietijos apsigink
lavimas, ypač atominių ginklų 

j pristatymo sistemos.
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Kodėl Paryžius boikotuoja 

atomo kalbas
De Gaulle nemėgsta Vakarų strategijos

PARYŽIUS. — Yra keturios 
pagdindinės priežastys, kodėl 
prancūzų prezidentas Charles 
de Gaulle atsisakė siųsti net 
stebėtoją į užsienio reikalų mi
nisterių suvažiavimą Genevoje 
ir nusiginklavimo konferenciją, 
kuri prasidės kovo 14 dieną.

Šios priežastys:
— Jis nesutaria nei su Va

karais, nei su Sovietais dėl ėji
mų išvengti atominio karo, jie 
remiasi bandymų uždraudimu. 
Jis siūlo sunaikinti pristatymo 
“vežimus”.

— 18 valstybių, įskaitant

daly-
ketu- 

(jis 
vals-
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Priėmė pensiją 
įstatymą

0TTAWA. — Kanados parla
mentas pagaliau po ilgų diskusi 
jų priėmė naują pensijų įstaty
mą, arba teisingiau jo pakeiti
mą. Paprastiems pensininkams 
yra pakelta pensija nuo 55 dol. 
iki 65 dol. mėnesiui. Opozicijos 
siūlytos didesnės pensijos nepra 
ėjo.

Kanadoje skirtingas pensijas 
gauna veteranai ir jų šeimos, 
kuriems jos yra žymiai didės- j 
nės.
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Žymus raudonasis aukštame 

poste Kuboje
Lister vadovauja Kubos milicijai

WASHINGTONAS. — Enri- atskleidė kubiečių pabėgėlių šal 
que Lister, vadovavęs penkto- i 
sios komunistų armijos dali
niams ispanų pilietiniame kare 
ir tarnavęs kaip rusų generolas 
II Pasauliniame kare, jau yra 
aukštoje karinės komandos po
zicijoje Kuboje.

Gen. Lister, dabar turįs apie;
60 metų amžiaus, vadovauja 
kubiečių raketų artilerijos vie
netams ir jis esąs vyriausias' 
patarėjas strategijos dalykuose 
ir kaip vartoti rusų ir čekų ka
rinius reikmenis, pristatomus 
Havanos režimui nuo 1960 m.

Lister yra gimęs Ispanijoje,

tiniai ir ispanai tremtiniai.
* Vadovauja milicijai

Kubiečių vyriausybė visai ne 
slepia fakto, kad Lister vado
vauja milicijai ar reguliarios ar 
mijos vienetams ir taipgi tamau 
ja štabe.

Čekų statyti raketų išmetėjai 
buvo panaudoti kubiečių milici
jos sukilėliams veržiantis į “the 
Bay of Pigs” praėjusį balandžio 
mėnesį. Vėliau sukilėliai belais
viai pranešė, raketų paleidėjai 
buvo vienas svarbiausių fakto
rium nugalėti vyrus, bandžių-

Pasirodė viešumoje 
lakūnas Powers '

Astronautas John Glenn bando auksinę trompetą, kurią jam New 
Yorke padovanojo kompozitorius Paul Taubman, parašęs kūrinį 
“Col. Glenn March”, pagerbdamas pirmąjį amerikietį, apskridusį 
raketoje aplink žemę tris kartus. (UPI)

Prancūziją, yra perdaug 
vauti konferencijoje. Tik 
rios atominės valstybės 
Prancūziją laiko atomine
tybe) teturėtų būti konferenci
joje, — pastebi de Gaulle.

— Jis įsitikinęs, kad užsienio 
reikalų ministeris Gromyko se
siją pavers sovietų propagan-1 
da.

— De Gaulle nori Prancūzi
ją laikyti atsargoje, paruoštą 
busimosioms aukšto lygio dis
kusijoms su Sovietų premjeru 
Chruščevu, jei Genevos kalbos 
nepasisektų.

WASHINGTONAS. — U-2 pi 
lotas Francis Gary Powers va
kar viešai pasirodė, Sovietų Są
jungos teismui jį pasmerkus ka
lėti beveik prieš dvejus metus.

Senato ginkluotos tarnybos 
komitetas pakvietė Powers liu
dyti, kaip aukštai jo lėktuvas 
skrido virš Rusijos, kai jis nu
krito. Powers praėjusį mėnesį 
buvo iškeistas už sovietų šnipą 
R. Abel.

JAV slaptoji žvalgyba lakū
ną Powers laiko ištikimu ameri
kiečiu, kuris neišdavęs jokių 
paslapčių Sovietų Sąjungos pa
reigūnams. Jis atvirai atsaki
nėjęs į įvairius klausimus.
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Vietnamo aviacija laimėjo 

dvi didesnes kovas
Pietų vietnamiečių smūgiai raudoniesiems

SAIGON, Pietų Vietnamas. — i 
Pietų vietnamiečių orinės jėgos 
laimėjo dvi didesnes kovas prieš 
komunisto Viet Kongo vyrus 
per paskutines dvi dienas, už
mušdami daugiau kaip 100 rau
donųjų partizanų ir sužeisdami 
ar paimdami nelaisvėn dar šim
tus. Tai pranešė vakar prezi
dento Diem vyriausybės parei
gūnai.

Helikopteriai su amerikiečių 
įgulomis, remiami vieno opera
cinio ir kovos bombonešių su
davė komunistams partizanams 
smūgius.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
armijos helikopteriai batalijoną 
Pietų vietnamiečių kareivių nu
vežė vakar į Tay Ninh provin
ciją — 100 mylių šiaurės vaka
ruose nuo Saigono ir apie tris 
mylias nuo Kambodijos pasie
nio.

— JAV sprausminis lėktuvas 
per 77 sekundes pakilo’7Į/Į my
lios.

KALENDORIUS

Kovo 7 d.: Pelenų diena, šv. 
Tomas Akvinietis, Rimtautas, 
Vaidilutė.

Kovo 8 d.: šv. Jonas, išpažin
tojas; Vaižgantas.

ORAS

Sunkumai pavergtųjų 
tautų komitetui 

susidaryti

Armijos vadas pasilik- 
sięs tame pačiame 

poste
WASHINGTONAS. — Buvo 

I pasklidusių gandų, kad JAV ar 
i mijos sekretorius Elvis J. Stahr 
planuojąs palikti karinę tarny
bą ir grįžti į švietimo sritį. Už
vakar jis pareiškė, jog tai netu 
ri pagrindo. Indiana universite
tas svarsto kviesti Stahr į šios 
įstaigos prezidentus.

v*

WASHINGTONAS. — Wash- «. < . . .
ingtone reiškiama abejojimų, ■_ Malinovski VlZltUOS 

kad galėtų susidaryti pavergtų
jų tautų komitetas JAV atsto
vų rūmuose. Pasikalbėjimai tuo 
reikalu vyksta su atstovų rūmų 
pirmininku John W. McCor
mack. Jisai bijo, kad sutikimas 
veikti vienam naujam komite
tui atidarytų duris veržtis ir ki
toms. O sumanymų naujiems

; komitetams yra net keli.
Yra gerokai didesnių vilčių 

pavergtųjų tautų pakomitečiui 
prie užsienių reikalų komiteto. 
Jeigu toksai pakomitetis susi- 
daiytų .tai jisai perimtų dabar 
vykdomą Europos pakomitečio 
apklausinėjimą. Mat, Europos 
pakomitetis ribojasi tik Euro
pos reikalais, tuo tarpu paverg
tų tautų sovietiniame bloke yra 
ir Azijoje ir net čia pat pašo
nėje — Kuboje.

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

Rabatu
RABATAS, Marokas. — So

vietų gynybos ministeris marša
las Rodion Malinovski vizituos 
Maroko gynybos ministerį A- 
herdane. Marokiečių pareigūnai 
pareiškė, kad vizito data dar 
nenustatyta.

z

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 30 laipsnių; rytoj — ma
žai pasikeis oro temperatūra.

Saulė teka 6:16, leidžias 5:47.

Strikas ir bananai sustabdė 
susisiekimą

UTICA, N. Y. — Netoli Uti- 
cos šiom dienom buvo sustab
dytas susisiekimas, kai 25 tonai 
steiko ir tūkstantis bananų iš
krito susidūrus dviem sunkveži
miam.

— Senybinės kapinės iš 1700 
metų prieš Kristaus gimimo su
rastos Jeeb miestelyje Jeruza
lės apylinkėje.

J t-*-*- ------------- --------o------- -----------------------1 .------------
kurio motina yra ispanė, o tė-' sius nuversti Fidel Castro reži- 

i mą.
I

Išėjo į viešąjį gyvenimą

Lister atvykęs į Kubą ir išė
jo į viešąjį gyvenimą po 14 me
tų slaptumo. Apsukrus vadas 
ispanų pilietiniame kare, gene
rolas taipgi plačiai buvo žino
mas tarptautiniame komunistų 

j sąjūdyje, laimėjus karą Fran- 
cisco Franco.

Jis pabėgo į Sovietų Sąjun
gą, nugalėjus respublikinius da
linius. Sakoma, jog jis į Rusiją 
atvežė ispanų vyriausybės auk
so atsargų dalį.

Keitė pavardę

Lister įstojęs į rusų armiją, 
pakeisdamas savo pavardę į Lis- 
tytsin ir gavo generolo rangą.

Po karo Lister atvyko į Pa
ryžių kaip rusų karinės misijos 
narys, bet buvo išvarytas iš 
Prancūzijos.

Prancūzų žvalgybos šaltiniai 
pranešė, kad Lister buvo Bogo
toje, Kolumbijoje, 1948 metų 
balandžio 9 dieną, kai ten buvo 
suruošti smurtiški neramumai 
amerikiečių užsienio reikalų mi
nisterių konferencijos metu.

vas anglas.
Lister Kuboje jau yra nuo 

praėjusio spalio mėnesio. Tai

AR STATYTI BOMBONEŠĮ, LEKIANTĮ 

2,000 MYLIŲ PER VALANDĄ
Vyriausybės planas numato išleisti 1.3 bilijono dolerių problemoms tirti

WASHINGTONAS. — JAV 
sostinėje vyksta diskusijos, ar 
statyti bombonešius B-70, ku
rių greitis siektų 2,000 mylių 
per valandą. G^ybos sekreto
rius Robert S. McNamara yra 
tos nuomonės, kad tokių bom
bonešių statymas būtų tik pi
nigų eikvojimas, nes dabar su
planuota pagaminti 1,650 greit 
ir toli lekiančių raketų ir 1,000 
atominių bombonešių.

Tačiau Jungtinių Amerikos 
Valstybių aviacijos vadovybė 
daro spaudimą atstovų rūmų 
ginkluotos tarnybos komitete, 
kad būtų statybai tokių B-70 
bombonešių paskirta $491,000,

000 metams, kurie prasidėtų 
liepos 1 d.

Prezidentas Kennedy prašė, 
kad būtų paskirta $171,000,000, 
už kuriuos būtų pagaminti tik 
trys B-70 pirmieji bombonešiai. 
Visas vyriausybės planas numa
to išleisti $1.3 bilijonus tyrimui

problemų, surištų su 2,000 my
lių per valandą skridimo grei
čiu, ir jeigu pasirodytų tokie 
bombonešiai praktiški, būtų ei
nama prie jų platesnės gamy
bos. Pilnas jų gamybos planas 
pareikalautų apie $10 bilijonų.

Trumpai iš visur

160,000

Paremta Kanados 
politika

MONTREALIS.
Montrealio darbininkų tarybos
narių patvirtino rezoliuciją, re
miančią federalinės vyriausybės 
politiką ir toliau tęsti prekybą 
su Kuba.

' — Antisemitinės nuotaikos
latvių komunistų ir toliau puo
selėjamos ,kaip aiškėja iš ko
munistų organo “Ciną” apie by
las prieš žydų sionistus. Jie kai 
tinami špionažu Vakarams.

— Kruppui, Vokietijos pra-; 
monininkui, pusmečiui pratęs
tas leidimas išpardavinėti daliai 
savo anglies kasyklų ir pilėno 
pramonės.

— Pavergtoje Lietuvoje ir Lat 
vijoje nuolat kritikuojami savo 
pramonės ir žemės ūkio žmonės 
už planų nepildymą. Vieni ko
munistiniai pareigūnai verčia 
kaltę kitiems, tačiau niekas ne
drįsta pasisakyti prieš netiku
sią sovietinę santvarką ir ūkio 
sistemą.

— Sovietų vicepremjeras Mi- 
kojanas vakar pasirašė su Ry
tų Vokietijos komunistų vyriau 
sybe sutartį, suteikiančią jai 
180 milijonų dolerių paskolą.

— Kariba bus didžiausias e- 
žeras. Kariba ežeras Rodezijos 
federacijoj bus vienas didžiausių 
ežerų pasaulyje, padarytų žmo
gaus. Šis ežeras apims 2,000 kv. 
mylių ir bus baigtas 1963 m.

Naftos tanklaivis Sinclair — 
Milwaukee pateko tarp ledų Mi
chigan ežere. Pajūrio sargybinis 
laivas Arundel (priešakyje) skina 
kelią tanklaiviui ir penkiems ki
tiems laivams, kurie negali paju
dėti dėl didelių ledų. (UPD

— Pacifike Amerika sėkmin- Į 
gai išbandė savo priešraketinį 
ginklą, įstengiantį numušti 
priešo raketas.

— Prezidentas Kennedy’ va
kar atsakė Sovietų Sąjungos 
diktatoriui Chruščevui, praskin 
damas kelią užsienio reikalų mi 
nisterių konferencijai Genevo
je, kur bus svarstomi atominių 
bandymų ir nusiginklavimo klau 
simai.

Prezidento laišką Chruščevui 
įteikė JAV ambasadorius Thom 
pson Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministeriui Andrei Gro
myko.

— Valstybės sekretorius Rusk 
planuoja kovo 12 dieną Gene
voje susitikti su Sovietų užsie
nio reikalų ministerių Gromy
ko. Tikslas: aptarti galimybę 
pasirašyti sutartį, uždraudžiau 
čią atominių ginklų bandymus.

— Libanas bando sustabdyti 
pragyvenimo kainų kilimą.

— Leonardas Valiukas, Los 
Angeles, Calif., kovo mėn. 2-4 
d.d. dalyvavo Californijos res
publikonų suvažiavime, Bevke- 
ley, Calif., ir buvo išrinktas Ca
lifornijos valstybės respubliko
nų asemblės (California Repub- 

i lican Assembly) vicepirmininku, 
i Iki šiol jis buvo šios organiza
cijos Los Angeles apskričio vi
cepirmininku.

Šiuo laimėjimu Valiukas pa
sistūmėjo į pačias Califomijos 
respublikonų partijos 
Savo iškovotą įtaką 
Leonardas panaudoja 
laisvinimo reikalams.

viršūnes, 
partijoje 
Lietuvos

— Maroko vyriausybė pirko 
ginklų iš Sovietų Sąjungos, nes 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
permažai ir perlėtai jų pristato. 
Maroko gynybos ministeris pa
reiškė Jog tie ginklai iš Sovie
tų Sąjungos bus panaudoti ma
rokiečių pasienio, susisiekiančio 
su Alžiriją .gynybai.

su- 
va- 
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— Alžiriečių nacionalistų 
kilėlių atstovai iš Tunisijos 
kar išvyko į konferenciją 
Prancūzijos vyriausybės parei
gūnais baigti pasitarimus dėl 
karinių paliaubų Alžirijoje. Su
sitikimo vieta — Šveicarijos - 
Prancūzijos pasienis.

Nesveika?
BOSTONAS. — Massachu

setts valstybės senatas atmetė 
atstovų rūmų priimtą įstatymo 
picjcktą suteikti leidimą svei
katos klubui pardavinėti degti
nę.

JAPONIJAI PAVOJUS PRARASTI PIGIOS

GAMYBOS PIRMENYBĘ
Nerimas tarp Japonijos ekonomistų. — Japonijoje pabrango maistas

TOKIO, Japonija. — Didėją prie infliacijos pavojaus. Ang- 
atlyginimai ir brangstančios kas 
dieuio gyvenimo reikmenų kai
nos kelia nerimą tarp Japoni
jos ekonomistų. Jeigu ir toliau 
dalykai taip klostysis ,o viskas 
rodo, kad taip bus, Japonija pra 
ras savo vietą kaip pigiausio 
pasauly gamintojo. Paskutiniu 
metu Japonijoje pabrango mais 
tas, nuomos, geležinkelių važ
mos, net ir kainos miestų pir
tyse.

Darbo unijos jau ir pradėjo 
gatvėse demonstracijas, besi- 
ruošdamos kovai dėl didesnių 
atlyginimų, kas dar prisidės

Į lų kalba leidžiamas dienraštis 
i “Times” išspausdino perspeėji- 
mą, kad didesnės kasdienių reik 
menų kainos darosi grėsme kraš 
to ūkiniam gyvastingumui.

Msngayo banko, vadovaujan
čios japonų finansų įstaigos, ty 
rinėtojai skelbia, kad kasdienių 
reikmenų kainos paskutiniais 
metais pabrango 10 procentų ir 
maždaug tiek pat pakilo atlygi
nimai. Jie sako, kad tie pakili
mai atspindi Japonijoje vykstan 
tį pasikeitimą — kraštas daro
si pilnai išsivysčiusia pramo
nės šalimi

i

Tačiau greit, sako tie finan- 
sistai, Japonijos darbininkų at
lyginimai bus taip dideli, kad 
japonų gaminių fabrikai turės 
nukentėti dėl konkurencijos pi
giau gaminamų kitų Azijos kraš 
tų audinių, panašiai, kaip dabar 
JAV audimo fabrikai nukenčia 
dėl japonų konkurencijos.

— Berlyno darbai vilioja vo
kiečius iš Vakarų Vokietijos. 
Daugiau kaip 9,000 asmenų pa
teikė prašymus gauti darbų Va 
karų Berlyne, daugiau kaip pu
sė jų yra jauni pramonės dar
bininkai, jaunesni nei 25 metų.
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DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. kovo mėn. 7 d. BOSTONO BALTIJOS TUNTO 
“KAZIUKO MUGĖ”

Baltijos tunto skautės, vado
vaujamos ps. Subatkevičienės, į- 
temptai rengiasi Kaziuko mu
gei, kuri įvyks kovo 11 d. Soutn 
Bostono Amerikos Lietuvių Pi
liečių klubo salėje.

SKAUTININKIŲ SUEIGA
Chicagos skautininkių drau

govės sueiga įvyks š. m. kovo 
mėn. 11 dieną, 11 vai. Jaunimo 
centre, 5620 S. Claremont Ave. 
Pašnekesį praves v. sktn. S. Gu 
dauskieriė. Pranešimus padarys 
v. sktn. O. Zailskienė ir sktn. 
F. Kurgonienė. Bus renkama 

j nauja valdyba ir kiti svarbūs 
draugovės reikalai. Visos skau- 
tininkės kviečiamos dalyvauti. 
Atskiri pakvietimai nebus siun
čiami.

Redaguoja: SKTN. P. NEDZINSKAS IK LIUDA ČESNAITE 
Adresas: P. Nedzinskas: 4065 Archer, Chicago 32, IU.

V ADOVIŲ PASIKEITIMAI
V. si. Irena Končienė Water- 

burio skaučių vietininkijos vieti
ninkė pasitraukė iš eitų parei- 

vasario 17 dieną gų. Sesei Končienei rajono va- 
dija dėkoja už darbą ir linki 
sėkmės naujoje gyvenimo vieto
je. Waterburio skaučių vietinin
kijos reikalus laikinai tvarkyti 
su vietininkės teisėmis paskirta 
v. si. B. Šimanskienė (30 New- 
ton Street, Hartford, Conn.), 
rajono jaun. skaučių sk. vedė
ja.

VASARIO 16-TOJI BOSTONE
Bostono “Baltijos” ir “Žalgi

rio” tuntai Lietuvos Nepriklau
somybės šventę paminėjo iškil
mingai š. m.
South Bostono Lietuvių Piliečių 
klubo salėje.

Sueigos metu trys skautės da 
vė įžodį- ir pasižymėjusiems 
Baltijos tunto vadovėms: v. si. 
D. Venckutei, si. N. Vaičaitytei 
ir si. N. Razvadauskaitei sese
rijos vadeivė ps. Elė Banevičie
nė įteikė atitinkamus skautiš
kus žymenius. Žalgirio tunto at 
žymėtiems broliams ženklus į- 
teikė P. Žičkus.

Vasario 16-tos proga susirin
kusiems kalbėjo Jonas Mika
lauskas, iškeldamas Lietuvos 
nepriklausomybės reikšmę jau
nimui ir kvietė skautišką jauni
mą dar su didesniu pasišventi
mu budėti Lietuvos labui.

Ši gausinga Bostono skautų- 
čių tuntų sueiga buvo baigt" 
pritaikytu montažu ir lietuviš
komis dainomis. Sueigoje daly
vavo gražus būrys tuntų skautų, 
tėvelių bei bičiulių.

SKAUTE NR. 2

Vasario 16 proga, seserijos 
Atlanto rajono skaučių sk. ve
dėja ps. Ir. Treinienė išleido 
“Skautės’’ Nr. 2., skirtą skau-

VASARIO 16-TOJI PAS 
TAPINUS

minus; g) skiltininko ir draugi
ninko pasiūlytas gali įgyti I- 
ąjį skauto patyrimo laipsnį, 
jei:

1- Yra plačiau susipažinęs su 
skautų ideologija ir skautybės 
sistema; Turi aiškų supratimą 
apie asmenybės ugdymą pagal 
R. Baden-Powellio nustatytus 
pagrindus. Žino skauto pareigas 
Dievui, tėvynei, tautai, artimui, 
šeimai ir sau. Žino įvairių skau
tybės šakų tikslus ir metodus. 
Žino lietuvių skautų sąjūdžio 
uždavinius. 2. Moka dalykus iš 
to laipsnio religinės programos. 
3. Žino Nepriklausomos Lietu
vos santvarką, Lietuvos laisvės 
kovas ir gyvenamojo krašto 
konstituciją, žino pilietines ir 
tautines prievoles ir teises.

4. Žino lietuvių tautos kultū
ros raidą, spaudos istoriją ir 
lietuvių organizacinį gyvenimą.

5. Žino apie lietuvių tautosa
ką, tautodailę ir liaudies dainas 
bei muziką.

6. Žino 15 lietuvių rašytojų, 
menininkų, moksli-

kirsti, nugenėti ir supjaustyti 
medį. 17. Moka pastatyti lieptą 
ar tiltą 5 jardų ilgio ir signali
zacijos bokštelį 5 jardų aukš-• v •mo.

18. Moka lauke kepti duoną, j 
paukštį, bulves ir žuvį be indų. 
Pažįsta maistui tinkamus auga
lus miške bei tetukę.

19. Žino skautiško žaidimo 
taisykles. Moka gimnastikuotis 
ir sportuoti. Moka žaiski 5 lie
tuvių liaudies žaidimus ir turi į 
priemones tiems žaidimams.

20. Paruošia berniuką į paty
rimo laipsnį ar į specialybę.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban-1 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63 r d St., Chicago 29, IU.

Tel. PRospect 6-5084 
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E • Redakcija straipsnius tai- 
E so savo nuožiūra. Nesunau- 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
E grąžina tik iš anksto susita- 
E rus. Redakcija už skelbimų 
E turini neatsako. Skelbimų 
= kainos prisiunčiamos, gavus 
s prašymus.
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$4.00
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o Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

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

ASD SUEIGA
Sekmadienį, vasario 25 d., 

kand. S. Krasauskaitės bute į- 
vyko ASD kandidačių ir tikrų
jų narių sueiga. Dalyvavo apie 
dvidešimt narių. Paskaitą skaitė 
fil. dr. Milda Budrienė. Ji labai dailininkų, 

Įi
i čių Skaučių dr-vės įsikūrimą ir
i gyvenimą. Po paskaitos iškilo 
j gyvos diskusijos apie ASD veik- gyvenimo vaizdų albumėlį. Veda

DR. J. IR K. AGLINSKAI 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Ave.
Priima ligonius pagal susitarimą.

Dėl valandos skambinti telefonu 
> 2 iki 9 v. p. p. 

trečiad. ir šeštad.įomiai papasakojo apie Studen- nink^ * visuomenininkų ir gali , HEmlock. 4-1 nuo 
papasakoti apie jų darbus. |

7. Sudaro Lietuvos ir lietuvių '

Bostono skautų vyčių “Senų
jų Lapinų” būrelis vasario 16 d. 
susirinko specialion sueigon pa
gerbti kovotojus už Lietuvos 
laisvę ir pasisemti stiprybės to
limesniam lietuviškam darbui. 
Reikšmingą programą pravedė 
v. si. Vyt. Dilba.

“Senųjų Lapinų” sk. vyčių 
būrelis pereitų metų lapkričio 
23 d. atšventė savo darbo de
šimtmetį. Ta proga lapinai at
žymėjo visą eilę savo bičiulių, 
jų tarpe s. Alg. Banevičių, bū
relio steigėją, kuriam vasario 
16-tos sueigoje įteikė menišką 
pažymėjimą, išreiškiantį padėką 
ir suteikianti Senio Lapino var
dą.

Lapinai nenuilstamai dalyvau 
ja skautiškoje ir lietuviškoje 
veik’oje. Su didžiausiu susikau
pimu rengiamasi per Šv. Vely
kas pravesti šaunų vakarą “Tė
vynes Garsų” vardu su šūkiui skyriaus pravestame medžių pa 
pritaikyta programa. Būreliui 
vadovauja v. si. R. Bričkus.

SESERIJOS ATLANTO
RAJONO VADUOS POSĖDIS Vldence’ Worcesterio būreliai, su

Š. m. vasario 4 d. vadeivės traukdarai 48 paukštytes. Paukš 
ps. Elės Banevičienės bute įvv- tyčių atsiekti rezultatai Y™ ?ra 

ko Seserijos Rajono Vaduos '
posėdis, dalyvaujant ps. Inai 
Nenortienei, ps. Irenai Treinie- 
nei, ps. B. Banaitytci ir v. si. 
B. Šimanskienei. Sueigos metu 
peržiūrėta Rajono skyrių bei 
vietovių veikla. Apsvarstyti atei 
ties veiklos planai, kurių tar- 
pan įeina vyr. skaučių sąskry
dis — balandžio mėn., paukšty
čių Pavasario šventė Putname, 
“Gintaro” Vadovių mokyklos 
UI darbo sesija, tuntininkių, vie 
tininkijų sueiga, paukštyčių ir 
skaučių konkursai ir kt. •

Su didžiausiu pasitenkinimu 
sutikta žinia, jog LS seserijos 
vadija išleido skaučių patyrimo 
laipsnių ir specialybių progra
mų konspektus ir tam reikalui 
paskirta finansinė parama iš ra
jono iždo.

APpOVANOJIMAI
Vasario 16-tos proga, seseri

jos vyr. skautininke apdovano
jo Už Nuopelnus ordinu su rė
mėjų kaspinu p. Bartienę, nenu
ilstamą Elizabetho skaučių rė
mėją ir globėją. Sesę v. si. A. 
Dragunevičiūtę Philadelphijos 
skaučių atkūrėją, pavyzdingą 
vadovę apdovanojo Vėliavos žy 
meniu.

Kaziuko mugė kovo 4 d. buvo tikrai muge — pilna įvairių dalykų ir žmonių
Antano Gulbinsko nuotrauka

čių šakai, čia pateikiama daug lą ir ateičiai numatytus planus, lietuvių tautosakos bei tauto- 
naudingos skautiškos bei litua
nistinės medžiagos.

Skautė Nr. 1, išleista rajono 
tautinio lavinimo sk. vedėjos ps. 
I. Nenortienės pateikė naudin
gos medžiagos “Kaziuko mu
gėms”.

Buvo j 
vakarą kartu su Korp! Vytis,
7 V n A G! 1 t I-v -m v 4- A, C V M TJ’’' VTV, f

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9 V.Vai.- 

vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
■iien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-507®

Rez. HE 6-1670
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building). tel. LU 5-6446 

. Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001.

Ofisas: 3148 West 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

Ave. 
vak.

sutarti

nutarta suruošti blynų dailės rinkinėlį.
8. Moka suteikti pirmąją pa- 

kad ASD kandidatės ir Korp! galbą sudėtingesniais atvejais. 
Vytis junjorai gautų progos su- Moka padaryti neštuvus ir per- 
sipažinti. gabenti ligonį. Turi savo nedi-

Kandidatėms buvo pranešta, dėlę pirmosios pagalbos vaisti- 
kad jos turi per savaitę įduoti nėlę.
ASD vadovei Laimai Petraus- 9. Žino kaip elgtis visuotinos 

PAUKŠTYČIŲ KONKURSAS kaitei recenzijas, kurias jos tu- nelaimės atveju: potvynio, aud- 
ri j?u būti paruošusios. Recen- ros, orinio puolimo ir p. Moka 

,ianto rajono jaun. skaučių zįja gajį būti lietuviškos kny- padėti gesinti gaisrą.
gos, meno parodos, koncerto ar 10. Moka išsimatuoti; 
paskaitos. Sueiga baigėsi su ka- metrinę ir anglišką matų siste- 
vute. G. mas.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampa? 47-tos ir Damen 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai 

3ešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir Kitu taiku pagal

Ofiso telef. LArayette 3-6048 
Rez. VVAlbrook 5-3048

~DR. c. k. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
Tel. PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin 

425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, lllinois 

Valandos pagal susitarimą

žinimo konkurse dalyvavo Bos
tono, Elizabetho, Hartfordo, 
New Britamo, New Yorko, Pro-

paukštyčių Pavasario šventėje.
RAJONO SKAUČIŲ 

KONKURSAS

žino

i ei. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9
Antr. 1-6, t-eč., š.ešt. pagal su tart j, 
sekm. uždaru ta.

ii

SKAUTŲ I-jo PATYRIMO 
LAIPSNIO EGZAMINŲ 

LAPAS

Atlanto rajono skaučių sky
rius paskelbė Individualinio Pa- i^gosTk iškylose] 
reigingumo ir Skilčių Pareigin- Į .................
gurno Pratybos konkursą, skir
tą rajono skautėms ir jų skil
tims. Konkurso taisyklės yra 
“Skautėje” Nr. 2. Registruoja- 
masi pas vedėją ps. I. Trinienę, 
57 •Vermont Street, W. Roxbu- 
ry, Mass. Tikima, kad sesės 
skautės gausingai ir su entu- 
ziasmu, taip kaip paukštytės, 
dalyvaus šiame pratime.

11. Moka spėti atstumą ligi 
1500 žingsnių, aukštį, ilgį, skai
čių, svorį, laiką su leistina ligi 
25% klaida.

12. Pažįsta savo gyvenamąją 
apylinkę 10 mylių spinduliu ir 
smulkiai žino vieną apskritį Lie
tuvoje.

13. Pažįsta žemėlapių bei to
pografinius ženklus ir moka 
naudotis žemėlapiu. Moka pada
ryti 1 mylios kelio nuotrauką. 
Moka padaryti 1 akro 
“akies” nuotrauką.

14. Pėsčias nueina 10 
kelią ir parašo kelionės

Skautas — a) išbuvęs II-jo 
patyrimo laipsnio skautu 6 mė
nesius; b) patenkinamai įrodęs, 
kad sugeba kasdieniniame gy
venime vykdyti skauto įžodį ir 
įstatus; c) uoliai dalyvavęs su-:

; d) galįs iš 
! naujo išlaikyti egzaminus pagal 
skauto III-čiojo ir II-ojo paty
rimo laipsnių programas;

i e) skautų stovykloje stovykla- i 
vęs 7 paras ar buvęs 4 iškylose 
su nakvyne lauke; f) išlaikęs ną. 15. Moka žvalginėtis, sėlinti 
dviejų skauto specialybių egza- ir sekti pėdsakus. 16. Moka nu- 
<4 ~ ==^.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 VVest 51st Street 

(Bendra praktika ir Alergija) 
Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai.; penkt. 10 v. r. iki 9 v v.;

j šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

r.

NAUJAS SKAUČIŲ 
VIENETAS

Buffalo, NY įsteigta “Vaidi
lučių” skaučių skiltis, vadovau-. 
jama ps. E. Šakienės, 390 Elm- i 
wood Avenue, Buffalo 22, N. Y. 
Buffalo vietovė seserijos vyr. 
skautininkės patvarkymu pri
skirta seserijos Atlanto rajonui, i 
Sesėms “Vaidilutėms” ir jų va
dovei linkima gražaus skautiš- 
ko-lietuvisko darbo. Tai jau 4 
naujas skaučių vienetas Atlan
to rajone įsisteigęs kelių pasku- 

, tinių mėnesių bėgyje.

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

2737 WEST 71st STREET
Vkiandos tik susitarus
TeL GRovehill 6-3409

i

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. Ir 6

Ofiso telefonas ■— BIshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

(Kampas Kedzie ir ArcherJ 
VAL.: kasdien nuo 2 Iki 9 vai. valt 

Treč. ir sekmad. tik susitarus.

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Kasdien i 0-12 ir 4-7 Treč. ir šes 
tad. tik 10-12.

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Ave. VA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta šeštad 10 v iki 2 d n

Tel.: REliance 5-1811

9R. WALTER J. KIRSTUM
(Lietuvis ^jaytojas)

! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street

Vai.- Pirmad.. antrad. ketvirtad. tr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6;3«-8-30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 

j uždaryta.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730
Dr.W. Ross Dr.LSeibutis

Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 
chirurgija

Ofisai: 7958 S. Western Ave., tel. 
d R 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi- 
gan Ave.. Sulte 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą
< ------- —______ _______
į 31 ofiso ir buto OLympic 3-4159

DR. P, KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

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

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

>fiso telef. I.Afayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

Ofiso telef. CLiffside 4-2896
Rezid. tel. VVAlbrook 3-3099

DR. P. STRIMAITIS 
gydytojas fr chirurgas 

4644 S. Ashland Ave.
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nue 
2 vai. iki 5 vai. vak.DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BC1LDING 

7156 South VVestera Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v- — 8 vai. vakarė. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11 

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

Res. tel. WAlbrooi 5-3765

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VAI-ANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195
DR. V. P. TUMASOMIS 

CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priima ligonis pagal susitarimą* 
Dėl valandos skambinkit tel.: HE. 
4-2123 nuo 1 lkl 8 vai. popiet, kae- 
■iien. Išskyrus trečiad. ir šeštad.

reL ofiso PR 8-7778, rez. PR. 6-4733

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

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

Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTFRE 
LIGOS 

-alandos: nuo 1-4 ir 6-8 ♦*!. vak 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. pop*>< 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ugo*

Tel. PRospect 6-9400
DR. OMĄ VAŠKEVMIUS 

(VA AKAS)
2454 VVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.; kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
Šeštad.; 9 7. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.vietos

mylių 
dieny

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIM-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
6132 S. Kedzie Ave. WA 
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia. skambinti MI

ligos
5-2670 

Jet ne-
3-0001 I

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

lieti™ prekybos namai 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARlįUETTE PK., 6211 S. Wesiern, PRospect 8-5815

Vedėjas J. U F! PONIS

Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5.

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik
I 6211 South VVestern Ave. krautuvė

______________________________4*

Oflao HE 4-1414. Rezid. RE 7-«8«7
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 VVest 71st street 
(71-oa tr Campbell Ave. kampas) 

Vai.: kasdien 1—1 ir 6—s vai vak 
Šeštadieniais 1-4 p. p.

DR. A. GARUHAS
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Atoslūgio nėra, bet...

PREKYBININKAI SKUNDŽIASI

Susitikus su vienu ar kitu 
prekybininku, tenka išgirsti 
nusiskundimų, kad, girdi, pre
kybai nevyksta taip, kaip tu
rėtų vykti. Ar tokie lietuvių 
ir nelietuvių prekybininkų nu
siskundimai turi bet kokį pa
grindą ?

Daug kam nesuprantama, 
kodėl taip yra. Niekas šian
dien nekalba apie didesnį eko
nominį atoslūgį, tačiau jaučia
ma, kad kas tai yra negero. 
Prekybos — biznio tempas yra 
gerokai sumažėjęs. Kodėl — ruoti, kad patenkintų didžią- 
atsakymo neduoda net tos rū
šies ekspertai.

Viena iš priežasčių yra ta, 
kad žmonėse reiškiasi tenden
cija atsargiau elgtis su san
taupomis. Žymiai mažiau dole
rių yra išleidžiama, taip pat 
mažiau ir skolinama. Pati fe
deralinė vyriausybė pilte pila 
pinigus apyvarton. Bet kol kas 
tai nepaskatina privataus ka
pitalo laisviau eiti talkon pre
kybai bei pramonei. Todėl ir 
turime beveik nelauktą atos
lūgį. Jis nėra aštrus, bet yra.

¥

damas ateitį, susiduria su ne
maža dilema. Jei ir toliau bus 
paliktas valstybinis biudžetas 
nesubalansuotas, dolerio vertė 
gali gana skubiai sušlubuoti. 
Vyriausybei tikriausiai rūpės, 
kad privatinė prekyba ir pra
monė būtų praplėsta, kad gau 
tų darbų visi, kurie nori dirb
ti, tada jai tektų kreipti dau
giau dėmesio į tiesioginį pra
monės stiprinimą.

Matuoti tai politiniu-partiniu 
mastu ir mėginant taip manev

VAKARŲ VOKIETIJA SPĄSTUOSE
Pusiau pralaimėta Berlyno byla yra sprogmena, kelianti nerimastį

GEDIMINAS GALVA

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. kovo mėn. 7 d.

Ar verta pirkti skolon

Pirmieji 1962 metų mėne
siai rodė ir rodys tam tikrą 
svyravimą. Po to biznis kiek 
pagyvės, tačiau ne taip jau 
labai daug. Mat, prekybinin
kai ir pramonininkai abejoja, 
ar verta daryti daugiau inves
ticijų į inventorių ir naujus 
pastatus.

Ekspertų teigimu, 1963 me
tai būsią visai geri. 1964 m. 
galį būti gan sunkūs. Kitais 
metais dirbančiųjų darbininkų 
skaičius žymiai paaugs. Ir pa
ti federalinė vyriausybė pas
kleis daugiau dolerių apyvar
ton viešiesiems darbams. Pa
kils ir uždarbiai. Plieno dirb
tuvių darbininkų streiko gal 
bus išvengta. Statybos dar
bai pagyvėsią 1963 m. pava
sarį. Kai įplaukos padidės, žmo 

. nės daugiau pirks, daugiau iš
leis. Pramonė įgaus daugiau 
drąsos statyti naujus pasta
tus, ieškoti naujų galimybių 
daugiau ir geriau gaminti.

Pinigines paskolas užtrauk
ti nėra pigu ir nelengva. Su
randama, kad įsiskolihimas, 
kada nuoširmčiai aukšti ir dole 
ris tebesilaiko savo lygyje, nė
ra geriausias biznio atžvilgiu 
dalykas. Vis gausesni žmonių 
skaičiai persiima “taupumo do
rybe”. Infliacijai bent tuo tar
pu nėra pavojaus. Ir spekulian 
tų uždarbiai mažėja. Valstybi
niai mokesčiai prekybininkus 
verčia spėlioti. Jie akylai se
ka kongreso ir finansų depar
tamento posūkius.

*
Prezidentas Kennedy, planuo

sias balsuotojų grupes, gero
kai apsirinkama. Tokios bal
suotojų patenkinimo galimy
bės ryškiai smulkėja. Preziden 
tas ir jo vyriausybė bus pri
versta laukti privatinio biznio 
pagalbos. Privatus biznis, ku
rį vyriausybė vienaip ar kitaip 
“vargina”, yra reikalingas di
desnio ar mažesnio pelno, kad 
galėtų išsilaikyti ir plėstis. Dar 
bininkų unijos,, kurios politi
niais išskačavimas tur vyriau
sybės paramą, siekia sumažin
ti įmonių savininkų pelną iki 
aukščiausio laipsnio. Todėl, no 
rint pasisekimo, laikas būtų 
joms vienu ar kitu būdu pa
talkinti. Taip pat būtų laikas 
surasti vidurio kelią tarp darb
davių ir darbininkų, kad abie
jų darbas neštų naudą visiems 
— darbdaviui, darbininkui ir 
kraštui. Atrodo, kad kongresas 
pirmasis šiemet padarys žygių 
pasukti darbdavių id darbinin
kų santykius tuo viduriniuoju 
keliu.

Vasario mėn. viduryje Sovie- saksų nusistatymą vakarinio Adenauerio auksinės dienos jau 
tai vėl sumanė padirginti va- Berlyno klausimu. “Raskime praslinko. Jo puoselėtos viltys 
kariečių nervus. Trys orinio su- nors laikiną būdą išlaikyti ka- sujungti vokiečius nepasiteisi- 
sisiekimo juostos tarp Hambur —---- -................................................................
go, Hanoverio, Frankfurt am 
Main ir Berlyno buvo nukirp
tos vasario 14 d. Tik du vaka
riečių lėktuvai tą dieną pasie
kė Berlyną. Prancūzija vasario 
19 d. pasiuntė Sovietams griež- basadorius Maskvoje ilgai ta- 
tą raštą, kuriame priekaištau- rėsi su Sovietų užsienio reikalų 
jama dėl teisių pažeidimo ir ministerių surasti bent šiokį to- 
įspėjama, kad prieš jėgą . bus kį pagrindą pasitarimams, Wa- 
panaudota jėga. Paryžius pada- shingtono garbė buvo pažeista, 
rė žygį nesitaręs su Washing- sulaukus neigiamo atsakymo, 
tonu ar Londonu, kurie vis dar Ambasadorius Thompsonas pa
ieško progos sėsti prie derybų liekamas Maskvoje, bet 
stalo ir tartis dėl Berlyno, jei sutartinė: Berlynas mūsų gy-j kad politinė ir karinė bendruo- 
būtų užtikrinti susilaukti bent vybinis reikalas. Iki kurio me- menė tik palaipsniui gali būti 
pakenčiamo sprendimo. Vaka- to jis bus gyvybinis? įgyvendinta ir leido suprasti,
riečiai bent šiuo metu aiškiai 
tarpusavyje nesutaria ne tik 
dėl Berlyno, bet ir Vakarinės šiuo metu tyli. Rytinės Vokie- Baden - Badene de Gaulliui pa 
Vokietijos vaidmens ir net tijos 
JAV draudimo su Kuba pre- Walter 
kiauti.

Vakariečių gynimosi 
politika

vakarinio Berlyno apsu- 
1961.VI.13, Washingto- 

ypač Londonas ėmė svy- 
Anuo metu įvykdytas

rinius dalinius, susisiekti su no. Vakariečiai vis dažniau at
mieštu ir apsidrausti nuo štai-, sisako dėti parašą po jo reika- 
gaus rytinės Vokietijos smūgio i lavimais. Bonna ima ieškoti 
mus išstumti”. Washingtono; bendros kalbos su savo kaimy- 
nusistatymas nedaug kuo tesi- nu Prancūzija ir dairytis Mask 
skiria nuo Londono. JAV am- von.i

Pasitarimai Baden-Badene

aidi

I

Praėjusių metų rudenį Pran
cūzijai nepavyko padaryti po
sūkio, kad Europos ūkinė ben
druomenė taptų politiniu ir ka
riniu veiksniu. Olandija ir .ki
tos valstybės atstovavo mintį,

Spaudoje ir gyvenime

Kredito kortelė suvilioja pirkėją

V, ČIŽAUSKAS

i

drąsos, 
mums 

paukštį, 
laikais 

trūksta

kiek 
gerai

jos yra 
žinomą

žmonių,yra 
pinigų, visais 
skolų. Jų iš- 
žinoma, gana

¥
Krašto ekonominiam ugdy

mui gali padėti kongresas. Ga
li jį ir stabdyti. Tai pareina 
nuo to, kokie įstatymai yra 
pravedami. Kaip sugyvenama 
su vyriausybe. Kiek atsilieps 
į krašto ūkį kongreso noras 
nepavesti prezidentui valsty
binių mokesčių sumažinimo, 
šiandien sunku dar pasakyti. 
Ar turės įtakos kongreso at
metimas prezidento plano į- 
steigti atskirą miestų reika
lams departamentą ? Turint gal 
voj, kad jis atmestas didele 
balsų dauguma, jis negreit su 
grįš į kongreso darbotvarkę. 
Žemės ūkio reikalai nebus lie
čiami nei kongreso, nei vyriau 
sybės. Sveikatos planas se
niems žmonėms aprūpinti gydy 
mu irgi šiemet nepraeis. Ta
čiau pašto ratos bus padidin
tos.

Atsižvelgiant į didėjančias 
tarptautines problemas, vyriau 
sybė išleis žymiai daugiau do
lerių krašto gynybai. Šios rū
šies išlaidumas duos darbo di
desniems darbininkų skai
čiams, tačiau tai augins ir vals 
tybės skolas.

KAIP LIETUVIAI GELBĖJO ŽYDUS

Retas žmogus drįstų šį klau- žiuje ir tokiame krašte, kurio 
simą viešai kelti Kalėdų šven
čių laikotarpyje. Tačiau jam 
praėjus ir jau iškritus pirmie
siems ano meto neapmokėtų są
skaitų krituliams (nuo kurių 
nei atominė slėptuvė neapsau
go), dabar tokį klausimą lie
čiančiam nebereikalinga turėti 
nė tiek 
pas aną 
Afrikos

Visais
kuriems
laikais turėta ir 
ieškojimas, kaip 
žiaurus buvo Anglijoje. Nešvel
nesnis skolintojo su skolininku 
pasielgimas minimas ir 21-jam 
sekmadieniui po Sekminių evan 
gelijoje. Esminis skirtumas šio
je srityje tarp senovės laikų 
ir dabartinių yra tas, kad se
niau žmogus skolos bijojo, kaip 
velnias kryžiaus, ir jon įklimp- 
davo tik beviltiško vargo spau
džiamas. Šiandien skola mums 

j yra tapusi mados dalyku. O 
j kas gi ir kada mados bijojo?!

Skolų amžius

Mes gyvename kredito am-

1 įgyvendinta ir leido suprasti, 
Maskva, daug kartų padariu jOg jos nėra linkusios pripa- 

si neatsakingus pareiškimus, žinti Prancūzijos pirmavimo........... . _ . _ .
ministeris pirmininkas vyko įtikinti Adenauerį, kad 

Ulbrecht su palyda politikai ir kariškai neorgani- 
vyksta į Maskvą neva tartis, guotą vakarinė Europa gali bū 
dėl grūdų įvežimo į pusbadžiu fį sunaikinta. Juodu sutartinai 
gyvenančią rytinę Vokietiją, pripažino Šiaurės Atlanto san- 
Jei jis vyko prekybiniais rei- tarvės neganėtiną organizaciją 
kalais, kuriam tikslui į palydą ‘ jr sutarė siekti jos pertvarky- 

mo. 4
K. Adenaueris užtikrino, j 

kad jis nemanąs daryti posū
kio į rytus kai kurie ženklai 
rodo Bonnos bandymus praver
ti Maskvos duris. Jos ambasa
doriaus Hans Kroli žygiai ir 
pareiškimai Maskvoje sukėlė 
ne tik platų atgarsį, bet ir nu
sistebėjimą. Kai jis buvo atvi
rai apkaltintas, Kroli atkirto ■ nedraugingas veiksmas.

pirkimo būdą, 
dienų laikotar-

dienų laikotar-

turimoji bilijoninė skolos su
melė (berods, 300 su devyniais 
nuliais dolerių) taip jau gra
žiai lenktyniauja su atskirų jo 
piliečių asmeniška iniciatyva. 
Iš tikrųjų, kaip jų neturėti, 
kada iš visų pusių informuoja
ma, kaip skolų pasidaryti, ir 
labai jau retai užsimenama, 
kaip jų išvengti. Dabar jau ir 
žmogaus finansinis pajėgumas 
matuojamas ne tiek jo turimų 
taupmenų pagrindu, kiek jo 
kreditingumo laipsniu, dažniau 
šiai simbolizuojančiu jo turėsi
mų pajamų galimybę ateityje.

Šia proga palieskime pačią 
paprasčiausią, pigiausią ir eili
nio vartotojo dažniausiai nau
dojamą skolon 
būtent 30 - 90 
pio kreditą.

Trisdešimties
pio žmogaus kreditingumas ge
riausiai atsispindi jo kišenėje 
ar piniginėje turimu kredito 
kortelių ar plastikinių plokšte
lių skaičiumi. Tų, kurie jomis 
“moka” ne tik krautuvėse pirk 
darni ar restoranuose valgyda
mi, bet ir keliaudami ar atos
togaudami, jų virtinėlė dažnai 
susidaro ilgesnė ir už aplanky
tų vietų suvenyrinius nuotrau
kų albumėlius

Daugelis prieškalėdiniame pir 
kimų įkarštyje prisidaro tiek 
daug skolų, kad reikia būti fi
nansiniu genijumi, jog sugebė- 
tumei jas išmokėti iki kitų Ka
lėdų. Bet kredito gerbėjai, tik
riau. jo siūlytojai tvirtina, kad 
be jo net ir biznio ratas nesi
suktų. Jiems tai tikrai. Bet pa
žiūrėkime, kokias geras ir blo
gas savybes turi trumpalaikis 
kreditas eiliniam vartotojui.

Skolų patogumai ir 
nuostoliai

Pirmiausia — patogumas. Ga 
Įima įsigyti pirkinius ir jais 
naudotis pirmiau, negu susi
rinks reikalingas pinigų kiekis 
už juos sumokėti.

Nusipirkus daiktą skolon ir 
pastebėjus kokį nors jo trūku
mą, lengviau gali susitarti su 
jį pardavusiu, kad pataisytų 
ar pakeistų kitu. Pagrasinimas, 
kad sustabdysi mokėjimą, daž
niausiai veikia teigiamai pir
kusio jo naudai.

Saugumas čia ir svarbu, nes 
nereikalinga kasdien nešiotis 
su savimi didesnės sumos; gi 
apiplėšimų didmiesčiuose pasi
taiko tikrai dažnai. Pagaliau,

I

mi-įglaudino užsienio reikalų 
nisterijos pareigūnus ?

Vakarinė Vokietija 
ieško išeities

Vakarinėje Vokietijoje,

Nuo 
pimo, 
nas, o 
ruoti.
netiesioginis grasinimas ir kari
nių jėgų telkimas nebuvo veik
liai panaudoti. Pokario susitari
mas sulaužytas. Sovietai sa- nūnai ūkiškai tarpsta, jau pra- ■ 
vo sprendimu rytinį Berlyną ėjusiais metais išryškėjo kai 
įjungė rytinėn Vokietijon. Nuo kurie posūkiai užsienio politi- 
to meto prasidėjo anglosaksuo- kos srityje. Šie posūkiai vargu j 
se lenktynės tuščiažodžiauti:! iššaukti
Berlynas yra mūsų gyvybinis Humphrey, prezidento įgalioti-! 
reikalas. Šiuos JAV prezidento 
žodžius nesenai pakartojo Vals 
tybės departamento sekretorius
Dean 
kalui 
dota 
lyną, 
damasis siena apsuptame mies 
te, skelbė: “Karinis vakarinio 
Berlyno užpuolimas yra toly
gus Chicagos, Londono ar Pa- priversti bent de facto ją pri

pažinti. Anglosaksai rodo ne
pasitenkinimą, kai vakarinė 
Vokietija kelia politinius klau
simus ir prašo paramos juos 
ginti. Vakarinėje Vokietijoje 
jau seniau išryškėjo, nusiteiki
mas peržiūrėti užsienio politi
ką. Jie numano, kad šiose są- 

bergdžios šnektos 
Jau 
kad 
vo

ksi-

I

senatorių Fulbright,

pernelyg šiurkščiai. Kai kurie 
sluoksniai ėmė reikalauti jį at
šaukti iš Maskvos. Tuo metu 
pasigirdo Chruščevo įspėjantis 
žodis: Kroli atšaukimas būtų

Rusk pridurdamas: rei- 
esant, galinti būti panau- 
jėga ginti vakarinį Ber- 
Robert Kennedy, lanky-

ryžiaus puolimui. Jūs esate 
mūsų broliai, ir mes jus gin
sime”.

Vakariečiai turėjo daugelį 
progų ne tik Berlyną ginti, bet 
ir jį valdyti. Tolygias šnektas 
galime laikyti nepateisinamo
mis, nes veiksmai verčia kitas 
išvadas daryti.

Nusiteikimas Londone ir 
mįslė Maskvoje

Palm Beach pasitarime tarp 
JAV ir Anglijos buvo kai ku
rių nežymių skirtumų Berlyno 
klausimu. Abu kraštai ieško 
paties paprasčiausio būdo su
gyventi. Pastaruoju metu lor
das Home, Anglijos užsienio 
reikalų ministeris, ganėtinai 
aiškiai išreiškė nūdienį anglo-

• I
Prel. M. Krupavičius “Tevis- pelionas kun. B. Pacevičius. Už tai į 

kės Žiburiuose” toliau tęsia sa- jiems gestapas pridarė nemaža var Į 
vo įdomų informacinį straipsnį, go ir rūpesčių, 
kaip lietuviai gelbėjo nacių žudo
mus žydus Lietuvoje. I

Primena, kad kun. A. Želvys už vokiečių elgesį su žydais, o savo 
> įspėjo, kad žydams Į 

j broliški, kaip reikalauja I 
kur sėdėdavo : krikščioniškasis mokslas, net ir 

ant* drėgnų grindų ir valgyti labai tuomet, jei vokiečiai prieva rta juos 
mažai gaudavo. Kun. V. Tamoševi-i verstų su žydais elgtis taip, kaip 
čius už žydų gelbėjimą buvo uždą- I jie patys elgiasi 
rytas į Ukmergės kalėjimą ir tik j a klebonas kun. Petras
1944 m., artėjant frontui, iš jo pa- Rauduve _ ats. karininkas ir Vy- 

f?’ „ . _ . čio Kryžiaus kavalierius — vokie-
š geto pabėgusieji žydai dažna. či komendantui pareiškė griežtą 

patraukdavo j Kauno Kunigų se-, p^tą prieš jų elgesį su žydais 
mmanją ar ; arkivyskupo nMnus. ip reikalavo prie šio d
čia būdavo png audžiami ir , lie- neimti jo parapijiečių. Vokiečiai1 
tuvių seimas slapta pervedami. 
Vysk. V. Brizgys pasakė pamokslą 
prieš žydų persekiojimą, i" 
damas vyskupų direktyvas, dėl ko 
naciai labai niršo-

Paaiškėjus, kad naciai žudo ir 
žydų vaikus, juos imta slėpti vie
nuolynų laikomose prieglaudose. 
Čia daug pasidarbavo a. a. kun. P. 
Petraitis, Šv. Trejybės klebonas, 
taipgi dr. O. Labanauskaitė.

Prel. M. Krupavičius duoda išti- ■ 
są eilę įdomių faktų:

“Viekšnių klebonas dėl žydų nai
kinimo viešai protestavo. Ypač 
karštai reagavo į nacių žvėriškumą 
vikaras kun. A. Arlauskas ir ka-

žydų slėpimą buvo nacių kalintas parapijiečius 
tamsioje kameroje, kur nebuvo nei būtų 1 
suolo, nei guolio,

nio Clay ir kitų pareigūnų j- 
prieštaraujančių pareiškimų, į 
kurie sukėlė kai kuriuos ne
gandus Vokietijoje.

Vakarinė Vokietija praregė-' 
jo, kad Berlyno klausimas pra
veria kelią ne jai, bet rytinei 
Vokietijai skverbtis. Sovietams 
pasirašius taikos sutartį su ry
tine Vokietija, vakariečiai bus

lygose 
apie vokiečių sujungimą, 
vokiečių keliamas balsas, 
pirmiausia reikia rytinius 
kiečius išlaisvinti, o tada
bėti apie susijungimą. Anglo
saksų nusiteikimas pripažinti 
Oderio - Neisses sieną kai ku
rių vokiečių siejamas su JAV 
prezidento giminaičio, lenko, 
įtakom. Vakarinės Vokietijos 
pilnutinis apsiginklavimas vis 
dar užtinka kliūčių. Kanclerio

Kazanės Dievo Motina ir Kūdikis tyriama San Francisco
miesto mono kolektoriaus Brokaw (kairėj) ir Hovvard prieš ją 
padedant į saugų banko seifą. Sakoma, kad šis paveikslas yra 
stebuklingas, yra grąžinęs aklajam regėjimą ir dar prie caro 
rusų armijai padėjęs laimėti vieną mūšį. Paveikslo savininkė yra 
senyva moteris, žinomo mokslininko Mitchel-Hodges duktė, kuri 
paveikslą nupirko iš komunistų, po įvykusios Rusijoj revoliuci
jos. * (UPI) ■ Nukelta j 4 psl.)

! tas Gaudižado. Ir pataikyta kaip tik, tartum tyčia, kuprotnosį. Bet anam gal negana: gal net priklaupti, 
; šion puoton. Jis pabeldžia ragu skobnin ir prabyla 
i šypsodamas.

Paklausykite, Kernavės viešpačiai! Paklausykite, 
i taurūs didžiūnai ir narsūs kareivos! Aš gerai žinau 
: — daug maloniau būtų man dabar gerti ir tylėti, ne- 
• gu balsu byloti. Numanau — jums visiems nelabai 
i patiks, ką turiu pasakyti. Bet tai bus sakoma ne iš 
: mano galvos. Aš tik žodis žodin perduosiu tai, ką 
i man liepė vyriausiasis Lietuvos Viešpatis Mindaugas. 

Labai sunkiai sužeidė jo širdį tikrieji brolvaikiai Ker
navės viešpačiai Tautvilą ir Eitvydas. Taip lygiai 
sunkiai jis juodu ir kaltina.

' Kaltina? — surinka Tautvilą, niauriai sublizgė-
1 damas akimis. — O už ką gi?

Už sąmokslą su Galičo Danila ir Bulevičiais prieš 
dėdę. Todėl atjoti Vilnion ir prisiekti, kad būsite dė
dei ištikimi ir paklusnūs, Viešpatis Mindaugas sūnė
nams įsako.

' Tautvilą kerta stumbro ragu į skobnį. Įsako? 
Paklusnūs?

Menėje suruzga nepasitenkinimas ir pasipiktini
mas.

Čia gi dabar! — nustemba aukšto ūgio Kareika 
iš Paparčių; jis Ilgūnu pravardžiuojamas, nes kai 
žirge sėdi — kojos bemaž žemę siekia.

Ar galvoje negerai? — klausia Jodotas iš Vievio, 
dėl jo eisenos Kliškleiva pramintas.

Už tokį vogrėjimą tau gali liežuvis nupūslėti!
— dideliu balsu prasineša Mijauga, dėl to baisingu
mo pravardžiuojamas septynbalsiu.

Viešpatis Mindaugas liepė aiškiai perduoti: jis 
į-sa-ko, — pabrėžia Paraus kandžiai.

...Jis nujojąs su Eitvydu į Vilnią... ūū! — gi 
apsuptas savųjų besėdįs krasėje Mindaugas su padil- 

Atsistoja Mindaugo pasiuntinys Paraus, atlydė-busia patyčia akyse... Juodu prieiną... Pasveikiną

JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS
Dusetų klebonas kun. Laurenči- =

I kas kelis kartus protestavo prieš =
o savo tllllllllllllllllllll

už tai jį apkaltino esant komunis- 
tu, ir nemaža iš jų turėio patirti 
nemalonumų.

Kaune prel. Jokubauskis, buv. 
Kauno arkivyskupijos valdytojas, 
vieną kartą, varant žydus iš dar
bų, prie Rotušės aikštės dalijo 
jiems laikraščius. Vokiečių sargy
biniai jį suėmė ir uždarė gete. Tik 
įsikišus vysk. Brizgiui prel. Joku- 
bauskį iš geto pavyko išlaisvinti.

S. Kalvarijos klebonas kun. M. 
Krupavičius, pradėjus vokiečiams 
žydus persekioti, įteikė vokiečių ko
mendantui majorui Kwassui raštu 
protestą. Be klebono, persekioja-1 

(Nukelta j 4 psl.) I

PREMIJUOTAS ROMANA?

IIIIIIIIIIIIIIIIHII
(Tęsinys)

Jau kai dabar matyti, Vilnia iš galvos eina. Tš 
senų ir kilmingų šeimų Mindas atima žemes ir dalina 
naujiems ištikimiems. Į nieką neatsižvelgia! Lauki
ninke, mesk savo kaplį ir girgždulę, o še kardą ir žir
gą. Tik jok ir už jį kaukis.

Pilių seniūnais skiria jau visai ne gimines. Ga
na man su giminėm! — numoja ten Mindas. Trimpop 
visus mano gimines!

Še tau! Lyg pats būtų vilko iš kelmo išspirtas.
Tėvonijas atima. Kas nors kiek — ir iškeliauk 

kaip stovi.
Taigi. Negirdėta neregėta. Net stipriausius di

džiūnus išvaro. Buvai kiek daugiau įsikreipęs — ne
dovanos, ir gana. Vos gyvą išlodina taip, kad nė su 
savimi nieko nepasiimsi.

Tik pašnekėk nors užuolankom su bet kuriuo 
Mindo kareiva: jie įsigąsdinę.

Manai, ir aniedu yra įbaiminti? — akimis paro
do kitame gale sėdinčius Parnų ir Gaudižadą.

Sako, ne iš didžiūnų. Už Mindą šiedu ugnin ar 
vandenin — vistiek. Sako, abu iš pačių šuniausių. Tu 
mažai kiek prieš Mindaugą, o jie tave jau eketėn 
grūda. i

lyg prieš tėvą, lieptų...
...Ten, lyg spąstuose, Eitvydas susigraudinęs ir 

bijąs... Ko gero, sugruzdęs puola dėdei rankas bu
čiuoti... Na, ir galop abudu prisiekiu būti paklusnūs... 
Ožveidis Prutas tik šypsąs: va, sandora įvykusi, Lai
mos nuolėmis jau išsipildąs...

...Lyg tai būtų tikroji sandora! Ar lyg galėtų 
kas nors Laimos nuolėmius žinoti. Tai būtų ne' kas 
kita, o tik pasidavusių imtinių prilenkimas vargui rū- 
dymėliui... 4

0 jeigu nujotuva į Vilnią ir prisiektuva, tai ko
kia malone mudu apdovanotų “vyriausiasis” Lietuvos 
viepatis?

Paraus atsako: tada Viešpatis Eitvydas lieka 
Kernavėje, o Viešpatis Tautvilą perima Merkinę ir 
Liškiavą.

Va, kad dosnumas! Tai net ir po priesaikos vis
tiek laukan iš Kernavės? — juodišius Tautvilą iro
niškai pastatęs akis.

Taip sakė vyriausiasis Lietuvos Viešpatis Min
daugas.

Ar dar nemetat jo lauk? — rėkia karšto būdo 
Lauksvydas iš Žiežmarių.

Tikrai biaurybė!
Akiplėša!
Sausan medin nori pašokti! — graso Lauksvy

das.
Jukš - jukš!
Upės dugnan

Tautvilą pakelia
menę.

Į
i

tokį!
ranką ir griežtu ženklu nutildo

O kas gi bus, kai Kernavės rikiai prisiekti ne
jos? — klausia Tautvilą.

Tada atsitiks kažkas baisaus, — šypsodamas at
sako plačiapetis Paraus.

(Bu» daugiau)
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TALKA VEIKLOJE IR UŽUOVĖJA NELAIMĖJE
Lietuvių R. K. Susivienijimas Amerikoje, 71-73 So. Washington Street (P. O. Box 32), 

IVilkes-Barre, Pa.

Metinis LRKSA Direktorių
Tarybos susirinkimas

Wilkes-Barre, Pa. Pirmadienį, 
vasario 26-tą, centro patalpose 
prasidėjo LRKSA Direktorių 
Tarybos metinis susirinkimas, 
kurs užsitęsė tris dienas.

Susirinkime dalyvavo visi Ta
rybos nariai, būtent: dvasios va 
das prel. Jonas Baltusevičius, 
pirm. Leonardas Šimutis, vice
pirm. Tomas Mack-Mikelionis; 
sekretorius Vincas T. Kvetkas; 
iždininkas P. J. Karašauskas; 
iždo globėjai Leokadija Donaro- 
vich ir Vincas Abromaitis; dak
taras kvotėjas dr. Wm. Krikš
čiūnas; direktoriai inž. Anta
nas Rudis ir Albina Poškienė, 
taipgi redaktorius Matas Zujus.

Iš metinių raportų paaiškėjo, 
kad pereitais metais Susivieni
jimas finansiniu atžvilgiu vėl 
padarė žymią pažangą. Nors na
riams buvo išmokėti dividendai, 
kurių bendra išmokėta suma 
siekė $32,185.90, bendras orga
nizacijos turtas yra padidėjęs 
$43,179.96. Nepaskirti fondai 
(Unassigned fonds) 1961 metų 
pabaigoje siekė $485,637.33, kas 
procentų pagrindu Susivieniji
mo tvirtumą (solvency) sudaro 
122.22. 1961 metais iš viso mirė 
209 nariai, jų pašalpgaviams iš
mokėta $114,366.00. Pašalpo
mis ligų ir sužeidimų nelaimėse 
išmokėta $17,294.00. Pažimėti- 
na, kad iki 46 metų amžiaus 
1961 metais nemirė nei vienas 
narys. Nuo 80 metų iki 85 me
tų amžiaus Susivienijime gruo
džio 31, 1961, būta 215 narių, 
virš 85 metų amžiaus — 53.

1961 metų gruodžio 31 dieną 
bendra Susivienijimo turtai sie
kė $2,670,944.08.

no nario. Šiame susirinkime Di
rektorių Taryba ypatingą dė
mesį vėl kreipė į naujų narių 
prirašymą, kuopų veiklos pagy
vinimą, ypač surasti jaunesnius 
ir pajėgesnius finansų stkreto-
rius, kurie kuopose atlieka pa
tį didžiausią darbą surenkant 
narių duokles ir palaikant nuo
latinį kontaktą su centro įstai
ga. Kai kurie sekretoriai, išdir
bę po keliasdešimt metų, dėl se
natvės ir pašlijusios sveikatos, 
norėtų iš atsakomingų pareigų 
pasitraukti, bet jaunesniems 
nuo tų pareigų atsisakinėjant 
turįs vėl pasilikti atsakominguo-

i Džiaugiantis finansiniu orga
nizacijos stiprėjimu. Susivieni
jimo vadovystei nuolatinį rū
pestį sudaro narystės padėtis, 
kuri ir pereitais metais kiek 
sumažėjo. Kaip žinoma, perei
tais metais Susivienijimas mi
nėjo deimantinę sukaktį, kuri 
daugely kolonijų buvo atžymė
ta įspūdingomis programomis. 
Kai kurios kuopos tą sukaktį
atžymėjo iškilmingomis bažny- postuose, 
tinėmis pamaldomis ir banke- i 
tais, o kai kurios apskritys ir 
kuopos sukaktį atžymėjo išva
žiavimais ir kitokiomis pramo
gomis. Reginant kuopas iškil
mingai atžymėti deimantinę su
kaktį, tuo pačiu buvo raginta 
pasidarbuoti naujų narių įrašy
mui. Apgailėtina, kad naujų na
rių įrašymo akcijoje uoliau pa
sidarbavo tik kelių kuopų orga
nizatoriai ir veikėjai, gi iš dau
gumos kuopų negauta nei vie-

i Susiv. dvasios vadas kun. J. 
F. Baltusevičius, prez. L. Šimu
tis .viceprez. Thomas E. Mack 
savo raportuose irgi pasidžiau
gė, kad kai kurios kuopos šau
niai atžymėjo organizacijos dei
mantinę sukaktį ir iškėlė naujų 
minčių ateities veiklos pagyvi
nimui.

Susirinkime nuodugniai ap
svarstyti kiti aktualūs Susivie
nijimo reikalai.

SLAVŲ FRATERNALINIAI SĄJŪDŽIAI

žesnieji miestai, kur tik slaviš
kosios grupės yra apsigyvenu
sios. Net ir ten, kur katalikiš
kųjų organizacijų kuopos gali

Pirmasis žmogus įsimestas iš bombonešio — Edward J. Murroy, 
47 metų, pirmasis žmogus istorijoje, kuris buvo išmestas iš B 58 

Hustler bombonešio, skraidančio 565 mylias per valandą 20,000 

pėdų virš Edwards aviacijos bazės, Calif. Jis buvo patalpintas 

700 svarų kapsulėje, kuri skirta lakūnui pasprukti iš sužaloto 

lėktuvo aukštumoje. Jo kapsulė nusileido žemėn- (UPI)

AR VERTA PIRKTI SKOLON

I

Pametus ją, reikalin- 
greičiausiai pranešti 
ją išdavusiai krautu- 
šio pranešimo, radęs

»

MŪSŲ KOLONIJOSE

Easton, Pa.

I 
i

Maždaug kas treji metai vals
tybių apdraudos departamentai 
atsiunčia revizorius į Lietuvių 
R. Katalikų Susivienijimo Ame
rikoje centro raštinę, kad pa
tikrintų jo finansinę ir net ad
ministracinę padėtį. Taip daro
ma su kiekviena fratemalinės 
apdraudos organizacija ir kiek- 
vitna komercine apdraudos ben
drove. Šios rūšies organizaci
joms ir bendrovės periodinę re
viziją daro tos valstybės, kurio
se jos yra registruotos ir, kaip 
sakoma, daro jose biznį.

Praėjusių metų pabaigoje 
Pennsylvanijos valstybės ap
draudos departamento revizo
riai nuodugnų visų Lietuvių R. 
K. Susivienijimo reikalų patik
rinimą darė praėjusių metų pa
baigoje. • Peržiūrėję jos finansi
nę, administracinę padėtį, pa
tikrinę investacijas ir visus ki
tus reikalus, revizoriai pateikė 
platų raportą savo departamen
tui ir tuo pačių mūsų organiza
cijos centro valdybai. Raporte 
konstantuojama, kad LRKSA 
yra geroje tvarkoje ir todėl jo
kių pastabų bei rekomendacijų 
nepridėjo. Tai reiškia, kad or
ganizacijos būklė visais požvil
giais yra gera.

LRKSA, kaip ir kitos tos rū
šies organizacijos bei bendrovės, 
kasmet turi paruošti smulkų 
raportą apie savo stovį ir 
jį pateikti apdraudos departa
mentams tų valstybių, kuriose 
jis yra registruotas. Jei tasai 
raportas ar pranešimas depar
tamentų nepatenkintų, organi
zacija netektų toje valstybėje 
ar valstybėse legalaus stovio. 
Tai parodo, kad visos rūšies ap
draudos organizacijos yra labai 
griežtoje valdžios kontrolėje.

Valdžios patikrinimas

Jau nekartą pastebėjome, kad yra nusėti visi didesnieji ir įna
mes, lietuviai, įvairiose srityse 
lyginamos arba net pralenkiame 
kitas tautines grupes gyvuojan
čias JAV, betgi fratemalinėje !
srityje tuo pasigirti toli gražu savo susirinkimus laikyti ir savo 
negalime. Ypatingai tvirtai lai- pramogas rengti parapijų patal- 
kosi ir turi išplėtę milžinišką pose, kuopos turi prisisteigę sa- 
veiklą slaviškosios tautybės. 
Pavyzdin, lenkų fraternalinių 
organizacijų bendra narystė sie
kia arti 800 tūkstančius slova
kų — arti 300 tūkstančių. Stip
rios yra ir kitų s1 aviškų tauti
nių grupių fratemalinės organi
zacijos, kaip kroatų, ’ slovėnų, 
čekų, ukrainiečių, jugoslavų ir 
k. Slaviškųjų grupių vadovai 
atvirai giirasi, kad jų pajėgu
mas šioje šalyje remiasi frater- 
nalinėmis organizacijomis. Jos 
atlikdamos tiesioginį fraternali- 
nį darbą — rūpinantis apdrau
da, narių ir jų pašalpgavių pa
galba, daug nuveikia savo gru
pių tautybės stiprinimui ir pa
laikymui, kultūrinių reikalų rė
mimui, o ypatingą dėmesį krei
pia jaunuomenės įtraukimui į 
savo organizacijų eiles ir suda
rymą sąlygų jaunimui prilaiky
ti.

Pasidėkojant tokiai veiklai 
slaviškosios grupės turi turtin
gas organizacijas ir didelį pri
pažinimą.

Taipgi pažymėtina, kad sla
viškosios grupės jau daug anks
čiau yra atkreipę didelį dėmesį 
į steigiamą savo nariams, ypa
tingai jaunimui, centrų ir klu
bų. Tokiais centrais ir klubais

vo reikalams centrus arba klu
bus. Tie investmentai, sudėti į 
įstaigas, grįžta su dideliais pro
centais. Namus arba centrus 
slaviškosios grupės išpuošia sa
vo veikėjų atvaizdais, savo kū
rėjų darbais, kurie pavaizduoja 
tautinių grupių istoriją ir jų 
pioinerių darbus JAV. Dėl to, 
daugumos slaviškųjų grupių 
fraternalinių organizacijų na
rystė metai iš metų tebeauga, 
tuo pačiu laiku didėja turtai ir 
jos pasižymi veiklos gyvumu.

Mes, lietuviai, irgi galėtume 
fratemalinę veiklą tvirčiau iš
plėsti, jei tik mūsų dvasiškija, 
pasauliečiai inteligentai, profe
sionalai, biznieriai ir visi sąmo
ningi lietuviai atkreptų daugiau 
dėmesio ir prisidėtų savo para
ma.

Susivienijimo pionieriai aiš
kiai pramatė, kad be centrali
zuotos organizacijos įvairiose 
kolonijose pasisklaidžiusios lie
tuvius neįmanoma suvienyti ir 
jų jėgas nukreipti kilniems sa
višalpos, lietuvystės išlaikymo 
ir senosios tėvynės Lietuvos rė
mimo darbams.

Sėkmingesnė lietuvių veikla 
ir toliau remsis organizuotumu 
ir vieningumu.

SENIAU IR DABAR
Buvo laikai, kada mūsų orga

nizacijose visus reikalus vesda
vo vyresnės kartos nariai — 
daugumoje atvykę iš Lietuvos. 
Jie keldavo sumanymus ir pa
siūlymus, o jaunesnieji turėda- 

' vo klausytis jų kalbų, ginčų ir 
barnių. Jei jaunesnieji pamėgin
davo įsisenėjusią tvarką pakri
tikuoti. svarstymuose pareikšti 
skirtingą nuomonę, tokie susi
laukdavo rūsčių pastabų: Esą, 
jūs dar su lėlėmis kalbėjotės, o 
mes jau draugijos ar kuopos 
reikalus vedėme. Tokios pasta
bos ir “pamokinimai” ne vieną 
atstumdavo nuo draugijos kuo
pos ir net iš pačios organizaci
jos.

Dabar laikai yra žymiai pasi
keitę. Senesniųjų eilės mūsų or
ganizacijose metai iš metų retė

Viltis tebėra gyva
Tautos šventė čia buvo iškil

mingai paminėta. Vasario 17 d. 
choras, vad. Jono Kulikausko, 
davė per VVEST radiją gražių 
dainų valandėlę ir šventės reikš 
mę anglų k. vykusiai apibudino 
B. Sodaitis.

Vasario 25 d. šv. Mykolo baž 
nyčioje buvo atlaikytos pamal
dos už žuvusius ir žūstančius 
dėl Lietuvos laisvės. Šv. mišias 
atlaikė ir pamokslą ta proga 
pasakė kun. J. Gaudinskas, pa
rapijos klebonas. Gražiai skam
bėjo jau seniai begirdėtos lie
tuviškos giesmės.

Po pietų lietuvių klube vyko 
minėjimas, į kurį susirinko la
bai daug vietinių ir svečių. Svei
kinimo kalbas pasakė miesto 
meras dr. Smith, valstybės sena 
torius F. Rooney, H. Ragot, ku
nigas J. Gaudinskas, dr. J. Ra- 
genis ir D. Lūšis. Pagrindinę 
kalbą pasakė Jokūbas Stukas, 
lietuvių radijo programos direk 
torius iš Newark, N. J. Jis pra- 

j eitą vasarą lankėsi Lietuvoje 
i____________________________

ja, 
kų 
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Daugelis ilgamečių viršinin- 
jau kratosi nuo atsakomin- 
pareigų, tik nesant jaunes

nių pajėgų arba šiems nenorint
tas vietas užimti, turi nenoro
mis pasilikti viršininkų pareigo
se. Dabar senesnieji su mielu 
noru siū’o užimti viršininkų pa
reigas jaunesniems.
Nežiūrint vyresniųjų ir šiokių ir 
tokių klaidų, nesugebėjimų ir 
net šiurkščių pasielgimų, visdėl- 
to kas ikšiol yra nuveikta Susi
vienijimo, parapijų, draugijų ir 
įvairių įstaigų naudai, kreditas 
daugumoje eina vyresniosios 
kartos lietuviams. Betgi norint 
tęsti jų išaugintas organizacijas 
ir sukauptus turtus, reikia, kad 
jų vietas užpildytų jaunesnieji. 
Užėmus vadovybę apskrityse ir 
kuopose jaunesnio amžiaus vir- veiksime.

troliuoti. Silpnesnės valios žmo 
' gus, turėdamas ją kišenėje, 
į praeidamas pro krautuvės lan
gą geriau tegu nė nepažvelgia 
į jį, jei nebuvo galvojęs ką nors 
pirkti, nes jis neišsilaikys šio
je krautuvės slenksčio pusėje.

Kredito kortelę reikia labai 
saugoti.

iga kuo 
apie tai 
vei. Iki
ją nesąžiningas žmogus gali 
piktnaudoti, o už visus tokius 
pirkimus vistiek yra atsakin
gas tikrasis jos savininkas.

Net ir grynais pinigais mo
kant už perkamas prekes, rei
kalingas šioks ar toks išlaidų 
planavimas. Gi naudojantis 
kreditu jis yra būtinas. Be to
kio planavimo greitai gali atsi
tikti taip, kad šeima visko tu
rės, bet jai gali pritrūkti duo-

(Atkelta iš 3 psl.) 
turimus pinigus jų savininkas 
gali ilgiau pataupyti, gauda
mas už juos procentus, nes 
krautuvėms už 60 - 90 dienų 
kreditą pirkėjas paprastai pro
centų nemoka.

Net ir vidutines pajamas tu
rinčiam, jei jis protingai nau
dojasi trumpalaikiu kreditu, ga
lima visai gražiai gyventi.

Kokios gi yra blogosios sko
lon pirkimo pusės? Jų yra 
daug ir gana pavojingų.

Prekybininkai žino, kad pir
kėjui sunkiausia yra mokėti už 
prekę grynais pinigais, trupu-1 
tį lengviau išrašant čekį, o nau 
dodamas kredito kortelę ne vie 
nas klijentas jaučiasi taip, lyg 
prekę būtų gavęs veltui. Va,. 
čia ir yra šunelis pakastas, ko
dėl pirkėją, kuris perka skolon, 
gana dažnai pardavėjas malo-. 
niau ir mandagiau patarnauja, nos kepalo ant stalo ar kuro 
negu tą klijentą, kuris moka šaltai žiemos dienai, 
grynais pinigais, skaitydamas 
juos drebančiom rankom čia 
pat nekantriai laukiančio krau
tuvininko akivaizdoje. “Mo
kant” kredito plokštelės ant
spaudu perkama žymiai leng
vabūdiškiau, impulsyviau, įsi
gyjama net ir nereikalingų da
lykų, o, kai ateina laikas už 
juos sumokėti, ne vienam ten
ka labiau raitytis, negu pasiu- 

j čiausią tvistą šokant.
Kredito kortelę gana lengva 

gauti, bet labai sunku ją kon-

1 
j

I

ir papasakojo ką matė ir ką 
pergyveno ten būdamas. Lietu- 

į viai ten nešiojasi viltį, kad greit
Lietuva vėl bus laisva, kalbė
tojas pasakė daug tiesos žodžių 
ii' mūsų raudoniesiems parsida
vėliams bei buvusiems patrio
tams, laisvės saugotojams, ku
rie atsitraukė nuo lietuvių ir 
laisvinimo darbų. Kalbėtojas pa 
žymėjo, kad raudonieji, kurie 
lankėsi Lietuvoje, visi skubėjo 
grįžti atgal, nei vienas neno
rėjo to rojaus paragauti ilgiau/ įdomi, nes žinoma, kad visi da-

Minėjimą vykusiai pravedė bartiniai pabėgėliai iš Lietuvos, 
W. Abromaitis ir W. Žiogas. sustoja Free Europe radijo pa-

Meninę dalį išpildė vyrų ir talpose informacinės medžiagos 
mišrus chorai, kurie jausmin- perdavimui. J. Ervydis
gai nuteikė klausytojus. Cho- i 
rams vadovavo Jonas Kulikaus- i 
kas, kurio pasiaukojimu ir iš
tverme Eastono lietuvių choras 
tapo darnus ir gerai apvaldytas 
vienetas.

Minėjimas baigtas tautos him
nu.

I
I

i

B.

Braddock, Pa

kaus lietuvių parapijos salėje 
6 v. v. skaityti paskaitą apie 
Lietuvą. Jo paskaita bus tikrai 

! Vari trici

Federacijos susirinkimas
Katalikų Federacijos susirin

kimas įvyks sekmadienį, kovo 
11 d. 3 v. p. p. šv. Izidoriaus 
parapijoje, p?s kun. A. Sušins- 
ką, 706 Talbot, Avė., Braddock, 
Pa.

Prašomos dalyvauti visos ka
talikiškos draugijos ir kuopos 
prašomos prisiųsti savo atsto
vus. Taip ir pavieniai asmenys
prašomi atvykti į susirinkimą. .1

Bus aptarta svarbūs Pitsbur- 
gho ir visos apylinkės reikalai.

Valdyba

Nepritaikoma dorybė
Senyvas vyras, eidamas 

ve, pastebi kaip nedidelis 
niukas tampo ir muša dar 
žesnį už save.

— Ei, vaike, nebūk toks ka
ringas. Ar tu negirdėjai apie 
prisakymą mylėti savo artimą 
ir, netgi, savo priešą?

gat- 
ber- 
ma-

Bet jis nėra nei mano ar- 
atšovė ber-

Lietuvių šv. 

esančiame

D’Asti 
33/. 

įrengti, 

ir grei-

4Vykstate į Romų?
Apsistokite prie

Kazimiero Kolegijos 

pensijone, Koma, Piazza
25 /Via Casalmonferrato,

Kambariai moderniškai 

Patarnavimas mandagus 

tas.

Maistas geras.

Pilnas išlaikymas 5.5 dol. pa

rai.

Teikiami visi patarimai liečią 

Romos įžymybių lankymą.

Kolegijos Vadovybė

ghaihankas
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St, FR 6-1998
TV RADIJAI. HI-FI. VeSINTūVAJ 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

šininkams, be abejonės jie sėk
mingiau galėtų patraukti jau
nųjų mases, patiekti patraukles 
nius veiklos planus ir atsiekti 
dar geresnių davinių, negu bu
vo atsiekta ikšiol.

Daugumai yra žinoma, kiek 
Katalikų Susivienijimas yra pa
daręs naudos savo nariams, jų 
pašalpgaviams, visuomenei ir 
mūsų senajai tėvynei Lietuvai, 
už kurios laisvę kovojo ir tebe
kovoja visomis savo išgalėmis.

Dabar mūsų Susivienijimas 
yra tvirtas finansiniu atžvilgiu, 
ką parodo vadovybės ir apdrau
dos departamentų egzaminierių 
raportai. Dabar Susivienijimas 
turi moderniškus certifikatus, 
kurie prilygsta pačių geriausių tos A.L.T- s-gos skyriaus vado- 
ir pažangiausių organizacijų 
certifikatams. Duoklės yra ma
žesnės už daugelio kitų organi
zacijų išduodamus certifikatus. 
Be to, mūsų Susivienijimas yra 
lietuviškas ir katalikiškas. Kaip 
aukščiau paminėjome, jis atlik
damas fraternalinį darbą prisi
deda prie lietuvystės palaiky
mo, rūpinasi mūsų tautiniais ir 
kultūriniais reikalais.

Susivienijime visų pirmiausia 
apdrauskime savo šeimas, pri- 
ka’binkime savo bičiulius ir pa
žįstamus. Po Susivienijimo vė
liava stenkimės patraukti kiek
vieną lietuvį kataliką tinkantį 
būti organizacijos nariu. Dary
kime, kaip kad daro kitos tau
tinės grupės stengdamosi savo 
žmones įtraukti į savas nacio
nalines organizacijas. Tuomet ir 
mes galėsime skirti daug dides
nes aukas aktualiems mūsų vi
suomenės ir tautos reikalams ir 

, kitais atžvilgiais daugiau nu-

timas, nei priešas, 
niukas, — jis mano brolis.

SILPNAME KŪNE
Šitokiu pavadinimu nauja dr. 

JUOZO PRUNSKIO knyga nese

niai išėjo iš spaudos. Tai labai 

naudinga dovana ligoniams ir vy

resnio amžiaus asmenims. Sergan

tiems ir apskritai kenčiantiems 

skaitymas šios knygos atneš daug 

paguodos, suraminimo, atskleis 

gilesnę ligos ir kančios prasmę, 

duos nurodymų, kaip laikytis to

kios nelaimės atveju.

Knyga skaitoma lengvai, joje 

duodama daugvbė istorinių pavyz

džių iš didžiųjų žmonių gyveni

mo. Veikalas turi 133 pusi., kai

nuoja SI.50, Gaunamas “Drauge”.

h

I

E. Chicago, Ind.
i

Kalbės V. Banaitis
Valteris Banaitis, Free Euro- 

pe radijo pirm. pavaduotojas 
Muenchene, viešįs JAV, yra vie-

Spaudoj ir gyvenime
(Atkelta iš 3 psl.) 

miems žydams daug širdies parodė 

ir jo vikarai: atsargos karininkas 

kun. A. Jančauskas ir kun. St. 

' Račkauskas-

Lankeliškių klebonas kun. Kara- 

! liūs sutelkė plačią žydams gelbėti 

akciją. Pas save taip pat slėpė vie

ną Vilkaviškio žydaitę. Bolševi

kams artinantis, jis buvo vokiečių 

j evakuotas su visais artimaisiais. 

Jis tos žydaitės neapleido ir atsi

vežė į Regensburgą: čia ji gavo 

vietą Regensburgo žandarmerijos 

virtuvėje ir žandarų buvo mėgsta

ma už savo darbštumą ir tvarkin

gumą.

Dvasininkijai sėkmingai vyko 

kalt>amoji žydų gelbėjimo akcija 

: dėl to, kad savo darbui varyti rado 

palankią dirvą plačioj lietuvių vi

suomenėje."

Lietuvių pogrindžio spauda taip

gi nuoširdžiai gynė nacių žudomus 

žydus.

J. DaugL

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra
gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.

Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi sukrikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su- METINIS 
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin- 
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

mokamas visoms 
santaupoms

MUTUAL /Ų/^/SAVINGS
vybės pakviestas padaryti pra
nešimą kovo 9 d Šv. Pranciš-

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

t

AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. • Tel. VI rginia 7-7747

Savings Insured to $10,000 by F. S. L. I.G

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

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

Remkite tuos, kurių skelbimus matot “Drauge”

Split by PDF Splitter
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BOSTONO ŽINIOS
KAZIUKO MUGE

Bostono skautės ruošia didelę į 
Kaziuko mugę kovo 11 d. Liet. 
Piliečių salėje (368 W. Brdwy) 
3-čiame aukšte. Oficialus mu
gės atidarymas 11:30 prieš piet. 
Įėjimas nemokamas. Karštus, 
lietuviškus pietus gausite už 1 
dol.

Atvažiuos meška su lietuviš
kos giros bačka, pavaišins vi
sus. (Kažką atveš ir vaiku
čiams!) Kava, namie kepti py
ragai, tortai, Kaziuko širdelės, 
grybukai ir kitokie skanumynu. 
Veiks laimės šulinys.

O kiek gražių rankdarbių įsi
gysite pigiau negu kur kitur. 
Studentės skautės ruošia lėlių 
teatrą vaikams. Programoje, ku 
ri prasidės 3:30 p. p. matysite 
vaidinimą “Miško namelis”, ku
rį režisuoja P. Kalvaitienė. Ka
dangi pasaulio skaučių progra
moje šie metai skirti Lotynų 
Amerikai, — tai mugėje turėsi
te progos pamatyti ir jaučių 
rungtynes. Jaunos, gražios či- 
gonaitės išburs jums laimę, 
kaip kadaise Vilniuje, o taip 
pat pašoks čigonišką šokį.

Visi, visi kviečiami į šią di
džiąją šeimų šventę Kaziuko 
mugę. Neapvilkime jaunimo, ku 
ris taip stropiai ruošėsi. Kiek į- 
dėta širdies, darbo valandų — 
pamatysite ir įvertinsite atsi
lankę. Visi lietuviai turime pa
remti ir didžiuotis j3unąja kar
ta, kuri brangina ir išlaiko lie
tuviškus papročius. Laukiame 
didelių ir mažų!

Skautės ir vadovės

i

sutarimus parodėm net Wash- 
ingtone; Esą net iš Washingto- 
no tekę kai kam patvarkyti mū
sų reikalus.

Atrodo, kad mes kai kurie 
savus asmeniškus ar partinius 
reikaliukus pastatome aukščiau 
už patį Lietuvos vadavimo dar-, 
bą.

— Smuikininko Izidoriaus Va- 
syliūno koncertas įvyks Jordan 
Hali salėje kovo 17 d. Koncer
tą organizuoja pats smuikinin-

ri. Bilietai jau parduodami O- 
nos Ivaškienės krautuvėje, siun 
tinių persiuntimo įstaigoje pas 
J. Vaičaitį ir pp. Minkų gėlių 

Į krautuvėje. Įsigykime bilietus 
iš anksto.

— Mišraus choro Užgavėnių 
blynų vakaras praėjo gana kuk 
liai, nes tą vakarą buvo eilėje 
vietų minimas Kazimieras ir 
dar kai kurie parengimai.

— Laisvės Varpas jau paskel
bė savo parengimų šių metų ka 
lendorių. Pirmasis parengimas 
įvyks balandžio 1 d., sekantis 
birželio mėn. ir paskutinysis spa

kas ir jokio sponsoriaus netu- lio mėn.

i

MŪSŲ KOLONIJOSE

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. kovo mėn. 7 d.

Astronautas J. Glenn vėl kartu su žmona

5

pė pašoko gražiai Oželį ir bend 
rai su mergaitėmis — Vakaruš
kas. Akordeonu jiems gražiai 
pagrojo paslaugi, susipratusi 
čia gimusi lietuvaitė Ann Gu
tauskas.

Minėjimas baigtas Amerikos 
ir Lietuvos rimnais, vedant so
listei I. Stankūnaitei ir visiems 
pritariant. Po to garbės sve
čiams, kalbėtojams bei progra
mos dalyviams buvo suruoštos 
kuklios vaišės. Šiam reikalui

didžiuotis ir solistė ir kompozi- ma tautinių šokių berniukų gru 
cijos autorius J. Stankūnas.

Kun. J. Pragulbickas trum
pai apibėgo didingą 700 metų 
amžiaus Lietuvos istoriją, švie
sius ir tamsius jos momentus. 
Komunistai jaučia savo nesėk
mę, galą, todėl tokie žiaurūs.

Labai muzikalios ir talentin
gos šeimos nariai Rita ir Albi
nas Prižgintai gabiai atliko sun 
kių kūrinių ir pianinu ir fleita.

Mokytojos Marijos Balčiūnie
nės vadovaujamos šeštadieninės
mokyklos mokiniai pasirodė su lėšos buvo sutelktos apsidėjus 
deklamacijomis, dainomis ir tau 
tiniais šokiais. Eilėraščius de
klamavo: Algis Padleckas, Lio- 
reta Vakarietytė, Rimas Abro
mavičius, Aldona Meilutė. Ži
butė Raudytė, Jūratė Vakarie
tytė, Vincas Meilus ir Saulius 
Sabaliauskas padainavo “Lietu 
va brangi” — Maironio ir pa
punkčiui deklamavo Vytauto Sa 
baliausko parašytą eilėraštį

Lindėti, N. J. “Lietuvos vaikai”.
Muzikos ir dainų mokytojai

Įspūdingai paminėta tautos Jrenai Stankūnaitei akompanuo
šventė Ijant, vaikai padainavo “Lietu

va” ir “Pasėjau kanapę”. Gi 
J. D. Vaičiūnaitės vadovauja-
iiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiB

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
STIPRIOS GALINGOS

W LO A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kiekiveną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vaL u. p. 

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
resu: Lithuanian Catholic Hour.

Radio Station WL0A, Braddock.
Pennsylvania.

•i M: illlllt IIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIIIIIIKI*

specialiu mokesčiu Alto val
dybos nariams, organizacijų at 
stovams ir šiaip prijaučiantiems.

S. V.

Waterbury, Conn.
Anelė Kazlauskienė 70 metų

■
Nors moterys nemėgsta di

džiuotis savo metais-amžiumi, 
bet yra ir kitokių išimčių, apie 
kurias negalima tylomis praeiti. 
Negerai darome, kada nusipel- 
nusius žmones pamirštame, čia 
kaip tik ir noriu pakalbėti apie 
vieną paprastą lietuvę moterį, 
kuri savo gerais darbais nėra 
jau taip paprasta, eilinė. Turiu 
aš galvoje Waterbury, Conn. 
gyvenančią Anelę Malėnaitę 
(Malinauskaitę) Kazlauskienę, 
kuriai 1962 m. vasario 27 d. 
suėjo 70 metų. Dabartiniu metu 
ji gyvena nuosavuose namuose 
217 Robbins street, Waterbury, 
Conn.

Anelė Malėnaitė gimė 1892 
m. vasario 27 d. gausioje 9 vai
kų šeimoje Alytaus apskr., kur 
jos tėvai dar prieš pirmąjį Pa
saulinį karą valdė malūną ir 
virš 100 ha žemės ūkį. Jaunutė 
Anelė Malėnaitė (Malinauskai
tė) prieš pirmąjį Pasaulinį ka
rą atvyko į JAV.

Čia a. a. Malėnaitė kibosi į dar 
bą ir dirbo visą laiką be jokios 
pertraukos. Buvo kukli, religin
ga ir nepaprastai darbšti bei

pati matė, kad mūsų krašto 
žmonės vargingiausia gyvena ir 
labiausiai yra reikalingi para
mos. A. Kazlauskienė buvo ir 
tebėra labai dosni katalikų Baž 
nyčiai. Ji yra labai daug sušel
pusi bažnyčių, vienuolynų ir pa
rėmusi daug katalikiškų darbų. 
Vieną tokių gražių darbų tenka 
paminėti, kad Urugvajuje nau
joji lietuvių bažnyčia yra iš jos 
gavusi labai stambią auką, kuri 
buvo įteikta per tėvą J. Bruži- 
ką, SJ, Lietuvaitėms seselėms 
benediktinėms A. Kazlauskienė 
padėjo įsikurti Bedforde, N. H. 
Tiek tai trumpai suglaudus yra 
gerų darbų padariusi ta kukli, 
paprasta moteriškė Anelė Malė- 
naitė-KazIauskienė, kurios geri 
darbai dar nepasibaigė. Dieve 
duok jai dar daug darbingų me
tų, geros sveikatos! Kl.

I

G

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to?< Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

Lietuvių klubas minėjo Lietu
vos nepriklausomybės šventę, j 
Minėjiman suvažiavo iš Long 
Beach, Los Angeles ir kitų apy
linkių lietuviai. Atsilankė ir kitų 
tautybių svečių. Klubo pirm. 
C. Waranius, atidaręs minėji
mą, paprašė visus atsistoti ir 
vietoje Amerikos himno sukal
bėjo Amerikos priesaiką (Pled- 
ge Aligance). Šventės progra
mai vesti pakvietė K. Urniežių, 
kuris perskaitė Lietuvos konsu 
lo dr. Bielskaus laišką, adresuo 
tą klubui. Konsulas padėkojo už 
pakvietimą ir apgailestaudamas 
pranešė, kad šventės minėjime 

'negalės dalyvauti, nes kitur y- 
ra anksčiau užprašytas. Visiems 
išreiškė linkėjimus. Turiningą 
kalbą pasakė K. Liaudanskas. 
Sugiedotas Lietuvos himnas. K. 
Urniežius pristatė svečius at
vykusius į minėjimą. Solistė 
Elena Sadauskaitė - Richard pa 
dainavo lietuviškų liaudies dai
nų ir su ja atvykus viešnia a-

■ 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
■už apdraudą nuo ugnies ir auto- 
■mobilio pas
| FRANK Z A P O LIS

3208*4 VVest 95th Street 
Chicago 42, Illinois

gTel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.
Vasario 25 d. Lietuvių Lais-: 

vės Parko salėje Alto skyr. ini
ciatyva buvo suruoštas 44 me
tų sukakties Lietuvos nepriklau 
somybės minėjimas, kuris pra
dėtas vėliavų pagerbimu. Ame
rikos vėliavą įnešė I-jo Pasau
linio karo veteranas John 
Wihte, gi Lietuvos, nepriklau
somybės kovų dalyvis Karolis 
Kubaitis.

Po atidaromos kalbos vietos 
Alto skyr. pirm. Vladas Tursa 
paprašė stud. D. Vaičiūnaitę 
perskaityti Lietuvos nepriklau
somybės aktą.

Įspūdingą invokaciją sukalbę 
jo kun. Totoraitis.

Lindeno miesto mero prokla-' 
maciją, skelbiančią Vasario 16 
Lit tuvos diena Lindene, taip 
pat rezoliucijas vyriausybės na 
riams perskaitė ponia Mulks.

Birutė Vaičiūnaitė padeklama 
vo Stasio Santvaro “Nutolusią

IŠ

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

' 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 

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

7159 So. Maplewood Ave^ 
Chicago 29, Ui.

I

I

LIETUVIAI
PAS GUBERNATORIŲ

Mass. valstybėje yra papro
tys, kad pirmojo Amerikos pre
zidento George Washington gi
mimo dieną, vasario 22 d., vals 
tybės gubernatorius priima sa
vo valstybės gyventojus, kurie 
vėliavų salėje paspaudžia gu- taupi. Būdama 21 m. A. Malė- 
bernatoriaus ir jo šeimos na- nait§ 1913 liepOg 2 d. ištekėjo 
riams ranką.

Šiais metais, nežinia kodėl, bet 
beveik visos lietuvių organiza
cijos gavo iš gubernatoriaus 
aukso raidėmis išspausdintus pa 
kvietimus dalyvauti šioje dieno
je. Organizacijų vadovų vardai 
ir pavardės bei organizacijų pa
vadinimai labai tiksliai ant vo
kų užrašyti: pav. Lietuvių Bend 
ruomenės pirmininkui, Kultūros 
klubo pirmininkui net ir tauti
nės s-gos Subatvakarių rengimo 
komisijos pirmininkui.

i ... ;▼ Gubernatorius priėmimą pra
dėjo 10 vai. O lietuviai buvo I
pakviesti 12:30 min.

Iš lietuvių dalyvavo arti šim
to asmenų. Labai gražu, kad 
nemaža dalis jaunimo. Ypatin
gai mergaitės ir kai kurios po
nios pasipuošusios tautiniais rū 
bais. Tas atkreipė visų dėmesį. 
Dauguma praėjo tik paspaus
dami ranką, o kai kurie ir pa
sakė vieną kitą žodį. Pvz. čia 
gimusi Januškevičienė padėko
jo gub. už apsilankymą 16 va
sario minėjime ir už jo pasaky
tus labai gražius žodžius. Gu
bernatorius abiem rankom spau 
dė kiekvieno praeivio ranką ir yjso jį buvo sudariusi 86 sutar- neseniai dalyvavo meno paveiks 
vis kartojo: labai malonu jus Kiti pasuko Kanadon ir Aus lų parodoje.

4..a. tralijon. Portlando lietuviai rengiasi
Nepilnomis žiniomis A. Kaz- surengti Maironio minėjimą ir 

lauskienė yra išsiuntusi virš prof. Sealey paskaitą. Taip pat 
450 siuntinių tremtiniams Vo- įsijungė į Kuchel-Lipscomb re- 

jkietijon, o Lietuvon apie 50 zoliucijos rėmimą, įtraukdami į 
į siuntinių.

Mūsų jubiliatė iš mažų dienų 
yra susipratusi lietuvaitė, dide
lė patriotė, mylinti savo tėvynę 
Lietuvą. Anelė Malėnaitė-Kaz- 
lauskienė kelis kartus aplankė 
savo gimtąjį kraštą — Lietuvą, 
pirmą kartą 1925 metais, vėliau 
1934 ir 1938 metais. Vykdama į 
Lietuvą ir iš jos grįždamas yra 
aplankiusi Latviją, Suomiją, 
Angliją, Belgiją, Prancūziją, 
Vokietiją, Švediją ir 1.1. Ji sa-

lt

matyti ir pan.
Ateityje šią gražią progą ga

lima būti išnaudoti dar įspūdin
giau, einant organizuotai ir net 
su tautine vėliava.

LAISVES VARPAS APIE 
VIZITĄ PAS PREZIDENTĄ

Kultūrinės lietuvių radijo va
landėlės vedėjas Petras Viščinis 
rado reikalo plačiau paminėti 
lietuvių delegacijos lankymąsi 
Washingtone. Suminėjo jau vi
siems daugiau ar mažiau žino
mus nesklandumus sudarant de 
legaciją. Pasidžiaugė, kad tokia 
proga buvo rasta ir išnaudota. 
Bet labai apgailestavo, kad mes
savo lietuviškus nevykusius ne vo gera akimi ir'jautria širdimi

už Prano Matusevičiaus, su ku
riuo jos nelydėjo šeimos laimė. 
Jos vyras buvo statybininkas ir 
per nelaimingą atsitikimą 1914 
m. sausio 6 d. krisdamas užsi
mušė. A. Matusevičienė po il
gesnio laiko ištekėjo antru kar
tu už Juozo Kazlausko. 1943 m. 
vasario 27 d. mirė jos antrasis 
vyras Juozas Kazlauskas. Da
bar A. Kazlauskienė, turėdama 
labai jautrią širdį, metėsi į vi
suomeninį darbą; jos pastango
mis buvo išleistas į mokslus bro 
lis Ignas Malinauskas-Malėnas. 
dabar žinomas pedagogas, rašy
tojas bei profesorius, gyv. CIe
velande; mokslinę pagalbą ji su 
teikė savo seserims: Juzei, Mor
tai, Marijai, Viktorijai ir t. t. 
Jos seserys ir šiaip giminės nuo
lat gauna jos siuntinius. Jų 
gauna net seserų vaikai. Gauna 
ir visai pašaliniai, kurie tik į ją 
kreipiasi ir prašo. Ji dažnai siun 
čia paketus savo iniciatyva, su
žinojusi, kad kas yra reikalin
gas pašalpos.

Tremtiniams sukaktuvininkė į Jasaitis ir J. Kanius — nariai, 
ypač yra buvusi geraširdė. Jos ir Gražina Juodeikienė — sekr. 
sudarytomis sutartimis Amen- ir iždininkė. M. Kuhlmanienė 
kon yra atvykę per 60 asmenų, lyra pasižymėjusi dailininkė ir

Portland, Oregon
Prisiminta tautos šventė

Vasario 16 d. šventės minė ji- 
mas įvyko vasario 18 d. Lietu
viai susirinko mišioms į Down- 
town koplyčią. Mišias atnaša
vo kun. Pranas Baltrumas, o 
specialų pamokslą apie Lietuvą i 
ir komunizmo pavojų pasakė
angliškai kun. Mikalojus Naru- merikietė solistė Winnie Mur- 
šis, Amerikoj gimęs lietuvis. 
Kun. Narušis yra parapijos kle 
bonas ir priklauso servitų ordi
nui. Servitų ordinas įsteigtas 
13 šimtmety ir laikomas vienu 
seniausių ordinų. Ordino specia
lus tikslas tarnauti Švč. Mari
jos garbei.

Po pamaldų Portlando lietu
viai susirinko pas svetingus 
Kuhlmanus pietums ir minėji
mui. Dr. V. Jasaitis atvyko iš 
Lewiston, Idaho, įr buvo svar
biausiu kalbėtoju. Susirinkimą 
vedė Vladas Juodeika. Jonas 
Kanius surinko 61 doL aukų 
Lietuvos vadavimo reikalams. 
Vikt. ir EI. Jasaičiai aukojo $15, 
V. Juodeika $10, K. Kaminskas 
$6, kun. Baltrumas, J. Kanius 
ir V. šateikis po $5. Kiti auko
jo po mažiau.

Veikli LB vaHyba
Prieš du metus įsisteigė ALB 

Portlando apylinkė, kurios val
dybą sudaro: Marija Tubelytė- 
Kuhlmanienė — pirm., kun. P. 
Baltrumas — vicepirm., dr. V.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IB 
AUKŠTOS KUŠTĖS FOTOGRAFIJOS 
MCSŲ SPECIALYBE.

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

tlncorporated) 
EDVARDAS LŪS, sav.

MOVI NG
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

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

iš M O*V 1 N*Gi3""
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, UI.—;
ry padainavo angliškai, joms
akompanavo muz. Stasys Kai- pakrantę”. Dr. A. Skėrys pa- 
vaitis. Šokiams nemokamai gro- sakė pagrindinę kalbą, kurioje 

j kalbėtojas išryškino nepalau
žiamas mūsų pasitikėjimą ir vie 
ningas pastangas iškovoti Lie
tuvai laisvę.

Vladas Tursa pristatė Linde- 
no miesto gyventoją Wrigley-

I
I

j jo Stasys Kalvaitis, Matas, V. 
Archis ir K. Urniežius. Pietus 
paruošė ir svečius aptarnavo 
D. Rudokas, E. Waranius, S. 
Wallick, O. Mekisienė, P. Lucas 
ir M. Conrad. Prie bufeto pa
tarnavo V. Bakūnas, prie ka- Grigaliūną prašydamas jį, kaip 
sos ir bilietus pardavinėjo M. lietuvį, balandžio mėnesio pir- 
Wallace. Salė buvo papuošta A- miniuose balsavimuose paremti 

--------- Wrigley - Grigaliūnas 
stato savo kandidatūrą į Lin
deno miesto tarybos pirminin
kus ir tikisi nukonkuruoti da
bartinį pirmininką Jarome Krue 
ger. Kadangi čia yra aukštas 
ir svarbus postas, tai lietuviai 
turėtų ypatingai susidomėti 
visomis jėgomis paremti.

i

merikos ir Lietuvos vėliavomis, balsais. 
Ant sienos kabėjo Lietuvos Vy-

1 tis ir Punsko lietuvaičių austas 
rankšluostis su Lietuvos himnu. 
Lietuvos vadavimui aukų surink 
ta $48.50 dol. Stambesniomis 
aukomis aukojo: K. J. Jankus 
10 dol., O. D. Mekišius 5 dol., 
M. P. Conrad 3 dol.; kiti auko
jo po mažiau. Minėjimas praė
jo pakilia nuotaika.

D. Mekišius

I

I1
r Meninė dalis

ir

Irena
akompanuojant

TV-RAOIOAI -3UOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI - PLOKŠTELES 

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

Viskam lomiausios kainos Ir garantija 
3321 S. Halsted St - CLiffsce4-5665|

Meninėje dalyje sol. 
Stankūnaitė, 
jos tėveliui Juozui Stankūnui, j 
padainavo keletą dainų, tarp jų 
J. Stankūno sodžiaus idiliją. So 
listei atsidėkota ilgais plojimais. 
Sodžiaus idilijos atlikimu galf|

J
' VALA'NDOS: 

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

PASINAUDOKITE
DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATARNAVIM U
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
eitus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu;

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

tą darbą vietinius estus ir lat
vius.

Neseniai maža Portlando ko- Į 
lonija padidėjo: — p. Emilija 
Henricksonienė atvyko iš Dani
jos ir pastoviai čia įsikūrė. Jai 
atvykti talkininkavo p. Muraus
kai. K.

Lotig Beach, Calif.
Minėjom nepriklausomybės 

šventę
Vasario 24 d. Long Beach

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

Current Dividend up to 4\į%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehili 6-7575Chicago 36, Illinois
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BALFO APSKRITIES VEIKLA MARQUETTE PARKO CENTRE REAL ESTATE REAL ESTATE

Balfo Chicagos apskrities 
metinis narių susirinkimas. į- 
vykęs vasario 24 d. Jaunimo 
Centre, perrinko naują valdybą, 
revizijos komisiją ir plačiau ap
tarė kitų metų šalpos planą. 
Susirinkimą pradėjo ir jį prave 
dė apskr. pirm. kun. dr. A. Juš
ka ir sekr. P. šilas, kuris per
skaitė ir ilgoką pereitų metų 
visuotinio - metinio narių susi
rinkimo protokalą. Iš jo buvo Vokietiją ir tuo sutaupytume 
matyti, kas buvo atlikta, nudirb 
ta ir įgyvendinta. Pirmininkas 
padarė veiklos apžvalgą ir dėko 
jo visiems už atliktus darbus. 
Daug gerų žmonių padėjo dirb
ti Balfui ir daug lietuvių jį pa
rėmė savo atsilankymu bei au
komis. Ačiū visiems talkinin
kams!

kesčio, nes kitaip valdžia nepri
pažįsta silpnos organizacijos ir 
neskiria lėšų šalpos reikalams. 
Akcija turi būti pravesta, kaip 
Detroite pereitais metais — pa
dvigubinti narių skaičių! Pasi
stengti surasti rūbų pakuotoją, 
kuris su mašina atliktų darbą, 
nes turima apie 20 tūkst. svarų 
rūbų, kurie būtų galima laivu 
pasiųsti iš Chicagos tiesiai į

apie S400, ateity dovanų pa
skirstymą reikėtų organizuoti 
per Balfo CV visai Amerikai.

Kiti reikalai
Kontr. ir dir. V. Šimkus suti

ko įrengti savo namuose prie 71 
gatvės atskirą kambarį Balfo 
reikalams, bet pasipriešino kai
mynai. Dabar miesto meras ir 
namų savininkų draugija tam 
planui pritarė. Balfo apskritis 
turėtų savo pastogę.

Rašyt. S. Pipiraitė - Tomarie-

; Tuščias lotas Marąuette Pk. Tinka
i biznio namui statyti. $6.000.

8 kamb. mūro rezidencija. Mo-
dern. didelis namas.. 50 p. sklypas.
Garažas. 1

Namam 
pastovus 
$50.000 
$32.000.

Rūbų valykla — Cleaner ir gražus
butas puikiam name Brighton Par
ke. Pelno virš $4,000 metams. Kai-

! na $14,900.
2-jų butų mūras. 2 po 6 kamb.

Mūr. garažas. Naujas gazu šildymas.
Platus lotas. Prie pat parko. $29,700.

2-jų aukštų mūr. rezidencija. Pui
ki 8 metų statyba. Garažas. Prie
parko. $17.900

6 kamb. 5 metų niūras, garažas, j 
vakarus nuo parko, tuoj apleis. 
$20,700.

Už įmokėtus 82,000 ir $85 į mėn.
galite pirkti 4 kamb. niūrų, kurio

i kaina $13,000
6 butų mūras ir $7.200

atiduoda žemiau savikainos.
; $15,000.

Prie mūsų įstaigos 2-jų
metų, dailus mūras. 2 po
i $38.500.

4 butų mūras. Apie $5,000 nuo-
| mos. Garaž. Geriausia vieta. $38.000.

PILDOME INCOME TAX

K.VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 71 st St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

didelis namas.. 50 .
Prie parko. $26.900.

1 reikmenys — liardvvare. 
biznis. apyvarta apie

metams. Kaina grynais

nuomos
Įmokėti

butų, 8
6 kamb.

ir t. t.

Piniginiai reikalai
Ižd. Ign. Daukus pranešė apie 

kasos stovį, apžvelgdamas kiek
vieno parengimo apyskaitas, ir 
padarydamas išvadas. Pajamas 
sudarė nario mokesčiai, aukos, 
parengimai, vakarienė, pikni
kas, kalėdiniai laiškai
Šiemet į laiškus gausiai atsakė 
Illinojaus gydytojai, nes visi bu 
vo prisiminti ir pasveikinti. Di
džiausią pelną turėta iš pikni
ko. Paskui iš rudeninio koncer
to - vakarienės — $1.581.84, 
kalėdinių sveikinimų — 882.20. 
Turėta ir išlaidų, bet vistiek 
gerai buvo pasidarbuota ir Bal
fo CV buvo pasiusta 88,658.07 
ir pasilikta kasoje sausio m. 1 
d. $1,779.52.

Rev. komisijos vardu kalbėjo

I 
I

Savotiškai suprato

8 IrBargenas. 2-jų britų namas.
3 kamb. Gera vieta. $14.600.

3-jų butų niūras ant kampo.
' ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 

$28,600.
114 aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24.800.

Biznis ir 2-jų butų mūras. Apie 
$2.500 nuomos Tik $11.900.

Nauja $100,000 likerių prekyba. 
! Taverna ir liuksus butas. Mūro
mas su nuostoliu parduoda 

i $56.800.
Visai geras mūras. 5 butai ir

i nis. Vertas mokėti $14,900.
Pajamos Bridgejxrrte. 4 butų

4 kamb. mūras. $14,500.
Modernus restoranas. rinktinė vie- 

I ta, tik $3.000 įmokėti.
Savininkas palieka 7 kambarių. 10 

į metų rezidencijų. Garažai ir 
; $20.500.

Naujas mūras. 5 V4 kamb. 
į statyba. 1 % vonios. $16,800.

8 butų mūras. Alumin.
Virš $8.000 nuomos. $66.900.

Algos metinis priedas apie 
nuomos iš mūro namo. VLsa kaina 
$21,000.

3-jų butų medinis. Platus sklypas 
ir gar. Nereikės derėtis, už $15,900.

Mū

na- 
už

biz-

po

priedai.

Tvirta.

langai.

$5,000

— Aš susituoksiu su tokiu 
vyru, kuris nėra bailys.

— Taip, mieloji, tik drąsus ir 
mažai galvojantis vyras gali tau 
pasipiršti.

Draugių tarpe

— Ar esi tikra, kad Barbora 
vyresnė už tave?

— Nėra jokios abejonės. Ji 
du kartu už mane vyresnė. Kai 
aš buvau vienerių metų, ji jau 
buvo dviejų.

K. Repšys, kuris pareiškė, kad šypsena — Vyt. Maželio nuotr. 
komisija patikrino iždininko dar ------------------------------------------

ra<^°. ■’t L^r^°ae-j ng raštu pasiūlė lietuviškų kny-
! gų ir žurnalų Vasario 16 gimna 
zijos bibliotekai už §210 vertės, 
kurias Balfas turėtų persiųsti 
su rūbais ir avaline. Pagerbtas 

. .... . , . skyrių n2Seniai miręs a. a. Pranas Bi-
Pirm’ ‘ Repšys- Jisai.^ūnas, ilgą laiką buvęs apskri- 

pasidžiaugė gražiu bendru dar-iUes sekretorius, atsistojimu. Jo 
bu vargstantiems padėti. Ture- žmona Julija ir -elma 
ta pinigine rinkliava prie baž- - ... , . ,r F uz gėlės ir vainiką, kuris buvo

uždėtas Balfo vardu.

Aktas pasirašytas Ijn. Petrau
sko, K. Repšio ir J. Graužinio.

VALYMAS 
KILIMAI. APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

Vietos skyrių veikla
Apie Marąuette Pk., I

Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šj 
■ pavasarį savo namų, biznį ar kitokių 
nuosavybę parduoti, tuoj pat užre
gistruok ją šioj įstaigoj. Turime la
bai daną rimtų pirkėjų, visose mies
to dalyse ir Tamstos nuosavybę ga
limi' parduoti per 30 d. ir greičiau.

S I M H U S
REAI, FSTATE. NOTARY PUBLIC
42t3 So. Mapiewood Avė.

lelef. CL 4-7450 arba YA 7-2046
1’11 DOME INCOME TAX

I

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

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

»>

va.
apt. 6 ir 5 kamb. šildymas aly- 
$21,500.

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69fh St. RE 7-8399
Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 

Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16.900.

Mūrinis bungalow, 6 kamb., 30 p. 
sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
$17,900.

'IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIHIilIlIi me^nūTpajamų'1 

Gražių vizitiniu korteliu i 
biznieriui-profesionalui

reikia

DĖMESIO !

DRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS

i

I

TELEVIZIJAS 
paprastus ir spalvotas nebrangiai tai 
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už 
dirbtuvės darbą -— $ i 0.00 ir dalys 

Pigios paveikslinės lempos.
J. MIGLINAS 

2549 69tt^ St. ^1 a VII 6-1063

Skambinkit LUdlow 5-9500

RADIO PROGRAMA
o

$12,900 už 4 kamb. mūrinį 55 ir 
Mozart. lotas 30x125.

$18,500 visai naujas. 3 mieg. Arti 
mūsų įstaigos.

$20,500 mūrinis 5 kamb., garažas, 
naujas šild.. geri plasteriai, 1 Vt blo
ko nuo Maria High.

87.900 už 4 kamb. medinį Gage 
lotas 25x125.

$37,800 mūrinis 2x5 su 3 mieg.,
I metų. 71 ir California.

S:<8,500 visai naujas mūrinis, 
butai ir patalpa. 59 ir Mozart.

$10.000 įmokėti. 4 m. mūrinis,
virš $400 į mėn Iš 5 nuomų

$23.900 mūrinis 2 po 4. garažas. 
30 p. lotas. Gage p

$18.900 medinis 2x4. pilnas rūsys, 
garažas. 43 fr Campbell.

$15.500 medinis, 2 po 4, Brighton 
2 blokai nuo mokyklos.

nyčios — virš tūkstantinės, iš 
parengimų, nario mokesčio. Da
bar kasoj yra S321.45. Brighton 
Pk., — J. Bernotas sakė, kad 
prie bažnyčios buvo surinkta 
$803.61, veikėjų pagerbimo pro
ga liko $90 ir už atvirutes gau
ta $25 bei nario mok. $15. Su
rinkta daug rūbų. North Side 
— E. Morkūnienė kvietė atva
žiuoti pas juos balandžio 1 d. 
į parengimą. Atgyja skyrius. 
Turėta pora susirinkimų, pa
rinkta aukų prie Tėviškės para
pijos bažnyčios. Apie 108 sk. 
pasakojo R. Simokaitienė, kad 
jisai veikia savistoviai be jokios 

kolonijos ar parapijos ri- 
Dabar norėta priskirti prie 
apylinkių skyrių, bet na- 

nesutiko. šitas skyrius bu
vo įsteigtas dir. Gribienės ini
ciatyva. Bridgeporto ir Cicero 
atstovų nebuvo.

Pereitų metų valdyba atliko 
savo darbus gerai. Visi buvo 
patenkinti. Jokių nesusipratimų 
neturėta, nuoširdžiai dirbta ir 
gražiai tarpusavy sugyventa, 
todėl vėl buvo pasiūlyta palikti 
tą pačią valdybą kitiems me
tams veikti.

liet, 
bos. 
kitų 
riai

j

$13,500 mūrinis, 3 butai Bridge
porte — 33 ir Emerald.

$26.500 mūrinis 2x5, platus lotas, 
garažas. Gage p.

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

$24,800 mūrinis, 
ir 3 viršuj.. 63-čia

$14.500 mūrinis
I Vartų parapijoj.

$18.500 mūrinis 2x4 
bl. nuo mokyklos.

$17.900 mūrinis 6
tas. garažas, naujas

$10,900 medinis 4 
zo sild.. arti mūsų.

$41.500 naujas mūrinis 2 po 6, 
p. lotas, atsk. šild. gazu, pastogė.

$30,800 mūrinis 1% a., 10 metų, 
gerai išlaikytas, M. parke.

PILDOME ĮVAIRIŲ RCŠIŲ INCOME TAKSUS

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

r
io i

2

P-

Nauj.
Nauj.
Mūr.
Med.
Didelis pasirink, gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

mūr. 2x5% <3 m)—$36,500
mūr. bung., garažas—$18.900 

2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
2x5, gar., dld. lotas—$18,900

mūrinis, tvirtas. $15,000-1 
,. Mažas {mokėjimas 

; ir labai žema kaina.
Turime daug ir j vairių namų vl- 

' sose kolonijose, parūpiname patko- 
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

SIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

Į 
Seniausia Lietuvių Radio Pro- į 

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

PRIE MARQUETTE PARKO

2 aukštų namas. 5 ir 4 kamb. 
Nauja alyva karštu vand. šiluma. 
Garažas ir atskiras sklypas. Arti 
70-os ir Kestern Avė. Viskas tik 
$20,900.

Specialus investavimui — 5 butų 
namas. Alyva-karštu vand. šildy
mas. Naujas garažas- Mėnesinių 
pajamų §365. Arti Šv. Kryžiaus 
bažn. Pilna kaina $21,900.

5 butų mūrinis Gage Parke. Vi
si 4į4 kamb. butai: Naujas sto- 
keris. Kampinis namas. Savininkas 
išvyksta į California. Nužeminta 
kaina — $45,250.

Grosemė su 2-jų butų mūr. na
mu. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Gera klientūra. Gazu šild. 
Gage Parke. Tik $26,250. Duokite 
pasiūlymą

NAUJAI ATREMONTUOTAS
5 kamb. mūr. bungalow prie Mar

ąuette Pk. $19.500.
LABAI PIGUS!

Gage Pk. 2 butų po 3 kamb. me
ilinis namas ant 30 pėdų sklypo. 
$10,000.

$600 MĖN. PAJAMŲ
1 7 butų mur. 4 mašinų garažas.
Alum, langai. $45.000.

ANT 40 PĖDŲ SKLYPO
5 kamb. mūr. rezidencija Marąuet

te Pk. 2 auto garažas. Alum, langai. 
Gazu šilum. $19,000.

$7,000 — VISA KAINA
Maisto ir alkoholinių gėrimų 

krautuvė, daranti virš $3,000 savaiti
nės apyvartos, Gage Pk.

GERAI SUTVARKYTAS
2 butų — 5 ir 4 kamb. med. na

mas Brighton Pk. Alyvos šildymas. 
$20,000.

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAI, ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

6 kamb. apačioj, 
ir

3
California. 
butai. Aušros

Brighton p.. 2

kamb., 30 p. lo- 
šild.
kamb., rūsys, pa

40

MARQUETTF PARK F 
PAGALVOKITE. TIK 6 METINĖS 
PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų. 12 
butų apartmentinis. Pirmas toks pir
kinys į vakarus nuo VVestern.

Prie Maria High. 4 butai 
kamb. Gražus namas, platus 
Normali kaina.

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

6 metu, 3 mieg. medinis.
Gera

po 5 
sklypas.

2 maš.

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J BACEVIČIUS

rūsys. 30 p. sklypas. 
$14,200.

3 moderniški butai (2 
kamb. ir 4 kamb.), ir 

įtuvė: tinka bet kokiam

Pilnas 
vieta.

kamb.
kra.u-

po 5 
graži 
bizniui. Ar

ti judraus VVestern ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
į low. Atti Marąuette Parko mokyk
lų. Viskas moderniška. Gražiai iš- 
dekoruota. Nebrangus.

J. STONKUS, R. E. 
2617 W. 71 st St.

HE 6-1517 arba PR 8-1595

Perskaitę “Draugą", duoki-

MAROUETTE PARKE
Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu

tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $26.000.

73-čia ir Richmond. Mūrinė 6 
kamb. rezidencija. 12-os metų. 45 p. 
sklypas. 2 maš. garažas. Namas lais
vas pirkėjui Gali užimti dabar. 
$19.900.

Palikimas. Brighton Parke du me
diniai namai. Vienas 6 kamb., ant
ras 4 kamb. ir biznis $14.000.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

te ii kitiems pasiskaityti.
Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus!

CONTRACTORS

STANKUS!
CONSTRUCTION CO.'

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Dovvnspouts. Stogai. Dūm
traukiai Pataisomi. Išism alinami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eoated). Dažymas iš lauke 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau 
sios kainos Darbas garantuotas. At- 

i dara dieną ir naktį bei sekmadie- 
i niais.

LA 1-6047. RO 2-87 78

j
IAtlieka planavimo ir staty

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

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. PRospect 8-2233

T ER R A
3237 W. 63rd St.. Chicago 29. UI. 

Tel. 434-4660.
Kristalas, porcelunas (china) si
dabras. gintaras, aukso ir kitokios 
brangenybės, etc.. etc. Kainos nu
pigintos. pasirinkimas — didelis.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE
nes jis plačiausiai skaitom..: liet’

Ofiso ir namų telefonas: • 
PRospect 8-2013

7403 SO. VVESTERN AVĖ. i 

Chicago 36, Illinois
skade sr

vių dienraštis. G stelbimu !r«wo JUOZAS ŽEMAITIS
LR VIC. SKADE ST -.927 
HEATING CONTRACTORS 
(rengiame šiltu oru Ir vande 
nlu šildomus pečius (fernace* 
-boilers), air condltion rs, ry- 
nos (gutters) Iki 8 metų lšsl 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI

2431 S. Kedzie A venų* 
Chicago 23, Hlinoia

TeL 277-1442 Res. OL. 6-9419.

Inž. J. Miklovo kalba
Inž. Miklovas dalyvavo Balfo 

susirinkime ir domėjosi atlieka 
mais šalpos darbais. Jisai svęi- 
kino visus tokį svarbų darbą 
dirbančius asmenis ir linkėjo 
dalį tų pajamų skirti vargstan
tiems ir Lietuvoje, kurie ypač 
yra nukentėję, ištremti ar grįžo 
nesveiki į savo tėvynę. Jisai 
pats giliai įvertino Balfo darbą 
ir asmeniškai pareikšdamas, 
kad jisai čia atsirado tik Balfo 

i CV parama ir kitų balfiečių 
1 kvietimu, todėl atsidėkodamas 
sutiko įsijungti į šalpos darbus 
Balfo Chicagos apskrities val
dyboje, nes jisai buvo išrinktas 
į naują valdybą, kaip atvykęs 
svečias. A. Gintneris

Alyve, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisyraai

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

t

I

Praktiški nutarimai

Nutarta daugiau išplėsti ben
drus talkos būdus, sudarant at
skirą talkininkų sąrašą. Reikia 
daugiau žmonių įtraukti į šal
pos darbą, Balfo metinį pikni
ką rengti Bučo darže birželio 17 
d., įvairių aukų rinkimui orga
nizuoti pasiirti atskirą žmogų, 
kuris turėtų rūpintis tokios ak
cijos pravedimu, nes svarstant 
apmokamo reikalų vedėjo klau
simą, buvo pasisakyta 
m ai, 
dinti 
ketų

būtinai skyriai 
narių skaičių, 
į metus po $1

ncigia- 
turi padi- 
kurie mo- 
nario mo-

i
visiem* prieiEaiot*

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

Už santaupas, įneštas mėnesio 
d., nuošimčiai mokami nuo 
to mėnesio 1-mos dienos;

inuiiniiiiiiHiiiiiiiinnmniiiiiimimirmi
NAUJį NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-3792 

imiiHimiiHiiiiimiiiiiiiiiH^Hiiiiiiiiiiiir

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

po 5 ts kamb., 3 mieg. Šildymą? 
karštu vandeniu — gazu. 2 vienetai

A. Norkus Real Estete
INCOME TAX SERVICE

24Uū vi. olst SI. WA 5-50311

A. Stančiauskag instaliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro vėsintu-1 
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
I Tel. GRovehill 6-7875

70 AKRŲ CKIS Paw Paw, Michi- 
! gan, parduodamas arba mainys į 
, nuosavybę pietvakarių miesto da
lyje. 2-jų aukštų namas, 3 mieg., 
visi miesto patogumai. Didelė dar
žinė, cemento “šilo” ir kaip nau
jas garažas- Traktorius, sunkveži
mis ir įrankiai. Informacijai skam-, 
binkit HE 4-8489 rytais iki 12 vai.I 

i
PARDUODAMA MAISTO KRAU
TUVE. Biznis išdirbtas per dau
gelį metų. 147 VVest 112th Place

PROGOS-OPPORTUNTHES

STATOME. [VAIRIUS REZIDENCINIUS
M E DI CI N O 8 ta P R E K Y B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI. 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

KERELIS BROS
CONSTRUCTION CO-

CONSTRUCTION C0

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

I

VALANDOS:

9 iki 8
9 iki £
9 iki 1

F. KASPARAS
Vietoje ar toli — patyrusių 

sąžiningas, švarus patarnavimas 
TO 3-1262 Cicero, Illinois

AI,BERT J. AUKERS, Prezidentas

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Dranga

Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt.
Penktad. 
Šeštadiend.

AND LOAN ASSOCIATION
tiSO South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffside

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

Perskaitę "Draugą", duoki

kiliems pasisKaityti,

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSU PAGEIDAVIMĄ

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

CICERO išnuom. 5' 2 kamb. 
butas, dideli šviesūs ir modernūs 
kambariai. OL 2-8137.

Išnuom. 4 kamb. hutas. Gazu 
apšildomas. 5521 S. Laflin St. 
PR 8-0654.

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

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

k LAPKUS BUILDERS, INC. U
• Statome įvairius pastatus. Dar- 9 
f bas atliekamas labai sąžiningai. Fį 
i vartojant geriausias medžiagas, y 
tTuriine dar keletą sklypų Chicagoj. M 
“ 6140 SOUTH l’l LASKI Rl>. f 
V( RE 7-6630 arlta Lt I-O 100 “

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET METAI 

4114 S. Wcstcrn Avė., 
Chicago 9, m.
Tel. VI 7-3447

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS

Gyvenami namai. Biznio, in
dustrijos bei ofisų pastatai. 
Taip pat įvairūs pastatų re
montai.

L. STAŠAITIS
Statybos Kontraktorius 

6013 SO.. SAWYER AVĖ 
CHICAGO 29, ILIANOIS 
Namų Tel. PR 8-8378

J
Pirkite JAV Apsaugos i 

Bonus! i Remkit dien. “
V. SIMKUSj

Statybos tr Remonto Darbai 
2618 VVEST 71st STREET 

Tel.; I>R 8-4268 ir TE 9-5531 if

Split by PDF Splitter



♦ PAS TROPIKŲ LIETUVIUS

Venecuelos lietuvių tarpe

KUN. A. SABALIAUSKAS

(Tęsinys) jo sutaną, aš amerikoniškai,
Nors kelionėje nuvargęs ir trumpais rūbais. Iš priekio ėjo 

nemigęs, tačiau toje šiltoje ir būrys studentų. Vienas jų jau iš 
gražioje Caracas gamtoje liku-|tolo tarė: — Mira, amerieano— 
šią nakties dalį klausiau Naujų žiūrėk amerikonas! — Kitas gi, 

“ Metų belaukiančiųjų garsių -šau priduria:
dymų, spalvotų ugninių į orą ‘ — Pero, chico, con la chiva!
leidžiamų raketų zvimbimo, jau- — Bet, jaunuoli, su barzda! — 
nimo sodraus krykštavimo ir Mat, kunigiško kalnieriaus 
pagaliau staigaus, kas tropi- po barzda nesimatė. Atseit, • 
kams būdinga, aušros pasirody- amerikonas neįsivaizduojamas ; 
mo bei prašvitimo.

Venezuelos lietuvių kapelio
nas tuo metu buvo išvykęs į i 
provinciją, į N. Metų sutikimą, 
vykstantį agr. Z. Garšvos ūkyje, 
kuris yra pusiaukelėje tarp Ma- 
racay ir Valencijos miestų, kur 
atvirame ore, palmių miško pa
šlaitėje tam tikslui įruoštoje 
aikštėje N. Metų vidurnaktį 
buvo atlaikytos šv. mišios. Lie
tuvių, sako, ten buvo susirinkę 
virš šimto. -Čia jie bešnekučiuo- 

m darni, besivaišindami ir lietuviš
kas skambias sutartines betrauk 
darni, laidojo senuosius karšto 
klimato metus, kad sutikus pa
našios nekintamos šilumėlės, 
bet gal- geresnės sėkmės Nau
juosius. * '*

Tuo pačiu metu, atseit, N. 
Metų vidurnaktį teko man lai
kyti pamaldas naujai pastaty
toje seselių saleziečių puošnioje 
bažnyčioje — Altamira, turtuo
lių priemiestyje, ir vienos vie
tinės seselės prašymu pasakyti 
progai pritaikytą pamokslą is
panų kalba, kurios jau septyne
rius 
vęs.

I

įsu barzda. Matyt ,tie “šaunieji” 1 
studenčiukai nežino, kad ir; 
Amerikoj gali būti koks misijo- 
nierius su barzda.

metus nebuvau praktika-

Venecuelos sostinėje 
eilės metų, man iš čia iš-Po

vykus į JAV, Venezuelos sos
tinė Caracas sparčiai paaugo, 
milžiniškais apartarnentini a i s 
pastatai# * pasipuošė. Tų pasta
tų yra ypač gausių prie įkalnių 
papėdžių.

Tuose pastatuose prie pasku
tiniojo diktatoriaus buvo pri
verstinai patalpintos įkalnių lūs 
nose gyvenančios šeimos. Jų 
lūšnos buvo nugriautos ir su 
žeme sulygintos. Tačiau, dikta
toriui kritus ir demokratinei 
valdžiai atėjus, minėtieji kalnų 
įšlaičiai vėl pridygo lūšnų, kaip 
grybų po lietaus, nes aparta- 
mentiniuose namuose reikėjo 
mokėti nuomą, gi savo nuosa
voj lūšnoj pigiau atsėjo.

Caracas miesto nuo jūros pu
sės aukštai stūksančiame kal
nagūbryje paskutinysis Venezue 
los diktatorius pastatė 16 aukš
tų viešbutį, modernišką, atski
rai stovintį restoraną ir dengtą 
dirbtinio ledo čiuožyklą. Į mi- , 
nėtą kalno viršūnę pasikeliama 
elektriniu keltuvu. Tą patrauk
lią turistinę vietovę teko aplan
kyti su Caracas saleziečių ama 
tų mokyklų auklėtojais ir ištisą 
dieną ten su jais palaipioti po 
kalnus.

Būdinga Venezuelos sostinėje i 
ir kitur, dabartiniu metu viešo- 

stoka. Tirštame 
gatvių judėjime 

griežtų judėjimo 
raudonos šviesos '

Caracas lietuvių kolonija

Kovo mėnesio gėle Chicagos Parkų distriktas parinko gėlę vadi
namą Patiens. Šalia jos Mary Kordelewski. Gėlė auginama ir na
muose, nes lengvai auga be ypatingesnės priežiūros. Lapai yra 
bronzos, ružavos, baltos ir raudonos spalvos. Gėlė užauga iki 
dviejų pėdų aukščio, bet kartais ir daugiau. Kai užauga perdidelė, 
ją galima pavasarį nupjauti. (UPI)

:ti. Lėktuvo bilietas (25 žmonių 
i grupei) į ten ir atgal (susto-' 
jant Fjtimoje, Liurde ar Miun
chene) kaštuotų 385 dolerius, i 
Jei atsirastų bent šimtas ke-1 
liaujančių, tada skristume savo 
lėktuvu ir kainuotų šimtu do
leriu pigiau. Suprantama, nak- 
tynės, maistas ir suvenyrai su
darys p?pildomas išlaidas.

Labai prašau visus užintere- 
suotus tuojau pat atsiliepti, ta
da gausite platesnes, individua
lias informacijas. Rašykite 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y., 
nes noriu greičiau apie galimą 
lietuvių grupės kelionę į šv. i 
Miestą painformuoti J. E. vysk. 
Swanstromą ir šv. Sostą.

Kun. L. Jankus

Ji yra vis dar gausiausia iš 
visų kitų liet, kolonijų Venezu- 
eloje. Nors jau per eilę metų 
daugelis iš čia išvažiavo apsi- 
gyvent į JAV ir Kanadą, tačiau 
šiame krašte jų yra dar priskai- 
toma virš tūkstančio.

Nors ir trumpu mano čia bu
vojimo metu, vis dėlto kartu su 
kun. Perkumu teko aplankyti 
nemažą skaičių liet, šeimų, ku
rios jau yra puikiai įsikūrusios 
ir kur su įprastiniu lietuvišku 
nuoširdumu buvome pavaišinti 

i tropikuose lietuviškais valgiais.
Savaitgalio misijų užbaigimo 

išvakarėse ivyko N. Metų eg
lutė saleziečių seminarijos sa
lėje, kur puikiai padeklamavo 

j lietuviškai mažieji lietuviukai, vykusiems, 
išmoky .i mokytojos Jarmalavi- keturios didžiosios raidės NC- galės vykti ir jų artimieji, 
čiūtės, pašoko tautiškų šokių ir WC. Kai baigėsi JAV kariuo- 
kur aKlėdų senelis su ilga ir menės ištekliai Europoje, į 
balta barzda bei raudonu ap- stovyklas atvyko NCWC su mai 
siaustu išdalino visą maišą at- stu ir vėliau NCWC
neštų dovanų. ■ pradėjo rūpintis tremtinių at-

Misijų užbaigtuvėse įvyko Ca ;vežimu į JAV ir ne tik tvarkė 
racas priemiestyje La Vega ; dokumentus, bet dažnai skolino 
kur Kalėdų senelis su ilga ir i kelionpinigius (mūsų gėdai, 
Perkumas yra įsigijęs jau nuo- <jaug tūkstančių dolerių pasko- 
sa vą žemės sklypą ir dar šiais los dar negrąžinta).

Okupacinės pajėgos Europoje 
ilgai neleido Balfui savarankiš
kai veikti, tada NCWC atliko 
Balfo darbus, o vėliau NCWC 
padėjo viskuo ir pačiam Balfui, 
kai išlaidų buvo daug, o lėšų 
maža.

Ilgametis NCWC reikalų ve-

Važiuojame į šventąjį miestą

išleido specia- 
konštituciją, 

Šiemet sukan- 
nuo to svar-

sv. 
po- 
bei

Petro bazilikoje, aplankytas 
piežiaus Pijaus XII karstas 
kitos įžymesnės vietovės.

Šventajam Sostui ir NCWC 
es3me dėkingi už tremtinių glo
bą tuoj po karo, nuniokiotoje 
Europoje. Todėl ši delegacija į 

katali- šv. Miestą bus pati geriausia

KATALIKŲ MOKYKLOS 
ARGENTINOJE

Plečiamas katalikų mokyklų 
tinklas Argentinoje. Buenos Ai- 

: res provincijoje jų dabar turi- 
ima 406. Jų tarpe 51 yra atida- 
iryta 1961 metais.
i
i
i
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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 CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

.1. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

L
1952 metais šv. Tėvas Pijus bus iškilmingos pamaldos

XH tremtinių dvasiniams rei
kalams tvarkyti 
lų raštą, vad. 
“Exsul Familia”. 
ka dešimt metų
baus rašto, kurį norima spe
cialiai paminėti.

Visiems lietuviams
kams, ypač neseniai į JAV at- proga tą padėką pareikšti. Nė- 

> yra gerai žinomos ra abejonės, kad su tremtiniais

metais bus pradėti statyti lie
tuvių namai) seselių saleziečių 
koplyčioje.

i
Gausiai susirinkęs lietuvių 

būrys per pamaldas bendrai su 
giedojo ir išklausė misijonie- 
riaus paskutinės konferencijos. 
Tuoj po pamaldų visi be jokios 
išimties buvo pakviesti užkan- <įėjas vysk. E. Swanstrom va- 
džiams — pietums, kuriuos lie- (jOVauja JAV tremtinių delega- 
tuvės šeimininkės paruošė sa
vuose namuose, o vyrai parū
pino įvairių gėrimėlių, kurių ir 
čia nestinga.

(Bus daugiau)

net senesnės kartos lietuviai, 
be kurių talkos ir pinigų grei
čiausiai nebūtumėm į Ameriką 
atkeliavę.

Nors delegacijos detalės dar 
tik planuojamos, tačiau skubu 
pranešti, kad užinteresuotieji 
savo vasaros atostogas galėtų 
taikytis į rugpiūčio pradžią.

Kiek tokia kelionė atseis? Da
bar dar sunku tiksliai pasakyti, 
nes tai pareina nuo keliautojų 
skaičiaus ir jų noro pasižmonė-

A. + A.
Salomėja Kavalauskas

(Pagal tėvus Lukoševicz) 
Gyv. 5041 S. Artesian Avė.

Mirė kovo 3 d., 1962, 10:40
v. v., sulaukus puses amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kau
no.

Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sunūs. Vincentas, marti Jose- 
phine ir Walter, marti Bernice, 
duktė Valeria Perciabosco, žen
tas Bernard, 5 anūkai ir 1 pro- 
anukas, 2 broliai George Luko, 
seviez. brolienė Katherine ir 
šeima: ir Tony Narak, brolie
nė Elizabeth ir šeima, kiti 
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John 
Eudeikio koplyčioje. 4605 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketv. 
S d., iš koplyčios 8:30 
ryto bus atlydėta j šv. __ _
žiaus parapijos bažnyčią, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, mar- 
čio-s žentas, anūkai ir proanū
kio.

I.aid. direkt. John F. Eudei
kis, YArds 7-1741.

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4505-07 South Hermitage Avenue 

Tel. Yfi 7-1741-2

r— 4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

?.MBUL.ANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

J

I

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Petkus A

sios tvarios 
siaurų miesto

, nebesilaikoma 
taisyklių. Net 
kartais pervažiuojamos. Didelį , 

a triukšmą kelia automobilių vai- . 
ruotojai, vienas kitą įspėdami, 
bardami ir net koneveikdami, 
vienas kitą be jokios atodairos 
lenkdami ir už akių lysdami... 
Visame mieste namų sienos yra 
nurašinėtos įvairiais prokomu- ' 
nistiniais šūkiais. Dažnai net 
policija yra užpuolama ir nužu
doma. Įvairių kairiųjų sambūrių 
gaivalai kiršina visuomenę, pa
žeidžia viešąją tvarką ir kursto 
prieš JAV-es.

Vieną dieną su kun. A. Per-! 
kurnu nuvykome į Caracas uni
versiteto miesto klinikas aplan
kyti vienos ten sergančios lie
tuvės. O či» jau visiems žino
ma, kad visi triukšmai ir netvar 

'’Fkos pradedamos universiteto Į 
studentų. Kun. Perkumas vilkė-

I
I 

cijai į Romą, padėkoti šv. Tė
vui už jo visokeriopą rūpestį j 
tremtiniais. Delegacija vyks į 
Romą š. m. rugpiūčio pradžioje, i 
Ten bus pristatyta šv. Tėvui,

z A. + A.
JONUI CHMIELIAUSKUI 

mirus, jo žmonai bei dukteriai Irenai su vyru 
mūnu ir vaikais, nuoširdžią užuojautą reiškia

Raslavičiu šeima

Ra-

A. f A.
ANNA LOBICK

Gyveno 1907 S. Cicero Avė., Cicero, III.
Mirė kovo 6 d., 1962, 4:30 vai. ryto, sulaukus puses amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Suvalkų apskričio.
Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys Catherine Pasternak, 

žentas Joseph. June Speaker, žentas Benjamin ir Marcella Spraf- 
ka. sūnus John. marti Blanche. 10 anūkų, 10 proanūkų, sesuo 
Antoinette kirvelis, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Suvalkiečių Draugiškam Klubui.
Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th St.
Laidotuvės įvyks penkt., kovo 9 d., iš koplyčios 10:15 vai. ry

to bus atlydėta į St. Adrian parapijos bažnyčių, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, marti, žentai, anūkai ir
laidot. direkt. Steponas Lackuwicz. Tel.

kovo 
vai.

Kry-

A. -f A,
PETRAS GEDMINT

Gyveno 1512 S. 49th Avė., Cicero, III. 
kovo 6 d., 1962, 9:30 vai. ryto. Gimė Lietuvoje;

kilo iš Švėkšnos parap., Jurgaičių kaimo. Amerikoje išgyveno 
50 metų.

Mirė

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marijona (Vaitkutė), 
duktė Helen \Voisetsehlaeger, žentas John. anūkas Jonn, Jr.. 
sesuo Ona Masiliūnas, švogeris Jonas ir šeima, švogeris An
tanas Olbikas su šeima, krikšto duktė Helen Mockus, kiti gi 
minės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko sesuo Domicėlė 
Pajuodis su šeima.

Priklausė šv. Vardo Draugijai, Unity Lithuanian Benefit 
Club ir Cicero Inprovement Club.

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje. 1446 So. 
50th Avė. Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 9 d., iš koply- 
bios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, žentas ir anūkas
Laidotuvių direkt. Vasaitis-Butkus. Tel. OL 2-1003

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7lst Sf. Telef. GRovehill 6-2345-6 
14!0 S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8601

•845 SO. WESTERN AVĖ.

REpublie 7*8600

F

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

(

//,

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

2555 West 47th St. Tel. LAfavette 3-1083
PLENTY OF FREB PARKING

|
V

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel.

3354 S. HALSTED STREET
POVILAS J. RIDIKAS

Tel.

YArds 7-3401

YArds 7-1911

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

pažįstamus

proanūkai.

Tel. REpublic 7-1213
Tel. Vlrginia 7-6672

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
W. 69th STREET
VV. 23rd PLACE

F

Nenortu šeima t

Naujas aukštai dividendas
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo Vai 1 1968
PINIGAI {NESTI IKI 15 D. PELNO tfUOSIMCIUS NUO 1

Dividendai mokami sausio ir liepos mta. 1 d. 
PIRMAD. Ir KETV........................9 v r. iki' S p.VALANDOS: ANTKAD. ir PENKT. ........9 v. r iki 5 p.

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

A. -f- A.
JONUI CHMIELIAUSKUI mirus, 

liūdinčią žmoną Jadvygą ir dukrą Ireną 
Bužėnienę su šeima nuoširdžiai užjaučiame

2424
2314
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X Aldona Matulienė, kuri yra 
Hamiltono lietuvių choro sekre
torė, Kanadoje, prisiuntė choro 
auką “Jūratės ir Kastyčio” ope 
ros fondui. Laike ji rašo: “Ha
miltono Lietuvių choras, vado
vaujamas sol. V. Verikaičio, 
pritardamas Operos Fondo en
tuziastams ir jų idėjai, siunčia
me 25 dol. Labai apgailestau- 
jam, kad mūsų lėšos leidžia tik 
tiek paremti kompozitoriaus K. 
V. Banaičio didelį darbą. Tad 
leiskite nors jums, Operos na
riams, nuoširdžiai palinkėti ge
riausios sėkmės įgyvendinimui 
tamstų kilnaus užsimojimo”.

X Sol. M. Kripkauskienės dai
nų rečitalis įvyks š. 
džio

X
na, 
nue, 
nių proga buvo pasveikinti ar
timųjų ir draugų. Ta proga ap
žiūrėti naujieji namai, kuriuos 
pašventino kun. P. Patlaba, Sve 
čius šeimininkai gražiai pavaiši- jaunystėje buvo Oginskių leka- lą. Tada J. Mackevičiaus širdis 

atsiuntė 10 dol. auką Draugo no_ 
spaudos reikalams. Ši zanavykų: x Sol. Genė Antanaitytė, sop 
gana gausi organizacija kiek-, panas, koncertuos kovo 10 d. 8 
vienais metais savo narių pa- v v Nelson Memorial salėj 7 
skutiniame tų metų susirinkime 
iš esamų piniginių išteklių skir-1 
sto — nutaria aukoti tam tik
ras sumas įvairiems lietuvybės 
reikalams, neužmiršdama ir lie
tuviškos spaudos. Ši suma yra 
už 1961 metus, šiais metais 
“Draugas” irgi nebus užmirš
tas.

X Gen. kons. dr. P. Dauž- 
vardžiui ruošiamo pagerbimo 
banketo pakvietimų, be anks
čiau suminėtų vietų, galima gau 
ti ir Daina TV, 3321 S. Halsted, 
tel.: CL 4-5665.

X Tėvų Marijonų Bendradar 
Irių 10-to sk. iš Bridgeporto su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
kovo 8 d., Šv. Jurgio klebonijos 
kambary, 7:30 v. v. Visi malo
nėkite atsilankyti, nes yra svar 
bių pranešimų.

X Nekalto Šv. P. Marijos 
Prasidėjimo parapijos Šv. Var
do d-jos mišios ir bendra Ko
munija įvyks kovo 11 d. 8 v. r. 
Po to pusryčiai parapijos salėj.

X šakių Apskrities klubas

m. gruo- 
9 d. Jaunimo Centre. 
Kazys Gimžauskas ir žmo' 
1936 South 49 Ave- 

Cicero, Illinois, Kazimieri-

I

i

i
I

Justinas Mackevičius, Jr., Federal Savings and Loan bendrovės 
prezidentas, įteikia “Aidos” operos pastatymui 500 dol. čekį Mar
garitai Moenkienei, Operos valdybos vicepirm. šalia stovi bendro
vės direktorių prezidentas Just. Mackevičius, Sr., ir Vyt. Radžius. 
Kitoj pusėj — Alg. Trinkūnas ir sol. St. Baras- Ši bendrovė nuo
lat remia visus lietuviškus kultūrinius pasireiškimus.

AITVARAI IŠ ŽEMAITIJOS
Šaunus žemaitis Archer gatvėje

Justinas Mackevičius, Sr., mėjo geriausio dainininko titu-

IS ARTI IR TOLI
— Dr. Jonas Žmuidzinas, gi- 

mįs Keturvalakiuose 1898 m., 
yra naujas konsulas Kanadoje. 
Prancūzijoj baigė teisių moks
lus. Doktorizavosi Paryžiaus u- 
niversitete, kur įgijo teisių dak
taro laipsnį. Diplomatinę tarny
bą naujasis konsulas dr. J. 
Žmuidzinas pradėjo užsieno rei
kalų ministerijoje kaipo proto
kolo šefo padėjėjas (protokolu 
diplomatų kalboje yra vadina
mas tarptautinis ceremonialas 
ir priimti etiketo papročiai). Vė 
liau būsimas konsulas dr. Žmui 
džinas buvo iš centro perkeltas 
Lietuvos pasiuntinybėn Londo
ne, kur ėjo 2-jo sekretoriaus ir 
konsularinio skyriaus vedėjo pa 
reigas 1932-1937). Vėliau dr. 
J. Žmuidzinas buvo perkeltas į 
užs. reik, m-jos centrą ir iki 
bolševikų okupacijos ėjo pasiun 
tinybės pirmojo sekretoriaus 
rangu savo pareigas, kol oku
pantai užsienių reikalų minis
teriją uždarė. Tatai įvyko 1940 
m. rugsėjo 15 d. Tuo metu visi 
buvę užs. reikalų ministerijos 
tarnautojai buvo iš tarnybos ta 
leisti. Norintiems keriptis surei 
kalais Lietuvos konsulato adre
sas yra toks: 136 Evelyn Avė., 
Toronto 9, Ont., Canada. (Kl. 
G.)

cas Mašinskas, Bronė Kutkaitie 
nė ir Bronius Kempka.

— Hannoveris. Vasario 16 d. 
minėjimas buvo vasario 17 d. 
Hannover — Stoecken stovyk
loje. Minėjime dalyvavo virš 20 
žmonių. Salė ir stalai buvo gra
žiai papuošti tautinėmis spalvo
mis ir vytimi. Minėjimą atidarė 
apylinkės pirmininkas V. Šukys 

i ir pakvietė paskaitai I. Apyru- 
bį, PLB Vokietijos krašto val
dybos narį. Ta proga į Hanno- 

I verio apylinkę buvo priimti nau 
ji nariai ir pravesti apylinkės 
valdybos rinkimai. Apylinkės 
valdyba perrinkta ta pati.

— Kaiserslautern vasario 16 
minėjimas įvyko vietinės PLB 
apylinkės ir 8593 LB kuopos va 
dovybės iniciatyva kuopos pa
talpose. Rengėjų vardu minėji
mą atidarė Vasario 16 gimnazi
jai remti būrelio pirmininkas 
ltn. Jurgis Barasas. Paskaitą 
laikė Kaiserslauterno apylinkės 

' 'pirm. Labanauskas. Dalyvių la
bai šiltai priimtą meninę dalį 
atliko mažosios Vasario 16 gim
nazijos tautinių šokių šokėjos 
ir jų mokytoja' E. Gedikaitė.

Dalyvavo apie 100 lietuvių ir 
svečių, kurie po programos dar 
keletą valandų pabuvojo lietu
viškoje nuotaikoje.

i

J. A. VALSTYBĖSE
— Kop. Juozas Bertulis iš 

Chicagos Vasario 16 proga įtei
kė Kuchel - Lipscomb rezoliuci
jai remti asmeninę auką ir il
gu laišku komiteto vadovybei 
dėsto plačios apimties Lietuvos 
laisvinimo strategiją.

— Prof. Juozas Brazaitis, da 
lyvaudamas Los Angeles lietu
vių Vasario 16 minėjime, turė
jo progos sutikti eilę įtakingų 
amerikiečių, kurie į profesorių, 
kaip paskutinės teisėtos Lietu
vos vyriausybės faktinąjį mini- 
sterį pirmininką, atkreipė savo 
dėmesį. Reikšdami savo respek- 

I tą, po minėjimo prof. Brazaičiui 
laiškus parašė buv. viceprezi
dentas Richard Nixon ir respub 
likonų partijos centro atstovė 
Patricia R. Hitt.

— Rašyt. Jurgis Gliaudą, Los 
Angeles, Calif., kovo 11 d. 
(tuoj po sumos) Šv. Kazimiero 
parapijos salėje skaitys paskai
tą tema: Išeivijos kūrybinis ir 
kultūrinis pajėgumas. Tai bus 
pirmoji paskaita diskusinių stu 
dijų serijoje, kurias gavėnios 
metu organizuoja Los Angeles 
ateitininkai. Visos paskaitos 
koncentruosis apie išeivio prob
lemas. Paskaitoje ir diskusijose 
gali dalyvauti visi.

— Van Horn, Texas, Vasario 
16 d. paminėta vasario 22 d. 
Fatimos Marijos parapijoj, ku
rios klebonu yra kun. R. Klum- 
bis. Mišias laikė vysk. V. Briz- 
gys. Pamokslą pasakė prel. 
Quinn. Pamaldose dalyvavo vy
skupas Metzger ir eilė kitų dva
sios vadų. Iš lietuvių dalyvavo 
kun. D. Lengvinas, kun. S. Bar 
čaitis, kun. V. Čižauskas, kun.

jus gražiuose jų rūmuose Plun- patvino džiaugsmu. Su tėvo 
gėje, kur spindėjo marmuras, 
stiklai ir veidrodžiai.

Šiandien, geram pusšimčiui 
metų praslinkus nuo anų jauny 
stės dienų Žemaitijoje, J. Mac
kevičius, Sr., tebevadovauja di
džiuliai Standard Federal ben
drovei, kurios kapitalas jau sie
kia 82 milijonus dolerių. O pra
plėsti, smarkiai sumoderninti 
Standard Federal bendrovės rū 
mai šviečia savo modernumu, 
jaukumu, — kolonomis, mar
muru, stiklais ir kitais papuoša
lais, skelbdami didelį lietuvio 
ryžtą.

Kažkur tarp Žemaitijos ir Ar 
cher gatvės Chicagoje, rodos, 
matai skraidančius aitvarus, ku 
rie tam atkakliam žemaičiui J. 
Mackevičiui, Sr., padėjo sukur- 

x Lilija ir Albertas Kvečai, Į ti gyvenimą ir stiprią bei užtik-

X Sol. Genė Antanaitytė, sop

a., Chicagos Konservatorijoje, 
64 East Van Buren St.

X Kun. B. Sugintas šiuo me
tu yra išvykęs iš Chicagos. 
Grįš kovo 12 d.

JAV LB Palik ašaras Mas
kvoj knygos, fondo komisija i 
prašo visų, perkančių nurodytą 
knygą ir ją įteikiančių ameri- 

j kiečių aukštesniems sluoks-X Moterų s-gos žaidimų va
karas įvyks balandžio 1 d. 2 v. niams> pranešti sekretoriaus ir 
p. p. Vyčių salėj, 2453 W. 47 informacijos vedėjo vardu, kam 
st. Rengia M. s-gos 20 kp. ir kur knyga buvo įteikta, ad- 

___iresu: Jonas Vaičiūnas, 7221 S.
X Kun. Jonas Kubilius yra Claremont Avė., Chicago 36, III. 

gavęs du filosofijos daktaratu Tuo norima išvengti galimo kny 
(Falkenbergo ir Sorbonos), gy- gos įteikimo tam pačiam asme- 
venęs Olandijoje, Prancūzijoje niui dviejų ar net daugiau as- 
ir Kanadoje. Chicagoj jau daug menų ar organizacijų, 
metų esąs Jaunimo Centro di
rektoriumi ir labai gerai pažįs- ■ 4436 S. Campbell avė., vasario rint3 ateitį... 
tąs jaunimo problemas, šį šeš-! 27 d. susilaukė sūnaus Alberto Girdėjau, kad viena iš laimin- 
tadienį, kovo 10 d., 7:30 v. v. Broniaus Alfredo. Kvečai ligi giausių J. Mackevičiui, Sr., gy-
Jaunimo Centre skaito pirmąją šiol augino dukrelę Genovaitę venime valandų buvo, kai į jo

paskaitą Mariją. Motina ir sūnus sveiki bendrovę tik atėjęs dirbti, mū-
ir stiprėja dr. Marijos Linas sų žymusis tenoras St. Baras
priežiūroje. Chicago Tribūne festivalyje lai-

gavėnios seminaro 
apie šių dienų filosofijos įtaką 
į rytojaus žmogų, tuo pačiu į 
jaunojo lietuvio galvosenos for
mavimą.

X Adolfas ir Palmira Snars- 
kiai kovo 3 d. susilaukė dukre
lės, kuriai vardą parinko Silvi
ja. Bei-Varpas namų pardavi
mo įstaigos tarnautojai kartu 
džiaugiasi ir linki daug laimės 
dukrelei ir tėvams geros sėk
mės.

X Būk ir tamsta Tomu Ne
tikėliu: pats pasiklausyk, kaip j 
skamba vokiški aparatai Nord- 
mende. Susižavėsit tikriausiai 
— ir ne vien aparatu, bet ir jo 
kaina, jei atvyksi į Gradinsko 
televizijų, radijų, patefonų ir 
vėsintuvų krautuvę, 2512 W. 
47th St., FR 6-1998. (Sk.)

X Dalia Kučėnienė, madų 
parodos rengimo komisijos na
rė, bei reklamos direktorė, savo 
sumania plunksna intriguoja vi
suomenę šiuo moterų gyveni
mo įdomiu įvykiu. Madų paroda 
“Spalva, stilius, siluetas” įvyks 
šį sekmadienį, kovo 11 d. 3 vai. 
p. p. Jaunimo Centre. (Pr.)

X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 
metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737 W. 43 St., tel. CL 4-2390.

(Sk.)

i

X Juozo Kapočiaus vadovauja
mai vasarvietei. Osterville Manor, 
Ine.. Cape Cod, Mass., vasaros 
laikui yra reikalinga virtuvės šei- 
mininke-vedėja. Kreiptis šiuo ad
resu: J. Kapočius, 265 C Street, 
So. Boston 27, Mass.

Kartu pranešame, kad jau pri
imami vasarojimui užsakymai.

(Sk.)
X Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 

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

(Sk.)

TONOS MAISTO 
BADAUJANTIEMS

S. ir K. Vilūnų namuose kovo 4 d. buvo atšvęstos šeimininko var- 
dinės-kazimierinės. čia matyti svečių dalis. Iš kairės į deš.: L. 
Kalvaitis, K. Vilūnas, P. Vėbra ir A. Maskoliūnas.

Nuotrauka P. Čelkio

džiaugsmu jungėsi ir jo sūnaus, 
dabartinio bendrovės preziden
to J. Mackevičiaus, Jr., džiaug
smas.

Abu Mackevičiai — tūkstan
čių lietuviškų darbų rėmėjai ir 
mecenatai. Per St. Barą jie ar
timai susirišo ir su lietuvišku 
muzikiniu gyvenimu, ypač su 
mūsų opera. Ir, štai, šiais me
tais “Aidos” operos pastatymui 
jie lengvomis širdimis paauko
jo 500 dolerių.

Šią stambią auką dar labiau 
padidina ir žinia, kad J. Macke
vičius, Jr., Amerikoj gimęs, už
augęs ir Lietuvos niekad nema
tęs lietuvis, pasidarė nuolatiniu S. -Aleksiejus, kun. J. Klumbis, 
mūsų dainininkų koncertų, reči- kun. K. Petrauskas, kun. A. 

stalių lankytoju ir rėmėju. Ir Bertašius, kun. J. Burkus, kun. 
ateityje juk ne vienas dar kreip J- Juodeika, kun. Pr. Jokubai- 
simės į tą dosnų vyrą, Stan- '^s. Šventė ir dalyviai buvo ap- 
dard Federal bendrovės prezi- | rašyta EI Paso diecezijos laik- 
dentą.

Kai susitinku Justiną Mac
kevičių, Sr., jis visuomet būna 
pasipuošęs lietuvišku kaklaraiš
čiu, atsiųstu iš jo gimtosios Že
maitijos. O tuo lietuvišku kak
laraiščiu papuoštos krūtinės gi
lumoj taip pat visuomet pajun
ti plakančią nuoširdžią žemai
tišką širdį, visuomet jautrią lie
tuviškiems reikalams. Kaip ma
lonu, kad tėvas tą jautrumą per 
davė ir savo tvirtam sūnui.

VI. Rmjs

nu-Daug tonų maisto buvo 
siųsta į belgų protektorate 
esančią Usumburą, Afrikoje, 
kur iš 2,400,000 gyventojų net 
1,500,000 yra katalikų. Maistą 

I atsiuntė JAV katalikai.

raštyje The South West Catho
lic Register kovo 2 d. laidoj. 
Taip pat buvo įsidėta ir nuo
trauka.

— Teofilė Leonaitė-Vaitkevi- 
čienė, vyriausioji knygnešio An- 
Itano Leono šeimoje, g. 1897 m. 
Škėmonyse prie Birštono, — mi 
rė naktį iš sausio 21 į 22 d. Lie
tuvoje, Vaizgaikiemio kaime ar- 
iti Prienų. Buvo našlė, vyras 
(savanoris-kūrėjas) mirė prieš 
10 metų. Paliko nežinia kur 
esantį sūnų. Po gedulingų mišių 
Prienų bažnyčioje, palaidota ne 
seniai įrengtuose bendruose Bir 
štono ir Prienų parapijų kapuo
se arti jos gimtųjų Škėvonių,— 
prie Pošnios. Velionė buvo či- 
kagiškio Pauliaus ir clevelandiš 
kio Jono Leonų sesuo.

Solistė Paula S. Zarlenga kovo 
17 d. 8:15 vai. v. Eleventh St. 
teatre, Chicagoje, dainuos San- 
tuzzos vaidmenį Mascagni operoje 

, “Cavalleria Rusticana”. Drauge 
; bus statoma ir Leharo muzikinė 
komedija “Gypsy Love”. Dalyvau- 

| ja Mary Vandas baletas. Stato

AUSTRALIJOJE
i — Stasys Astrauskas, išėjęs 
mokslus V. D. universitete tei
sių - ekonomijos fakultete ir P. 
L. P. karo mokykloje (į kadro 
karininkus) prieš kiek laiko 
tragiškai žuvo automobilio su
važinėtas Australijoje, Sydnė- 
juje. Velionis buvo gabus pre
kybininkas Vilniuje. Studijuoda
mas yra priklausęs Neo-Lithua- 
nų ir “Fratemitas Juvenum” 
korporacijoms.

ITALIJOJE
— Lietuvos Kr. Demokratų 

atstovas Italijos Kr. Dem. par
tijos kongrese. Sausio 27—va
sario 2 idenomis Neapalyje į- 
vyko VlII-tasis Italijos Krikš
čionių Demokratų partijos kon
gresas. Kongrese dalyvauti bu- 

Amencan Opera Co., vadovauja- vo pakviestas ir Lietuvos Kr. 
Dem. partija, kuri įgaliojo ją 
atstovauti kun. V. Mincevičių iš 
Romos.
Be Lietuvos, dalyvavo dar Bei 

gijos, Brazilijos, Didž. Britani
jos, _ (Anglijos Kr. Demokratai 
eina su Konservatorių partija), 
Prancūzijos, Olandijos, San Ma
rino, Šveicarijos, Venecuelos 
Kr. Dem. partijų atstovai bei 
Austrijos, Bolivijos, Čilės ats
tovai.

— Kun. Vincas Mincevičius 
užbaigė versti arkiv. Jurgio Ma 
tulaičio dienoraštį ir įteikė jo 
kanonizacijos bylos generali
niam vedėjui kun. dr. K. Rėk
laičiui. Dienoraštis yra reikalin
gas tolimesniam kanonizacijos 
proceso vedimui.

I Kun. V. Mincevičius apsiėmė 
paruošti taip pat ir arkivysku
po Matulaičio laiškų vertimus.

' ma muzikės Anna Dėl Preda.

VOKIETIJOJE
— A. a. Petras Vasiliauskas 

palaidotas Vechtos kapuose. 
Mirė sulaukęs 85 m. Buvo ūki
ninkas, kilęs iš Vištyčio.

— Stanislovas Kincinas, kaip 
rašo Memminger Zeitung, iš 
sniego padarė kelių metrų aukš
čio bažnyčią. Bažnyčia su me
nininku nufotografuota greta 

j straipsnio. Toliau laikraštis pa
duoda kiek žinių apie šį tylųjį 

žada mūsų menininką. Menininkas 
yra kilimo nuo Mažeikių, kur 

’• | jis buvo bažnyčių altorių

KANADOJ
— Žurnalas “Moteris’’

įvesti naują skyrių mergaitėms.
Čia bus mūsų mergaičių pulsas. į.
Galėsime aprašyti visas savo statytojas. Šiuo savo darbu, ra- 
gyvenimo problemas. Skyriaus 
organizatoriai skatina iš anksto 
rašyti, ruošti medžiagą.

šo laikraštis, Kunčinas norėjo 
pavaizduoti Vilniaus katedrą, 
tačiau užėjęs šiltas oras ir lie
tus planą sugriovė. Tokiu būdu 
Kincinas nuo savo plano pada
ryti Vilniaus Katedrą atsisakė 
ir pasieškojo, kaip pavyzdį vie
nos prancūziškos bažnyčios, sto 
vinčios netoli Reims, kurios sto
gas ir kitos dalys buvo staby- 
lesnės. Menininkas dirbo pagal 
brėžinius. Laikraštis labai ap
gailestauja, kad toks kūrinys 
padarytas iš sniego ir gali kiek 
vieną dieną jį lietus sunaikinti. 
Menininkas St. Kincinas gyvena

krečiais darbais, tampriai suriš
tais su mažųjų auklėjimu.

i St SI.
I
TĖVŲ IR VAIKŲ PAVAKARĖ

Kovo 2 d. Jaunimo Centre į- 
vaikus, besišlapinančius lovoje, 
jimas tėvų su vaikais. Pirm. 
Pakalniškienė pasveikino daly
vius ir pristatė dr. J. Adomavi
čių, kuris skaitė paskaitą apie 
vaikus besišlapinančius lovoje. 
Prelegentas nurodė priežastis ir 
ką reikia daryti minėtu reikalu 
ir pateikė naujausius gydymo

MONTESSORINIO AUKLĖ- tyviai yra įsijungę ir pagelbi- 
JIMO PRIEMONIŲ PARODA nis vyrų* komitetas.

Vis daugiau besiplečiant mon' Pėdinta parodos tikslas- 
tesorinio auklėjimo sąjūdžiui,;kick ?alint labiau PraPlėsti «- 
ne tik lietuvių išeivijos tarpe,,vų’ kaiP° auklėtoW’ akiratį, 

apie vaiko auklėjimą šeimoje, 
mokykloje bei visuomenėje. Be 
to, mokytojams ir visuomeninki 
kams, besisielojantiems patva
resnio lietuvybės išsilaikymo 
pradais, bus gera proga plačiau 
susipažinti su priemonėmis bei būdus ir net vaistus. Paskaita 
metodu, padedančiu vaikui iš
augti pilna asmenybe.

Parodos atidarymas įvyks 
kovo 31 d. 7 v. v. ir tęsis iki simų, į kuriuos prelegentas iš- 
balandžio 8 d. Paroda vyks Jau samiai atsakė. Po to B. Braz- 
nimo Centre, Čiurlionio galeri- džionis demonstravo filmą. Ve
joje. j liau pirm. Pakalniškienė visus

Kaip žodžiais alkano nepaso- dalyvius pakvietė vaišėms. Pas- 
tinsi, taip vien žodžiais ir vaiko kaitos ir filmo metu atskiroj sa

bet ir plačioj amerikiečių visuo
menėje, A. L. Montessori d-jos 
valdyba — šiais Maironio gar
bei skirtais metais — pasiryžo 
suruošti antrąją Montesorinio 
auklėjimo priemonių parodą. 
(Pirmoji buvo suruošta 1960 
m. sausio mėn. Varnų bute). buvo ilustruota. Vaizdus drobė

je rodė moksl. L. Šulaitis. Po 
paskaitos buvo nemaža paklau-

Mūsų laimė daugiau priklauso 
nuo to, ką mes turime savo dva
sioje, o ne savo kišenėse.

A. Schopenhauer

Ši paroda bus žymiai platės-1 
nė ne tik savo eksponatų apim1 
timi, bei suaktyvinta plačiu tau 
tinio auklėjimo skyriumi, bet ir 
dalinai pritaikyta platesnei ame 
rikiečių visuomenei susipažinti. 
Visi draugijos nariai deda pa
stangas, kad ši paroda susilauk- neišauklėsi. Linkėtina, kad Mon lėj mok. M. Pėteraitienė ruošė 
tų kuo didžiausio pasisekimo. Į tessori draugija ir toliau, kaip, vaikus festifalio šventei, čia 
šį parodos rengimo darbą ak- iki šiol, savo veiklą reikštų kon j akt. A. Brinką skaitė pasakas j taika išsiskirstė namo. Mok. M.

vaikams, o L. Šulaitis jas rodė 
ekrane.

Vaišių metu pirm. Pakalniš
kienė pranešė, kad kiekvieno 
mėnesio vidurį sekmadienį, 2 v. 
p. p. Jaunimo Centre vyks vai
kų paruošimas festivaliui, vado 
va u j ant mokytojoms: M. Pėte- 
raitienei, Vandai Milavickienei, 
A. Acalinienei, garbės narei Z. 
Juškevičienei ir M. Šulaitienei. 
Pirmas toks naujas parengimas
įvyks kovo 18 d., 2 v. Jaunimo Memmingene. 
Centre. Ten bus mokoma liet.' — Frankfurte ir apylinkėse 
dainos, žaidimai, ritminė gim
nastika, tautiški šokiai ir me
niškas skaitymas.

Ta pačia proga kalbėjo Jur
gis Janušaitis, M. Pėteraitienė 
ir inž. Slabokas. Visi buvo pa
vaišinti Mačiulienės, Bosienės ir 
kitų alvudiečių paruoštais val
giais. Dalyviai su pakilia nuo-

gyvenančių lietuvių susirinkime 
nutarta steigti Frankfurto apy
linkę. Susirinkimas išrinko apy 

i linkės valdybą sekančios sudė
ties: Aleksandras Mariūnas, Ge 
nė Dubauskaitė, Pranas Kutkai 
tis ir Otto Kemežys. Kontrolės 
komisija: Gustavas Mykolaitis, 
Greta Jasevičiūtė ir Rimutė Ma 

Įriūnaitė. šalpos komisija: Vin-

KAS, KĄ IR KUR
— Budriko radijo programos 

pasiklausykite sekmadienį iš sto
ties WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki 
2:30 vai. p. p. Girdėsite gražių 
lietuviškų dainų ir muzikos. Taip
gi bus mįslių konkursas. Praėjusį 
mėnesį Budriko dovanas už mįsles 
laimėjo Uosis Juodvalkis, 3827 
Grand Blvd., E. Chicago, Ind., ir 
Lucija Tijūnėlis, 5700 S. Eliza- 
beth St. — Pranešėjas

— Chicagos Lietuvių Našlių 
draugiško klubo susirinkimas 
įvyks kovo 9 d. 8 v. v. Vengeliaus- 
ko salėje. 4500 So. TaJman Avė. 
Po susirinkimo pasivaišinimas ir 
šokiai, Ben Pavio muzikai gro
jant. — Mary Urbelis, rašt.
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