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Savaites laikotarpyje Šiaurės Afrikoj busiąs baigtas karas

Prancūzija, trečdalį 
sukilėliai ir trečdalis 
rytas iš musulmonų, 
jusiu prie sukilėlių;

kurie, abiejų pusių įsiti- ‘ kimas vyks abiejų pusių suta-

alžįriečių 
bus suda- 
neprisidė- 
šių parin-

*

t

Popiežius Jonas XXIII atgaivino 
gavėnios procesiją

VATIKANAS. — Popiežius 
Jonas XXIII atnaujino senovi
nę Pelenų trečiadienio tradici
nę iškilmingą procesiją, pradė
damas gavėnią.

Popiežius vadovavo procesi
jai iš šv. Alesio bažnyčios į šv. 
Sabinos baziliką.

Sustojimas šv. Sabinos bazi
likoje buvo pirmoji iš šešių ga- 

’ vėnios stočių. Popiežius per se
kančius penkis sekmadienius į- 
vairiose Romos ir priemiesčių

aiži-

Alžiriečių sukilėlių vicepremjeras Belkacem Krim, lydimas infor
macijos ministerio Yazid (kairėje), atvyko į Šveicariją galutinai 
susitarti su Prancūzija dėl karinių paliaubų Alžirijoje. (UPI)

• •

vietose vadovaus iškilmėms.
Gavėnios stotis buvo regulia

riai popiežių lankomos, bet tra
dicija nutrūko 18 amžiuje.

dviejų mėnesių laikotarpy, bus 
rinkimai, tada bus sudaryta al
žiriečių vyriausybė ir baigsis 
Prancūzijos valdžia Alžirijoje. 
Atrodo, daugiausia ginčų dabar 
tinėse derybose sukels laikas, 
kada išleisti internuotus 

i riečius.

Teisininkai pasmerkė 
raudonųjų Berlyno 

sienų
GENEVA, Šveicarija. — Tarp 

tautinė teisininkų komisija va
kar pareiškė: Berlyno siena ro
do, kad komunistų valdoma Ry 
tų Vokietija yra koncentracijos 
stovykla, o ne valstybė.

Komisija, atstovaujanti apie 
40,000 teisėjų, teisių profeso
rių ir advokatų daugiau kaip 
iš 60 nekomunistų kraštų, pa
reiškimą pateikė knygelėje, pa
vadintoje “The Berlin Wall, a 
Defiance of Human Rights” 
(Berlyno siena, paniekinimas 

žmogaus teisių).

i . rimu.
Prancūzų aukštasis komisio- 

nierius savo žinioje turėsiąs 
kontrolę užsienio reikalų, gyny 
bos, teisingumo, uostų, telegra- | 
f o bei telefono ir finansų; bent 
taip mano prancūzai. Laikinasis 
egzekutyvas tvarkys visus ki
tus dalykus. Atrodo, kad suki
lėliai siekia, jog provincijų pre 

'fektai būtų valdomi naujai šu
tai, kaip praneša prancūzų šal- j darysimo egzekutyvo. 
timai, yra šie: i Referendumas krašte bus pra

1. Kokios sudėties bus laiki- j vestas per 6 mėnesius po paliau 
nasis egzekutyvas ir kokia bus bų paskelbimo. Po jo, maždaug 
jo galia valdant Alžiriją, dar 
paaliekančią Prancūzijos suve
renume paskelbus paliaubas, kol 
bus pravestas referendumas, ku 
ris, kaip tikrai numatoma, ves 
prie nepriklausomybės?

2. Kokios sudėties, kokios pas 
kirties ir kieno vadovaujama 
policija Alžirijoje tuo metu pa
laikys tvarką?

3. Kokia tvarka Prancūzijos 
kariuomenė, dabar siekianti 
400,000 vyrų, bus evakuota iš 
Alžirijos laike trejų pereinamo
jo laikotarpio metų?

4. Kokiu greičiu keletas tūks 
tančių alžiriečių belaisvių ir ka
linių bus Prancūzijos paleisti ir 
susilauks amnestijos?

Numatoma, kad laikinasis Al 
žirijos egzekutyvas, kuris per
ims krašte valdžią, susidės iš 
12 asmenų, kurių trečdalį skirs

PARYŽIUS. — Vakar Pran
cūzijos ir laikinosios Alžirijos 
sukilėlių vyriausybės atstovai 
pradėjo paskutinius pasitari
mus,
kinimu, turės privesti prie pa
liaubų. Karas Alžirijoje jau pa
sibaigsiąs savaitės laikotarpyje. 
Prancūzijos vyriausybė forma
liai pranešė, kad Alžirijos rei
kalų ministeris ir du kiti minis- 
teriai susitiks su Alžirijos at
stovais Evian-les-Bains mieste, 
prie Genevos ežero, Prancūzijos 
pusėje.

Svarbiausi pasitarimų punk-

Kennedy stebės 
laivyno manevrus 

North Carolina pajūry
WASHINGTONAS. — Pre

zidentas Kennedy stebės Atlan
to laivyno pratimus prie North 
Carolina pajūrio balandžio 14 d.

Kennedy išvyks po pietų ir 
naktį praleis laive.

Pierre Salinger, Baltųjų Rū
mų spaudos sekretorius, nepa
minėjo, kokiame laive jis su
stos.

Kennedy plauks kartu specia 
liu kariniu daliniu Atląnto apy 
linkėję prie Carolina pajūrio, 
kur aviacijos ir laivyno prati
mai (manevrai) bus pradėti ba
landžio 14 dienos rytą.

t

Albanija gauna 
kiniečių prekių

VIENA, Austrija. — Prekių 
iš raudonosios Kinijos regulia
riai atvežama į Albanijos uos
tus. Tai pranešė albaniečių ži
nių agentūra A.T.A. Atgabenta 
žemės ūkio, pramonės ir medi
ciniškų reikmenų.

JAV pripažino nauja 
Burmos vyriausybę

JAV ambasadorius įteikė notą Indonezijos užsienio 
reikalų ministerijai

VVASHINGTONAS. — Jung
tinės Amerikos Valstybės va
kar oficialiai pripažino naują 
Burmos revoliucinę vyriausybę, 
vadovaujamą generolo Ne Win.

Valstybės departamentas pra 
nešė, jog Rąngoono mieste JA 
Valstybių ambasadorius John 
S. Everton įteikė užsienio rei
kalų ministerijai notą, kurioje 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
pripažįsta dabartinę Burmos vy 
riausybę.

Ne Win paėmė valdžią praė
jusį penktadienį antrąjį kartą 
trejų metų laikotarpyje, praneš 
damas apie skubias reformas ir 
sustabdymą plaukimo link ko
munizmo.

P. Vietnamas duoda 
smūgius raudoniesiems

SAIGON, Pietų Vietnamas. — 
Adm. Harry D. Felt užvakar 
pareiškė, kad JAV apginkluota 

i Pietų Vietnamo kariuomenė pra 
dėjo džiunglėse ofenzyvą prieš 
komunistus. Pietų vietnamiečiai 
jau kelias kovas laimėjo prieš 
raudonuosius.

VYSKUPO SALATKOS KONSEKRACIJA
Nepaprastos iškilmes Grand Rapids mieste

GRANDS RAPIDS, Mich. — M. Kemežis ir kun. šernas. Iš paprastai vaizduojamas su le- 
Su vyskupo K. Salatkos konsek ; ~ 
racija lietuviškasis pamaldumas 
yra pakviečiamas liudyti apaš
talinę Bažnyčios sukcesiją Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse. Tai 
pasakė Detroito arkivyskupas 

J J. F. Dearden, sakydamas pa
mokslą vyskupo Salatkos kon- 

Į sekrecijos iškilmėse Grand Ra
pids šv. Pranciškaus Ksavero

i bažnyčioje kovo 6 d. Naują vys- 
1 kūpą konsekravo arkiv. E. Vag- 
! nozzi, apaštališkas delegatas
JAV. Kokonsekratoriais buvo
Grand Rapids vyskupas Bab
cock ir Marąuetto vyskup. Tho- 
mas L. Noa. Sveikindamas nau 
ją vyskupą iškilmingų pietų me 
tu ark. Vagnozzi suminėjo visą 
eilę žymių bažnyčios vyrų, per 
kuriuos jis pats buvo įjungtas 
apaštal. sukcesijon, t. y. kuris 
iš kurio buvo gavęs vyskupišką 
konsekraciją ir tą eilę privedė 
iki popiežiaus Pijaus IX.

Grand Rapids vyskupas A.
J. Babcock pasidžiaugė savo 

į nauju pagelbirfinku vyskupiš
kose pareigose ir tuoj pat nau-

Detroito dalyvavo šv. Antano ii ja. šiuos ženklus vyskupas Sa- 
par. klebonas kun. J. Stanevi-1 latka pasirinko, norėdamas pa- • TT • • • 1 T—»čius ir Vyčių pirmininkas Bo- 
ris. Jie naujam vyskupui įtei
kė dovaną. Taip pat dovaną — 
lietuvišką kryžių — įteikė Lie
tuvos atstovas Rajeckas. Vysk. 
Salatka kartu su apaštališku 
delegatu ir lietuviška grupe nu
sifotografavo.

Iškilmėse dalyvavo beveik vi
si lietuviai kunigai, kurie dir
ba Grand Rapids vyskupijoje. 
Ir čia gimusių ir naujai atvy
kusių lietuvių kunigų ten yra 
daugiau kaip dvidešimt.

Vyskupo Salatkos herbe yra- 
nupiešta karūna ir dvi lelijos. į 
Herbo paaiškinime yra pasaky
ta, kad karūna reiškia Lietu
vos globėjo šv. Kazimiero ka
rūną, kurios jis atsisakė, atsi
sakydamas Vengrijos sosto. Le- 

; Uja taip pat reiškia šv. Kazi
mierą, kuris bažnytiniame mene

rodyti, kad jo tėvai iš Lietu
vos yra atvykę Amerikon.

Utt ragina JAV 
pasitraukti iš 
Jungt. Tautų

SOUTH BEND, Ind. — Atsto 
vų rūmų narys James B. Utt 
šiom dienom prašė visuomenės
paremti jo įstatymo projektą, '

Rusai sulaikė 
JAV konvojų

BERLYNAS. — Rusai pasie
nio sargybiniai vakar sulaikė 
JAV armijos konvojų beveik dvi 
valandas Sovietų tikrinimo sto
tyje, vykstant iš Berlyno į Va
karų Vokietiją. JAV armijos 
konvojus buvo sulaikytas, nes

kad Jungtinės Amerikos Valsty gįnčas dėl jo skaičiaus.
bės pasitrauktų iš Jungtinių 
Tautų. Califomijos respubliko
nas savo kalboje per radiją šią 
tarptautinę organizaciją pava
dino komunizmo įrankiu.

— 24 valstybės ir Jungtinės 
Amerikos Valstybės pasirašė su 
tartį sumažinti muitus kai ku
rioms prekėms.

I

ŽVILGSNIS Į PASAULIO SPAUDĄ

— Virginia valstybėje siau
čia potvyniai. Tūkstančiai as
menų turėjo apleisti savo na
mus. Dar tokių potvynių ir aud 
rų Virginia istorijoje nėra bu
vę per 20 metų.

Kiti apie Maskvą
JAV pasisekimo iššauti

TRUMPAI

Prašo pasmerkti 
sovietinę okupacijų

ELIZABETH. — Kongresma 
nė Florence P. Dwyer (R., 6-tos
apylinkės) šiom dienom prašė jąjį vyskupą paskyrė generali- 
paremti įstatymo projektą, pra
šant prezidentą pasmerkti Jung 
tinėse Tautose Sovietų Sąjun
gos karinę okupaciją Lietuvoje, 
Estijoje ir Latvijoje.

Mrs. Florence P. Dwyer kal
bėjo Elizabeth lietuvių paren
gime.

niu vikaru.
Lietuviškąją visuomenę kon

sekracijos iškilmėse atstovavo 
vysk. V. Brizgys ir Lietuvos 
atstovas Rajeckas su žmona. 
Iš Chicagos buvo dar preL Al- 
bavičius ir kun. Bagdanavičius, 
MIC. Iš Rytų buvo atvykę prel.
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Izraelis nuėmė suvar
žymus išeiti iš namų
TEL AVTV, Izraelis. — 45, 

000 arabų, gyvenančių Izraely
je palei Jordano pasienį, galėjo 
užvakar laisvai vaikščioti savo 
miesteliuose vėlai. Tai pirmas 
toks įvykis nuo 1949 metų.

Premjeras David Ben-Gurion 
nuėmė suvaržymus vėlai išeiti 
iš namų (“Curfew”).

KALENDORIUS

Kovo 8 d.: šv. Jonas, išpa
žintojas; Vaižgantas.

Kovo 9 d.: šv. Pranciška, Vis- 
gailė.

ORAS

Po
astronautą į žemės orbitą Mask 
vos Chruščevas atskubėjo su 
pasveikinimu ir... su pasiūlymu 
bendradarbiauti erdvės tyrinėji
muose. Tas neaiškus pasiūly
mas sukėlė įvairių komentarų. 
Y pač daug tuo reikalu rašė Lon 
dono spauda.

Darbiečių Daily HeraJd tą pa- 
sii’lvmą laiko išmintingu, tačiau 
nenori tikėti, kad taip įvyktų. 
Laikraštis taip sako: “Rusai y- 
ra didelių propagandinių mostų 
meistrai, siekią kitus parodyti 
atsilikusiais, pasiūlymus atme
tančiais, karo šmėkla grumojan 
čiai3. Kol rusai ir amerikiečiai 
paduos vienas kitam ranką, 
daug dar reikės padaryti kitose 
srityse — ypač kontdoliuojama- 
me nusiginklavime. Tačiau ge
riausias atsakymas būtų laikyti

Oro biuras praneša: Chicago- Chruščevo žodį už gerą pinigą, 
je ir jos apylinkėje šiandien — Amerikiečiai turėtų perdurti jo 
apie 40 laipsnių; rytoj — ma- bandomąjį balioną principe pri- 
žai tepasikeis oro temperatūra, imdami pasiūlymą, o paskui pa- 

Saulė teka 6:15, leidžias 5:48. > teikdami ir bendradarbiavimo

planą. Tik tada bus aišku, ko 
vertas Chruščevo pasiūlymas”. 
Rodos, kad VVashingtonas tuo 
keliu ir pasuko.

Liberalų The Guardian tuo pa 
čiu reikalu taip sako: “JAV ir 
visas Vakarų pasaulis turėtų 
pasistengti tos progos be nau
dos nepraleisti. Būtų kvaila 
laukti ko nors daug iš bendra
darbiavimo erdvės tyrimuose, 
bet galima tikėtis nors to, kad 
tas bendradarbiavimas padės at 
sisakyti brangių ir kvailų var
žybų, o su laiku gal net pri
vestų prie susitarimo uždraus- 

' ti erdvės panaudojimą karo tiks 
lams”.

Maskva apie kitus
Maskvos monopolinė spauda 

diena iš dienos liaupsina Chruš
čevo pasiūlymą vyriausybių gal 
voms dalyvauti kovo 14 Gene- 
voje susirenkančio Nusiginkla- 

, vimo Komiteto darbuose. Kaip 
žinome, prez. Kennedy ir prem
jeras Macmillan tą pasiūlymą 
atmetė kaip nerealų. Nepaisant

t 

to, visi laikraščiai teigia, kad 
viso pasaulio progresyvieji tą 
sovietų iniciatyvą džiaugsmin
gai rema. Mes čia šiapus Ge
ležinės Uždangos esą apie tokį 

' rėmimą nieko negirdime (į 
!“mes” nejungiame komunistų).

Sovetskaya Rossia pranašau
ja “nelauktą pelną” britų ir JA 
Valstybių monopoliams, jei JAV 
vykdytų atominius bandymus 
Christmas saloje, nes tie ban
dymai paleistų daug radioakty
vių kritulių viršum Indonezijos, 
Afrikos ir P. Amerikos ir ten 
sukeltų daug pykčio.

Izvestija verkšlena, kad va
kariečiai surežisavę diskusijų 
nutraukimą J. Tautų Saugumo 
taryboje dėl Kubos skundo prieš 
JAV. Komentaro užvardijimas 
— “Sabotažas Jungt. Tautų Rū
muose” sako, kad Maskva ren
gia naują ataką prieš Jungt. 
Tautų sekretoriato vadovybę. 
Rodos, kad to tikslo siekiant 
Kubos skundą vėl bandoma at
gaivinti.

(Nukelta į 6 psl.) i

Cievelando miesto tarybos narys Edward Katalinas Lietuvos at
stovo J. Rajecko pagerbimo pobūvy Sheraton viešbuty Vasario 
16-tosios minėjimo proga. Nuotraukoje matyti iš kairės j dešinę: 
F. Saukevičius, F. Eidimtas, K. Žiedonis. ALT-o skyriaus pirmi
ninkas; K. Leknickas, A. šėmeta, Lietuvos atstovas J. Rajeckas 
ir E. Ratalinas.

Indonezijos prezidentas pakeitė
ministerių kabinėti)• •

Indoneziją kankina maisto trukumas

JAKARTA, Indonezija. — 
Prezidentas Sukamo užvakar 
pertvarkė Indonezijos ministe
rių kabinetą, padidindamas ka
riškių įtaką vyriausybėje.

Sukamo nominavo aštuonis 
naujus viceministerius pakeis
toje vyriausybėje, suteikdamas 
daugiau galios gynybos minis- 
teriui ir armijos štabo viršinin
kui gen. Abdul Haris Nasution.

Nasution kontrolėje bus gy
nybos ir saugumo reikalai su 
septyniom ministerijom arba de 
partmentais: gynybos, saugu-

I

t

— Britanijos premjeras Mac 
nūllan vakar pareiškė, jog jis 
norėtų susitikti Genevoje su 
Chruščevu, jei trijų užsienio rei 
kalų ministerių — Amerikos, 
Britanijos ir Sovietų Sąjungos 
— konferencija pavyktų. Valsty 
bės sekretorius Rusk, Britani
jos lordas Home ir Sovietų Gro 
myko Genevoje susitiks sekan
čią savaitę.

— Laikinoji alžiriečių vyriau
sybė reikalauja Prancūzijos su- 

! valdyti slaptosios armijos or
ganizaciją, jei norima pasirašy
ti karines paliaubas.

— JAV į mėnulį žmogų ban
dys paleisti 1968 ar 1969 me
tais.

— Valstybės sekr.. Rusk pa
reiškė, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės gintų Thailandą prieš 
raudonųjų užpuolimus. Tai jis 
pareiškė Thailando užsienio rei
kalų ministeriui Thant Khoman, 
kuris yra atvykęs į Washingto- 
ną.

— Egiptas ir Jugoslavija su
sitarė, kokius pasiūlymus duo
ti nusiginklavimo konferencijo
je Genevoje, kuri bus pradėta 
kovo 14 d.

mo, armijos, laivyno, aviacijos, 
teisingumo ir ministerija be 
portfelio.

Vyriausybės pakeitimas turi 
tikslą sustiprinti administraci
ją vidaus ir užsienio reikaluo
se. Indonezija yra įsivėlusi į gin 
čą su Clandija dėl vakarų Nau
josios Gvinėjos, ir Sukamo gra 
so panaudoti jėgą, jei būtų rei
kalinga užimant teritoriją.

Indoneziją kankina maisto 
trūkumas ir jo kainų kilimas. 
Kai kuriose vietovėse vykstan
čios riaušės, nes trūksta ryžių.

— Amerika vakar iš Cape 
Canaveral paleido satelitą ste
bėti saulę.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės užvakar po žeme Neva- 
doje išbandė 20-tąjį atominį pa
būklą.

— Rytų Vokietija, besigirda- 
ma nauja prekybos sutartum 
su Rusija, atmetė užvakar Jung 
tinių Amerikos Valstybių pa
siūlymą sumažinti Berlyno kri
zę .pavedant kelius į miestą 
tarptautinei kontrolei.

— Prezidentas Kennedy va
kar turėjo spaudos konferenci
ja

— Alžirijoje teroras dar te
bevyksta.
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“ATEITIS” SKELBIA DAILIOSIOS 
LITERATŪROS KONKURSĄ

LIPNICNTEČIŲ BLYNŲ 
BALIUS

1) Konkursą rengia “Atei
ties” redakcija, premiją skiria 
jaunieji ateitininkai akademikai.

2) Jury komisiją sudaro: 
Aloyzas Baronas, Kazys Bradū
nas, Česlovas Grincevičius, Al
dona Šimaitienė ir • Enata 
Skrupskelytė.

3) Konkurse yra kviečiamas 
dalyvauti visas lietuviškas jau
nimas.

4) Bus vertinama kūryba, at
siųsta “Ateities” redakcijai nuo 
1962 m. sausio 1 d. iki 1963 m. 
sausio 1 d.

“ATEITIS”
4105* S. Albany, 
Chicago 32, UI.

5) Bus vertinami visi darbai, 
atsiųsti redakcijai, išskyrus, jei 
pats autorius praneš, kad siun

čia tik žurnalui ir nenori kon
kurse dalyvauti.

6) Iš viso konkursui yra pa- 
! skirta $1000. Suma bus pada
linta šitaip:

Vyresniesiems, pradedant nuo 
kolegijos, už prozą pirma vie

ta $200, antra vieta $100.
Už poeziją: pirma vieta $100, 

antra vieta $75.
Jaunesniesiems, baigiant gim

naziją, už prozą pirma vieta 
$100, antra vieta $75.

Už poeziją: pirma vieta $75, 
antra vieta $50.

Už literatūrinės kritikos 
straipsnius: pirma vieta $150, 

i antra vieta $75.
Pastaba: Konkurse negali da

lyvauti autoriai, išleidę bent 
vieną savo kūrybos arba litera
tūrinės kritikos knygą.

Prie spygliuotų vielų tvoros Ry- 
,tų Berlyne komunistinis sargybi
nis meta dujinę granatą j filmuo- 
toją, kuris norėjo nufilmuoti dar- 

i bininkus, betvirtinančius tvoras, 
kad niekas negalėtų pabėgti iš 

! komunistinio rojaus. (UPI)

Blynas turi trumpą istoriją. 
Jis gimsta tešloje Jaunimo Cen
tro virtuvėje, o paskui nešamas 
į apatinę salę, kur susirinkę 
daug jaunimo. Blynas guli lėkš
tėje 3nt stalo ir laukia galo. Ga
las greitas ir neskaudus. Kai 
kurie blynai negali taip greitai 
sulaukti savo galo, nes jauni
mas užsiėmęs šokiais. Muzika 
ritminga, salė didelė, nuotaika 
triukšminga, balionai sprogsta, 
lėkštės šokinėja ant stalų—pui 
ku šokiams! Taip ir buvo su 
bulviniais, miltiniais ir obuoli
niais blynais, ir gyvu jaunimu, 
penktadienį, kovo 2 d. 7 v. v. 
kun. Alf. Lipniūno kuopos ruo
štame “Blynų baliuje”.

Jonas Bogota. Eilėraščius dek
lamavo Linas Surdokas, Ilona 
Noreikaitė ir Strazdytė. Pija- 
ninu paskambino E. Radžius ir 
Dulytė. Ištraukas iš “Vėjas. 
gluosniuose” paskaitė Balčiūnas! 
ir Šilgalis.

I 
Minėjimas praėjo gana kultu- i 

ringoje nuotaikoje. Svečius vai
šino ir patarnavo St. Surdokie- 
nė, M. Noreikienė, Pūkelytė, 
Noreikaitė ir Svotelytė. Pusry- i 
čiai baigti sugiedant ateitininkų i 
himną. J. Vilkupis

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas

Aparatai-Protezai. Med. ban-į 
dažai. Spee. pagalba kojoms i 
(Arch Supports) ir t.t

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

Tel. PRospect 6-5084

URBANOS DRAUGOVE

SAS metinės temos nagrinė
jimą Urbanos draugovė pradė
jo Otilijos Užgirytės ir Dalios 
Stakytės referatais, kurie buvo 
skaityti draugovės susirinkime 
vasario 21 d. Otilija Užgirytė, 
kalbėdama apie protestantų re
formacijos pasekmes Bažnyčiai, 
iškėlė faktą, kad reformacija 
buvo proga, kuri paskatino 
sušaukti Tridento susirinkimą, 
kuriame tikėjimo tiesos ir Baž
nyčios doktrina tapo daug nuo
sekliau apibrėžta, negu ankstes
niais amžiais.

ŠV. KAZIMIERO DIENA
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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.
31lllllllilllllllllllllllllllliillllllllllllillllllllliliilllliillilllllilllllllillilliillllllil£

$4.00
$3.50

$1.75
$1.50

• 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.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Susirinkimui pirmininkavo 
Antanas Balčytis, o sekretoria
vo Aldona Rimkienė. O. N.

KAS DARYTII
Kas daryti, kas daryti?
Imt ir į parodą atsilankyti.
Tavo meilės ir malonės mums

/vis reikia,
Ypatingai kai Giedra! Įgudus 

/veikia.
Jau beliko tik trys dienos 
Iki tos didžios naujienos, 
Kai Chicagos jaunimėlis ir 

/taippat gi senimėlis 
Pėsčias, raitas ir važiuotas,

reikalingumu, ir vertinga nors . 
iš to taško.

Diskusijose aiškintasi, ar re
formacija nebuvo daugiau so
ciologinis tų laikų padarinys ir 
tuo pačiu “neišvengiamas” da
lies žmonijos žingsnis; taip pat, į 
ar humanizmas tais laikais buvo 
būdingesnis protestantams, ne
gu katalikams. Sekančiame su-

I _

sirinkime V. Skrupskelytė kal
bės apie religiją ir kūrybą — 
kataliko autoriaus padėtį mūsų 
laikų visuomenėje. i

GAVĖNIOS SEMINARAS

Šį šeštadienį, kovo 10 d., 7 
vai. 30 min. vakare Jaunimo 
centre prasidės Chicagos stu
dentų ateitininkų draugovės ruo

Plonas, storas ir garbanuotas 
Į Jaunimo centro namą 
Atsives tėtę ir mamą.
Taip visi ten sugužėję, apie 

/stalą susisėdę, 
Su broliu, sese, teta ir dėde 
Praregėsim mes stebuklus, 
Tai pavasario pabūklus, 
Moderniom spalvom papuoš

tus, 
Pusę metų stropiai ruoštus. 
Pagurkšnosim mes kavutės 
Prie gražios, malonios poniu

tės, 
Net ir pryzą gal laimėsim, 
Į kišenę įsidėsim — ir links- 

/mai namo pargrįšim.
Korp. Giedra!

Baltimorės ateitininkai šią 
šventę švenčia kasmetai. Ir 
šiemet visi dalyvavo Šv. Alfon
so bažnyčioje 8 vai. 30 min. pa
maldose, kurias laikė kun. Kazi
mieras Pugevičius. Jis pamoks
le suminėjo šv. Kazimiero do
rybes ir kvietė katalikišką jau- į 
nimą sekti šventojo pavyzdžiu. 
Labai didelis būrys jaunimo pri 
ėmė Šv. Komuniją.

Po pamaldų, šv. Alfonso pa-i 
rapijos salėje, įvyko bendri pus
ryčiu - agapė. Atidaromąjį žo
dį tarė Cezaris Surdokas, trum
pai paminėjęs šios dienos pras
mę. Paskaitą laikė arch. Arvy
das Barzdukas apie katalikišką 
akciją. Jis pabrėžė, kad jauni
mas turėtų daugiau įsigilinti į 
kataliko pareigas ir uždavinius, 
nes daug kur kunigas negali 
pasiekti.

Meninei daliai vadovavo stud.

G11AD15SKAS j

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

3844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6 
’V-< « vol

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

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

V.

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravford 
Medical Building). tel. LU 5-6446

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

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

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

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

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-tos ir Damen Avė. 
Vai. kas-lien nuo 6—8 vai vak.

Aešt. 2—4 vai. •
Trečiad. ir Kitu laiku pagal sutarti. 

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

ŠĮ MĖNESĮ 
PAS BUDR1KĄ

Telefonas: GRoveheU 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

Spee. ORTHOPEDINES LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

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

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

DR. F. V. KAUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER L KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai : Pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:36-8:80 
vai. vak. šeštad. ' 
uždaryta..

■4 p. p., 6;3v-a:av
1—* vai., trečiad.

DR. AMT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius 

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

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

Dr.W.Ross Dr. L.Seibutis
Inkstų, pūsles Ir šlapumo takų 

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

Valandos pagal susitarimą

»

I

?1. ofiso ir bato OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 

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

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Trečiadieniais tik susitarus

l
i

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—8 p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

Dalia Stakaitytė davė santrau 
ką knygos “The Unfinished Re- 
formation”, kurioje telpa pen
kių liuteronų pastorių pasisaky
mai dėl protestantų grįžimo į ši am a s seminaras, kurio tema 
Bažnyčią. Autoriai atstovauja 1 
Vokietijoje gana stipriai besi
reiškiantį sąjūdį protestantų 
teologų tarpe, būdingą noru ves 
ti dialogą su katalikų Bažny
čia. Jų įsitikinimu, protestan
tams yra reikalinga sugrįžti į I 
vieną, visuotiną Bažnyčią. Nu
rodoma, kiek daug dabartinė liu 
teronų bažnyčia yra nukrypusi 
niio paties Liuterio mokslo ir 
tilo pačiu nuo katalikiškumo, 
nes Liuterio laikais jo pasekė
jai buvo nepalyginamai artimes 
ni Katalikų Bažnyčiai negu da
bar.

Taip pat, stipriai pasisakoma 
už vienos, visuotinės Bažnyčios 
reikalingumą; krikščionių su
skilimas, toks, koks jau tęsiasi 
ištisus šimtmečius, niekada ne
turėjo įvykti. Išvardinama, kas 
protestantams šiuo metu Romo
je nepriimtina, ir mėginama, 
kiek galima, teisingiau nušviesti 
priežastis, privedusias prie re
formacijos, kuri, jų įsitikinimu, 
nebuvo visai nepagrįsta.

Bet reformacija tol bus 
užbaigta”, kol neįvyks 
krikščionių susijungimas
kur yra krikščionybės gelmės 
— katalikų Bažnyčioje. Įdomu, 
kad knyga išleista katalikų uni
versiteto Notre Dame ir įžangą 
jai parašęs katalikas kunigas, 
to universiteto profesorius. D. 
Stakytės nuomone, knyga jokiu 
būdu neatstovauja plačios evan
gelikų visuomenės pažiūrų, bet i riaus valdyba įpareigojama už
grėbčiau yra autorių asmeniškas simokėjusių narių sąrašą ASS 
bandymas įtikinti savo bendra- centro valdybai atsiųsti iki š. 
laikius susijungimo su Bažnyčia m. kovo 31 d.

LAIMĖTOJA ILLINOIS 
VALSTYBĖJE

K

“ne- 
visų 
ten,

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
Tel. PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin 

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

Valandos pagal susitarimą

yra žvilgsnis į jaunąjį lietuvį.
Pirmą paskaitą Naujos fi- Marijos Aukštesniąją mokyklą, 
losofijos įtaka į rytojaus žmo- dalyvavo “American Associa- 
gų skaitys kun. dr. J. Ku- tion for the United Nations” 
bilius, SJ. Visi maloniai prašo
mi dalyvauti.

Gavėnios Seminaro
komisija

Jūratė Juozevičiūtė, lankanti

I'el. 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 sutarti, 
sekm. uždary ta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGS 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
South VVestern Avenue 

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

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

Res. tel. VVAlbrooi 5-3765

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

DR. P, STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialias 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais »ue 
t vai. Iki 5 vai. vak.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

MATER ET MAGISTRĄ

Chic.gos sendraugius vasario 
28 d. Jaunimo centre prel. M. 
Krupavičius supažindino su pa
skutine enciklika “Mater et Ma
gistrą”. Katalikų socialinė dok
trina siekia Kristaus laikus, bet 

į ją susistemino popiežius Pijus 
IX, o jo įpėdinis Leonas XIII 
pritaikė moderniems laikams ir 
paskelbė encikliką “Rerum No- 

i varum”, kuri buvo taikoma Eu
ropos kraštams ir šiaurės Ame 
rikai. Dabartinis popiežius Jo
nas XXHI savo encikliką “Ma
ter et Magistrą” skiria visam 
pasauliui. Kai ji pasirodė, ją 
net katalikų priešai teigiamai 
įvertino, tik komunistai nieko 
gera joje nesurado.

I

paruoštame konkurse.

Jos rašinys kartu su dviem 
iš kitų gimnazijų buvo išrinktas 
geriausiu iš Illinois valstybės. 
Dabar jos rungiasi su kitų vals 
tybių geriausiais rašiniais dėl 
pirmos vietos Amerikoje.

Pirmą vietą laimėjusio raši
nio autorius gaus apmokamą ke 
lionę į Europą, antras — kelio
nę į Meksiką, o trečias — į 
New Yorką.

Taip pat visi trys laimėtojai 
dalyvaus televizijos programo
je “Adlai Stevenson Presents” 
kovo m. 18 d.

Duodamos dideles nuolaidos ant 
gerų RAKANDŲ, TELEVIZIJŲ, 

AUKSINIŲ DAIKTŲ, RANKINIŲ 
LAIKRODĖLIŲ, DEIMANTŲ

Svečių kambario setai,
2 dalių, nuo .................. $99 00

i dalių miegamojo kambario
setai nuo ....................... $99.00

i dalių Dinette setai .... $38.00 
KARPETAI, ŠALDYTUVAI GA- 

ZINIAI PEČIAI. TELEVIZIJOS, 
HI-FI Stereo, Phonografai, KĖ
DĖS, LEMPOS.

Lengvais išsimokėjimais
Lietuviški rekordai

3

5

Linkime Jūratei daug sėk
mės! P. J.

BUDRIK
FURNITURE

“SŪKURYS’’

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai.: penkt. 10 v. r. Iki 9 v

i šeštad. 10 v. r Iki 1 p. p. Ligonius 
' priima pagal susitarimą.
----------- —-------------------- —-----------------.----

OR. J. G. BYLA - BYLAITIS
Nervy-smegenų chirurgija. Ilgos 

2737 VVEST 71st STREET 
V'jandoa tik susitarus 
TeL GRovehill 6-3409

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8U8ITA.RIMĄ
rei. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

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

p

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą* 

D61 valandos skambinkit tel.: HE 
4.2128 nuo 1 Iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS

«alandoa: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak 
Šeštadieniais nuo 1-4 vai. pop««» 
 Trečiadieniais uždaryta.

Po paskaitos buvo svarstyti 
kiti reikalai. Be to, ASS centro 
valdybos pirmininkas V. Mane
lis pranešė, kad paskelbta data 
ASS centro valdybos rinki
mams. Rinkimuose galės daly
vauti ir kandidatus išstatyti tik 
tie nariai, kurie bus užsimokėję 
nario mokestį už 1961 m. Sky-

“Sūkurys”, lietuviško jauni
mo laikraštėlis, netrukus išleis 
šių metų antrą numerį. Jame 
rasite jaunųjų autorių rašinius 
apie Lietuvos Nepriklausomy
bę, apie M.A.S. organizacinius 
kursus — žiemos stovykla, apie 
Dvyliką brolių juodvarniais laks 
tančių; bus medžiagos apie or
ganizacines problemas, bus eilė
raščių, humoro ir daug kitų į- 
vairių kūrinių.

Pamatę “Sūkurio” platinto
jus nepraleiskite progą nusipirk 
ti tą vieną iš mielų jaunimo lei
džiamų laikraštėlių.

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

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais ! 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais 11—5 vai.

Budriko radio programos sekmad. 
š stoties WHFC, 1450 kū nuo 
2 iki 2:30 valandos po pietų.

STIRBIS FUEL OILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresnė ir pigesnė alyva” 

Tel. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplercood Avė.

Chicago 29, III.

Rez. GI 8-0873

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

6132 S. Kedzie Avė. WA 
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia. skambint) MI

LIGOS

5-2670 
Jei ne-

8-0001.

Ofiso HE, 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spedalybč akušerija ir moterų ligos 

2454 VVest 71 st street 
(71-o» Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai • kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak 
Šeštadieniais 1-4 p. p.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų Ilgos 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.. 
šeštad. nuo 12:80 Iki 2:80 vai. p. ,p 
Trečiad. Ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
r nr|lm» narni siialtarlTru,

rak..

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

DR. JANINA JAKŠEV1ČIUS
(JORŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63 Street 
Vai : Pirmad. ir ketv. nuo 2:80 
4:80: ant-, ir penkt. nuo 5 Iki 
šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kitų laiku

Iki 
8; 

tik

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

i

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S . "Kedzie Avenue
PAGAL

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 Iki
ną. išskyrus trečiadieni.

SUSITARIMĄ

9 vai. popiet kaadle-

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO J A-CHIRURGĖ 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. III 

Telef. offtso; PUUman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946

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

Į

Tel. PRospect 6-9460
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

fVAAKASl
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446. rez. HE 4-81M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 8-0257, rea. PR «-MU

Rez. 8800 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto Iki 8 v. p.p., 6-7 vv.

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

; 1io4 k valandos rv+n Vaadlan

j
j Kuomet svarstote duoti dovaną

Perskaitę "Draugą”, duoki- savo gim’n®Tns arba draugams, at-
...... . , .. .. siminkite, jog “Draugo” prenume-

’p u kitiems uasiskaityti.
rata yra vieną iš puikiausių.
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Teisingumu paremta

PASAULIO TAIKA

Vienas Lojolos universiteto 
profesorius mus plačiau supa
žindino su plintančiu sąjūdžiu: 
sukurti tarpvalstybinius santy 
kius teisiniais pagrindais, kad 
tarptautiniai konfliktai būtų 
sprendžiami specialių teisinių 
institucijų, o ne jėga ir karais, 
— kad būtų tarptautinė polici
nė jėga, kuri visus priverstų 
laikytis teisinių nuostatų. Kaip 
civiliniame gyvenime iš seno
vėje buvusios džiunglių mora
lės, pereita prie teisinės sant
varkos, taip ir tarpvalstybi
nius santykius turi tvarkyti 
teisinės normos, o ne jėga.

Tai seniai siekiamas idealas, 
ir jau daugelis pastangų ta 
kryptimi nuėjo niekais, bet tai 
nereiškia, kad turime beviltiš
kai nuleisti rankas ir netgi nie
ko geresnio ateičiai neplanuo
ti, tik paliekant įvykius pri
puolamai raidai, kuri nieko ge
ro nežada, ar tą sritį užlei
džiant raudonųjų iniciatyvai ir 
propagandai.

*
Aukščiau minėtas sąjūdis va 

dinasi Jungtinių Pasaulio Fe
deracijos sąjūdžiu. Jis kelia 
šias mintis: jei būtų tokia sant 
varka, kad žmogžudžio nebus 
galima nuteisti, kol jis pats 
nesutiks būti teisiamas, tokia 
padėtis būtų pražūtinga. To
kia dabar tvarka yra Jungti
nėse Tautose ,ir tik reikia ste
bėtis, kaip jos, pakeldamos ši
tokius apribojimus, visgi pasie- 
kia pažymėtinų rezultatų. Bet 
tuose apribojimuose yra mir
ties daigai! Tokių apribotų ga
lių buvo Tautų Sąjunga, ir at
ėjus H Pasauliniam karui ji 
mirė. Mes nebenorime IH ato
minio karo; norime, kad Jung
tinės Tautos gyventų ir būtų 
pajėgios savo uždavinį atlikti, 
teisingumą tautų gyvenime pra 
vesti. »* ’"

*
Naujojo sąjūdžio planuose 

numatoma, kad karų inspira
toriai, pirma negu jie įstengtų 
uždegti karų uraganą, būtų a- 
reštuoti, atiduoti teismui ir nu
bausti. Iškeliama mintis, kad 
dabar nėra efektyvių priemo
nių prieš moderniuosius karo 
ginklus ir dėl to nėra tautų ( 
saugumo be taikos; pasaulis
gi taikos nesusilauks be tarp- toms, atskiriems kraštams ar 
tautinio teisingumo, o tarptau sritims taikiai sugyventi, jeigu 
tinio teisingumo nebus be tarp tik yra įstatymui pagarba, rei- 
tautmių įstatymų; pagaliau — kale remiama atitinkama jė- 
nebus priimtinų, veiksmingų ga... Mes turim paveržti ini- 
tarprautinių įstatymų, jei ne- ciatyvą planuoti taiką. J. Pr.

bus institucijų, kurios juos lei
džia, aiškina ir kurios priver
čia jų laikytis.

*
Tarpatutinė teisinė santvar

ka atneš laisvę, tvarkomą tarp 
tautinių įstatyrąų; tautos ga
lės siekti savo tikslų, be išori
nės prievartos; pasaulio atsar
gos kas kart labiau bus panau
dotos naikinti pasaulyje netur
tą, badą, ligas ir tamsumą.

Pasaulio nusiginklavimas be 
Jungtinių Tautų policinės jė
gos yra nerealus. Pasaulio po
licinė jėga be tarptautinio įsta 
tymo yra kvietimas į tiraniją. 
Tarptautiniai įstatymai be prie 
monių juos pravesti ir įgyven
dinti, nesusilauks pagarbos ir 
jų nebus klausoma. Pačios tarp 
tautinės sutartys dar neapsau 
gojo pasaulio nuo karų ir atei
ty neapsaugos. Dėl to siekia
ma Jungtines Tautas išplėsti 
į pasaulio federaciją su įstaty
mų leidžiamąja galia ir su jė
ga priversti tų įstatymų laiky
tis.

*
Šis sąjūdis jau turi 200 sky

rių JAV-se. Jis palaiko ryšius 
su 32 kitų kraštų tokiais są
jūdžiais. JAV-se jo centras y- 
ra Washingtone. Iš čia vyksta 
organizavimo darbas, čia lei
džiamas mėnesinis biuletenis, 
sąjūdžio pareigūnai palaiko ry 
šį su kongreso atstovais, vy
riausybės įstaigomis ir kitais 
šio krašto sąjūdžiais, siekian
čiais panašaus tikslo. To są
jūdžio pastangomis 1958 m. 
buvo atstovų rūmuose ir sena
te pravesta rezoliucija, kuria 
siekiama, kad prie Jungt. Tau
tų būtų įsteigta pastovi polici
nė jėga tarptautinei įstatymų 
tvarkai palaikyti.

*
Tiems tikslams pritaria pats 

JAV prezidentas Kennedy, ku
ris dar 1960 m. yra pasakęs:

— Sukūrimas taikos, besi
remiančios įstatymine santvar 
ka pasaulyje, tai tikslas, kurį 
aš remiu. Savo veikimu mes 
galime prisidėti prie sukūrimo 
pagarbos įstatymams, kurie 
reikalingi tautoms gyventi tai
koje. Mūsų pačių istorija ro
do, kad galima atskiroms tau

Spaudoje ir gyvenime

KIAULĖS IR KOMJAUNUOLIAI
Vargas Sovietuose su įvairiais 

ūkininkavimais, kai reikia sėti ne 
tada, kai reikia, bet kai liepia kom 
partija, dažniausiai nieko nenusi
mananti apie ūkį. Vargas ir su 
mėšlavežiu ir jo kaupimu, kai rei
kia tam tikrą mėšlo kiekį išvežti 
kompartijos suvažiavimo garbei ar 
srutų sukaupti septynmečio plano 
vykdymui. Taip pat vargas, kai 
kiaules reikia auginti pagal šau
nią kompartijos liniją, ir laime, 
kad tam galima pajungti vargšai 
Lietuvos jaunuoliai.

Kukurūzo šefai
Komjaunuoliai tikrina trąšas ir 

šefuoja kukurūzų laukus, bet apie 
tai tegu kalba vasario 27 d. “Tie- 
sos” vedamasis:

Sausio ir vasario mėnesiais Ra
seinių, Utenos rajonų komjaunimo 
organizacijos nemaža padarė orga
nizuodamos reidus, tikrindamos, 
kaip laikomos organinės trąšos, 
organizuodamos specialias brigadas 
trąšoms išvežti. Lazdijų rajono K. 
Požėlos vardo kolūkio komjaunuo
liai, agronomės Birutės Bendorai- 
tės vadovaujami, jau galutinai pa
rinko daugiau kaip 60 ha kukurū
zams, sudarė sklypų pasus, išvežė 
į laukus daugiau kaip 1,400 tonų 
vietinių trąšų.Jaunieji Ukmergės 
rajono mechanizatoriai lenktyniau
ja, kad visa technika būtų paruoš
ta iki TSKP CK Plenumo. Dauge
lyje respublikos rajonų komjauni
mas nuveikė didelį darbą komplek
tuojant mechanizuotas grandis ku
kurūzams ir cukriniams runkeliams 
auginti. Žinoma, tai dar tik pirmie- 
ji žingsniai. Tikras mūšis — prieš 
akis. Reikia labai rimtai suprasti 
tą didelę atsakomybę, kurią pa
ėmė ant savo pečių respublikos

'U

TARP VILČIŲ IR ABEJOJIMŲ
Ūkiniai šio krašto rūpesčiai

PRANAS DAILIDE

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. kovo mėn. 8 d. 3

Audrų debesys virš Pirenejų

Sunkios problemos užgula Portugaliją ir Ispaniją
ti ūkio ciklų žinovai prileidžia 
tokį galimumą jau už keturių, 
penkių mėnesių. Jeigu pastarų- 

i jų pranašavimai pasitvirtintų, 
šiam kraštui tektų vėl skaitytis 
su kelių bilijonų nepriteklium 
valstybės biudžete. O tai ska
tintų infliaciją ir sukeltų nau
jus rūpesčius dėl dolerio pasto
vumo išlaikymo.
Tokie abejojimai verčia admi

nistraciją griebtis atsargumo 
priemonių

— Stogą reikia taisyti, kol 
šviečia saulė — sako preziden
tas Kennedy. O mūsų laikais 
valstybė, turi nemaža priemonių 
paveikti ūkinę raidą ir į vieną 
ir į kitą pusę. Šiuo atveju, kai 
reikia gintis nuo galimos rece
sijos, tikriausia priemonė ūki- 

j niam klestėjimui palaikyti yra 
skatinantieji gamybą palengvi
nimai ir didesnio kapitalo į tą 
gamybą investavimas.

Kai šiais metais pradėjo aiš
kėti, kad pramonininkai darosi 

| vis švkštesni naujų dirbtuvių 
i statymo ir įrengimo reikalu, 
i Kennedy administracija kreipė- 

kilimo vietoje pradeda žadėti si į kongresą, pasiūlydama pa- 
ūkio pasukimą į naują recesiją, (daryti mokesčių įstatymuose pa 
Ir tuo tarpu, kai administraci- lankų pramonei įrengimų misi
jos ekonomistai nematė tokios dėvėjimo atskaitymą, sutrumpi- 
reeesijos galimumo anksčiau, nant to nusidėvėjimo laiką. O 
kaip 1963 m. antroje pusėje, ki- kad sumažintų krašte nedarbą 

ir priduotų palinkusiai į recesi- 
(ją gamybai naujų kapitalų, Ken 
nedy iškėlė plačią viešųjų dar- 

i bų programą, kuri leis jam, rei- 
j kalui esant, skirti iki dviejų 
bilijonų tiems darbams iš vals
tybės lėšų.

Tačiau savaime yra supran
tama, kad abidvi tos priemonės 
gali prisidėti prie biudžeto pu
siausvyros tik tuo atveju, jeigu 
jų pagalba bus atitinkamai pa
keltos valstybės pajamos. O čia 
taip pat kyla rimtų abejojimų.

Amerikos pramonė jau seniai 
yra pradėjusi keltis į užsienius 
ne tiek dėl gulančių ant jos 
šiame krašte mokesčių, kiek dėl 
pigesn.ų darbo rankų užsieniuo
se. O nė viena sakytų priemo-

Kai prieš metus pasibaigė ne 
maža rūpesčių sukėlusi 1960 m. 
ūkinė recesija, daug vilčių bu
vo sudėta šiame krašte į pra
sidėjusį po tos recesijos ūkinį 
atsigavimą. Su tuo atsigavimu 
buvo siejami ir platūs Kenne
dy administracijos užsimojimai 
naujų ūkinių programų pasiū
lymuose ir artėjąs prie šimto 
bilijonų ateinančių metų vals
tybės biudžetas. Administraci
jos ekonomistai, pasiremdami 
ūkinio atsigavimo rodikliais per 
pirmąjį to atsigavimo pusmetį, ‘ 
apskaičiavo, kad jau šių metų 
birželio mėn. Amerikos metinis 
gamybos pajėgumas prašoks 
567 bilijonus dol. Dedant tokią 
skaitlinę kitų ūkinių apskaičia
vimų pagrindu, nesunku buvo 
pateisinti ir didelį valstybės biu 
džetą ir stambių išlaidų reika
laujančias ūkines programas.

Tačiau pirmaisiais šių metų 
mėnesiais pasirodė, kad į dabar 
tinį ūkinį atsigavimą buvo su
dėta per daug vilčių. Tas atsi
gavimas nevyksta tokiu tempu, 
kaip buvo tikėtasi. Maža to, 
kai kurie ūkiniai rodikliai pa-

kinimai, kuriuos administracija 
numato Amerikos pramonės bė 
gimui į užsienius, palenkesnės 
“ atmosferos” pramonei šiame 
krašte taip pat nesudarys ir ne
darbo nesumažins.

Tuo tarpu darbo unijos siekia 
dar didesnių atlyginimų

I

I

Portugalijos horizonte ima 
rodytis audrą buriant ieji debe
sys. Lisaboną ima gaubti susi
rūpinimas. Tūkstančiai išmankš 
tintų parašiutininkų sėda į lai
vus, nukreiptus į Angolos, Mo- i 
zambiko, Gvinėjos neramumų 
juostas.

Sienose pasirodo tūkstančiai 
plakatų, aitriai kaltinančių JA 
Valstybes, D. Britaniją ir Jung
tines Tautas ir raginančių tau
tą toliau kovoti dėl Goa.

Plieno šalmus užsidėję poli
cininkai dežuruoja prie Ameri
kos ir D. Britanijos atstovybių, 
nervingai gniauždami automa
tus, kai tik pamato neaiškes
nius praeivius.

Reguliariai vyksta vyriausy-

j Patsai prezidentas Kennedy 
susirūpino, kad sutartis dėl at- 

; lyginimų plieno pramonėje bū
tų iš anksto sudaryta ir, kad 
būtų išvengta ilgai užtrunkan
čio ir žaango kraštui streiko. 
Tačiau, nors atlyginimai plie
no pramonėje yra aukščiausi, 
naujas kontraktas vėl numato 
padidinimą 35 c. už darbo va
landą. O pagal plieno pramo
nę rikiuosis ir kitos pramonės i bės palaikomos demonstracijos 
šakes. Dėlto yra neišvengiamas tūkstančių vyrų, daugiausia stu 
ir bendras kainų kilimas. Aukš- dentų, kurie, žygiuodami draus
tas Amerikos pragyvenimo stan mingomis gretomis, remia vy- 
dartas bus dar aukštesnis. Bet riausybės liniją. Dienraščiai kas 
jeigu atlyginimo didinimas ne- dien ryškiomis raidėmis skelbia 
bus pagrįstas atitinkamu ga
mybos paspartinimu, šis kraš- pareiškimus, reiškiant nekant- 
tas susidurs su vis ryškesniais rūmą lėtu Portugalijos vyriau- 
infliacijos reiškiniais. O koks 
gali būti gamybos paspartini
mas, kada kai kurios unijos rū
pinasi 25 vai. darbo savaitę ir 
giria Amerikos darbo rinkoje 
praktiką, nesuderinamą su ga
mybos paspartinimu? Dėlto kai 
kurie ekonomistai ne be pagrin
do prikiša unijų vadams, kad 
jie, siekdami populiarumo, pa
laipsniui griauja ir pačių darbo 
žmonių gerovės pagrindus.

1
j

Jungt. Tautų kalbėtojų piktus

Chico, Calif., nusileido armijos' 
balionas, po kelionės virš Colorado' nni darbo rankų Amerikoje ne- 
Springs, Colo. Armijos žmonės 
tikisi balioną išleisti su instru
mentais j 84,000 pėdų aukštį.

dy traukiasi iš nuosaikesnės Ei- 
senhovverio linijos.

Kai taip Portugalijos atžvil
giu laikosi jos priešai ir drau
gai, nenuostabu, kad galima su 
šliaukti sukrečiančių įvykių.

NATO vadovams kelia susi- 
lūpmimo galimybė, kad Portu
galija, pasitraukusi iš Jungt., 
•tautų, gal būt, pasitrauks ir iš 
tos gynybos organizacijos. Por
tugalija Šiaurės Atlanto Sutar
ties organizacijai (NATO) tei
kė net 25 procentus visų įplau
kų. Angolos sukilimai nutrau- 
k.a Portugalijos karines jėgas 
ir vakarai jas gali prarasti.

Amerikai gali susidaryti pro
blemų ir su bazėmis Azorų sa
lose. Mozambiko baltieji kolo
nistai, kaip toliau praneša “Sun 
- Times” korespondentas Edm 
Gress, kiekvienu metu gali pra
dėti žygius, siekdami savo teri
torijai nepriklausomybės.

Įtampa ir ryžtas

sybės veikimu.
Sunkūs praeitieji metai

Praeitieji metai Portugalijos 
vyriausybei buvo ypatingai sun
kūs: buvo pagrobtas prabangus 
laivas “Santa Maria”, ir NATO 
sąjungininkai beveik niekuo ne
padėjo jo iš maištininkų atsiim
ti. Angoloje prasiveržė sunkūs 
teroristiniai veiksmai. Jungtinės 
Tautos ėmė daryti nemalonų 
spaudimą. Pagaliau — nuo Por
tugalijos buvo atplėšta Goa.

RELIGIJA IR DARBININKIJA Portugaliją skaudina, kad ir 
• Keaneav vyriausybė linksta jun 
gtis prie Afrikos - Azijos blo
ko prieš savo NATO sąjunginin 
ką. Fortugalijos spauda su ap
gailestavimu rašo, kad Kenne-

Kanados sostinėje Ottawoje 
įvyko specialus katalikų kon
gresas. nagrinėjęs temą “Indus
triniai santykiai ir religija” 

I

atpigins. Dėlto ir reikiamo pra
monei tarpti akstino nesudarys. 
Nedarbas Amerikoje gali tik 
padidėti, kai, susitarus su Eu-

i

buitinių problemų, nes komuna yra'
’ žmogaus gyvenimo lygį smukdau-; ropos Bendrąja rinka, įvezamie 
ti sistema. To neišgelbės jokie raš- i ji muitai bus sumažinti ir pigios 
tai ir^komjaunuoliai, trukdą norma- Europos prekės pradės nustelb

ti šiame krašte vietines. Apsun-■ lų ūkininkų darbą.
P. Janulis

L

Sprausminis bccnbonešis B58 išvystė per valandą 1450 mylių ir 
kelionę iš New Yorko j Los Angeles ir atgal atliko rekordiniu 
laiku, per 4 vai. 43 min. Lėktuvo vairuotojas buvo kapt. Sovvers.

Įtemptesnė padėtis atsiliepia 
į turistų skaičių. Gynybai kolo
nijose reikia daugiau lėšų, žmo 
nės suveržia diržus ir murma 
dėl naujų mokesčių.

Lisabonoje ant sienų galima 
pamatyti plakatus — balta ir 
juoda ranka sveikinasi, ir pa
rašas: “Angola yra portugališ
ka”. Tuo pabrėžiamas ryžtas 
kolonijas išlaikyti.

Politiniai ekspertai pažymi, 
kad Portugalijos likimas yra 
tampriai surištas su Ispanijos. 
Jei kris Salazaras, greičiausia 
neišsilaikys ir Franco. Ispanijo
je yra susirūpinimas. Nors Am® 
rika pilnai remia Ispaniją, ta
čiau ryšium su Portugalijos į- 
vyk^ais Ispanijoje, yra netikru- 
- -o u Amerikos atžvilgiu. Por
tugalijos pasitraukimas iš -Tung. 
tunų lautų gali būti ir Tapar^i- 
jai pagunda padaryti tą patį. Jei 
susidarys Amerikai sunkumų su 
bazėmis Portugalijoje, branges
nė jų kaina bus ir Ispanijoje.

Ispanija susirūpinusi, kad, jei 
gu bus pasikėsinta į Portugali
jos teritorijas Afrikoje, tai at
eis eilė ir į Franco Afriką, o is
panai nori išsilaikyti Moroke. 
Franco žino, kad Ispanijos ge
rovei būtinas žibalas, randama 
spanų valdomose Afrikos sri

tyse.
Žinoma, Franco gali paskuti- 

<Nukelta į 4 psl.)

še-
ĮiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinjĮ nybą vyriausiajam visų viešpačiui? — Pamuš, nors 

ir labai ramiu balsu, vis dėlto neiškenčia vėl nepa
brėžęs — vyriausiajam visų viešpačiui.

Matau, sveikam už midų saldžiau tyčiotis ne tik 
iš manęs, bet net ir iš velionies mūsų tėvo. Tačiau 
ir platu su kraštu, ir gilu su dugnu. Jeigu jau paval
gei ir atsigėrei, tai ir atstok iš menės! — Tautvilos 

(burna tampa sausai išdžiūvusi. Jo mažos, neramios, 
juodos akys blizga gyvatišku tvaikumu. Įžeistoji sa-; 
vigarba karingai užsidega griežtame veide.

Kaip jau taip savo svečią iš viešės išginti! Argi 
dora laužyti senolių gražiausią paprotį? Tokią retą 
gėdą darai paties Mindaugo pasiuntiniui. O ką jo tar
nui darai, tai ir pačiam viešpačiui darai.

Išeik iš menės! — grėsmingai kietu balsu įsako 
Tautvilą.

Bet kurgi man išeiti? Į Liškiavą ar Merkinę? — 
pasityčiojamai nusijuokia Pamuš.

Tautvilos kaktoje iššoka gyslų bruožai — tai sa
vieji žino, kad dabar gali nežinia kas atsitikti.

Jau Tautvilą kumštimi kirto Pamų, kuris virsta 
ant grindų. Vikriai susiverčia keltis, bet rikis spiria

komjaunimas, įsipareigodamas
(fuoti visus kukurūzų ir cukrinių 
runkelių pasėlius, išauginti gausius 
šių kultūrų derlius.”

Seniau, kai ūkininkavo laisvas j 
ūkininkas, nereikėjo jokių koman
dų, plakančių baudžiauninką kol- , 
chozininką, o derlius buvo dešim
teriopas.

Žiūri paniekinančiai
“Tiesa” skundžiasi, kad daugelis 

kolchozininkų ir jų vadovų į tokias 
dykaduonių komandas žiūri panie- i 
kinančiai, nes ne kokios ten kom
jaunuolių komandos kelia našumą,

rauda, žirgo šnervių ugnis eis. Ir atsitiks kažkas baisaus’ 
Kas gi atsitiks? — Tautvilos veidas be jokio šypse 
nos ženklo: tik kietas ir griežtas.

To nežinau. Viešpatis to nepasakė savo tarnu’ 
Tai težino tiktai jis ir dievai, — Pamuš kalba ra
miu medaus balsu, lyg akyse ir širdyje turėtų sapna 

Tautvilą prieina prie Pamaus akis į akį. To šiau
dinio tavo slibino nebijome nei aš, nei mano bičiu-

JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS
PREMIJUOTAS ROMANA®

bet kolchozininkai. “Tiesa” i 

kad komjaunuolius mėto iš kolcho
zo, o kai paprieštarauja kas nors, 
tai net dėmesio nekreipiama. Tai, 
be abejo, parodo, kad yra žmonių, 
kurie supranta, jog ne kompartijos 
planais reikia kelti ūkis, bet darbu. 
“Tiesa” rauda:

“Tuo tarpu “Nemuno” kolūkio 
pirmininkas B. Jasiulionis ir dabar 
niekinančiai žiūri į kolūkio kom
jaunimo darbą. Jautrumo, rūpini
mosi kolūkių komjaunimu neparo
do partijos Šalčininkų, Pakruojo ir 
dar kai kurių kitų rajonų komite
tai, jų sekretoriai. Argi šie drau
gai nesupranta, jog taip elgdamie
si, jie atsisako nuo savo ypatingai 
svarbaus rezervo.”

žodžiu, pavergtoje Lietuvoje pa- 
I prasčiausiam dalykui reikia viso- 
i kių rezoliucijų ir planų. Trąšom 
ir kiaulėm rūpinosi seniau ūkinin
kas be raštų, leninų medalių ar 

i pompos ir tada viskas ėjo gerai, 
i nebuvo kur dėti bekono. Dabar 
mėšlu ir kiaulėm rūpinasi kompar
tija, komjaunimas, visokios būsti
nės, o tačiau visur vargas ir skur
das, nes komunizmas neišsprendžia

(Tęsinys)

A ja jai! Devyniagalvis pabaisa atjos, iš jo margo

J
I . _ ___
dinio tavo slibino nebijome nei aš, nei mano bičiu-
iliat Bet sveikas vis tyčia įsikandęs — vyriausias jam į tuštimus. Pamuš jau tik unkteli ir susiriesda- 
viespatis. O kas buvo vyriausiuoju paskutiniais mano 
tėvo metais?

Buvo.
Buvo! Ar nežinotum, kieno pilyje dabar esi? 

Tai gal mūsų tėvas numirė bevaikis? Arba gal ten 
Vilnioje jau užmiršote, kas paveldi įpėdinystę po tė
vo?

mas keberiokšteli kertėn.
Dabar kad šoks pasiryžęs Gaudižadas, drąsus vi

sada ir visur. •
Mesk įnagį! — rikteli jam Tautvilą.
Mesk! Ką darai! — susyk nusigąsta Parnus. 
Porą akimirksnių Gaudižadas lyg ir sudvejoja.

Bet ne aš gi kaltas, jeigu kieno opi žaizda neuž- Bet tuoJ >na&iu >u iš kerta Kernavės viešpatį,
gyja. Tautvilą žaibo staigumu linkteri. Ir susyk tren-

Sveikas su keliais kitais krankliais ten Vilnioje kia tokį smūgį, kad vaikinas tik dunksteri galva.į 
žaizdą nuolat lupinėjate ir draskote. Piktais liežu- grindis. Dar žvėries šuolis — ir visa jėga trypia Gau- 
viais vis kiršinate, šunybes darote.

Bet Pamuš vis nenusileidžia šeimininkui ir dar 
rikiui, nors padėtimi daug žemesnis ir svečias šitoje ir į kairiąją plaštaką... 
puotoje tik atsitiktinis.

bemindąs. Stiprus bernas spazmiškai tik truksi visu 
kūnu ir inkia pro sukąstus dantis, bepalikęs, tarytum, 
su nukirstomis rankomis.

Tautvilą pamoja užvaizdoms. Išmeskite abudu už 
vartų! Tegu joja sau namo.

Po sausa šaka juodu! — rėkia Žiežmarių tėvū- 
karštuolis Lauksvydas.
Sausan medin!
Du užvaizdos griebia Pamų, o kiti du — Gaudi- 

žadą. Nė katras jau anei nieko sako, anei ginasi.
Jukš!
štiš!
Palaukite! — šaukteri Tautvilą. — Ant šito gal

vos, — rodo Gaudižadą, užpilkite gerai vandens. Vi
są perliekite, kad neliktų nė siūlelio sauso. Per karš
tas: šoka su daiktu prieš pliką ranką. Tegu gerai 
atvės.

Yi - yi - yi! — Paleigio iš Gegužinės plonas juo
kas. — Iš pokylio pirtin.

Pirtis sveika! Gū-gū-gū! —- Žaslių tėvūno Asti- 
kubilinis kvatojimas.
Vyrija atgyja ir suklega.
Ga aaa ga! Kad nuprausė bernelius! — Daukša 

iš Semeliškių. — Geriau ir nebereikia.
Go ooo go! Nenorėjo viešėti prie skobnies kaip 

žmonės, — Gailigedas iš Strėvininkų. — Kaip pasi
klojo, taip išmiegojo.

Ale gi pasiutę ežiai!
Kokis Viešpatis, tokie ir jo patikimieji.
Tautvilą grįžta į savo vietą šalia brolio, prieš 

juodąją vazą. Jis pastebi pritarimą tarybos veiduose. 
Nuoširdžios pasitenkinimo šypsenos švyti viršum 
barzdų ir ūsų. Sudraudė tik kumštimi: nors taip už-

nas

ko

dižado dešinį riešą: šio pirštai pastyra, bene įtrėkšti pykdytas, vis dėlto nepavartojo durklo prieš pakėlusį 
ar sopulingai paploti. Sunkiai vožia užpenčiu, it kūle, ranjęą Su įnagiu. Tai garbinga: vienai senai motinai

Ir dar žvėries šuolis — Tautvilą jau ant 
Argi teisinga būtų šunybe vardinti ištikimą tar- žado bestovįs ir kojomis kietai jo liemenį į

į dar nereikės raudoti. 
Gaudi- Į
grindis (Bu® daurian)
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4 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. kovo mėn. 8 d. MŪSŲ KOLONIJOSE

PAS TROPIKŲ LIETUVIUS
1

Venecuelos lietuvių tarpe

Caracas liet, kolonijos pirmi- sijas. Tik porą dienų pabuvo- 
ninkas Domeika tarė išvykstan jęs, aplankiau ten gyvenančią

*

VISUOMENĖ DĖKINGA UŽ KŪRINĮ
Komp. K. V. Banaičio sukurtai dienė, A. Steponavičienė, V. Ti- 

I operai “Jūratė ir Kastytis” išleis-■ jūnėlyte, N. Vaznelienė, E. Zapo- 
i ti reikalinga daug lėšų. Tam rei- i lienė; vyrai padėjo: P. Čelkis, S. 
Į kalui sudarytas fondas sausio 27 . česnavičius, V. Juška, L. Kalvai- 
d. vakarą Chicagoje surengė kon- tis, G. Kazėnas. Vyt. Kupcikevi- 
certą-balių, kurio visas pelnas pa- ! čius, J. Mockaitis, V. Momkus, P. 
skirtas tos operos išleidimui. Prie Olis, A. Rukuiža, J. Savrimavi- 
to vakaro pasisekimo prisidėjo . čius, K. Skaisgirys, K. Slavinskas, 
daugel asmenų, kurie vienu ar A. Trinkūnas, P. Usvaltas, L. Zur- 
kitu būdu talkininkavo įvairiuose lis. 
darbuose. Todėl fondo komitetas į 
yra nuoširdžiai dėkingas, kad šie 
asmenys gausiai prisidėjo prie šio 
kultūrinio darbo:,

S. Adomaitienė, J. Alakamo- ( 
wich, E. Baranauskienė, A. Bar- 
kauskaitė, L. Bartašienė, L. Bildu- 
šiene, L. Brazdienė, B. Briedienė, 
J. Cijūnėlienė, J. Daunorienė, S. 
Džiugienė, M. Eidrigevičienė, ku
ri vadovavo maisto bufetui, A. 
Eidukienė, E. Eikertienė, J. Ei- 
kertaitė, J. Gradinskienė, Ivašaus- 
kienė, V. Jurkūnienė, N. Kalvai- 
tiene, A. Kalvaitytė, M. Kripkaus- 

■ kienė, E. Kučiūnienė, dr. A. La- 
bokienė, S. Liorentienė, G. Ma- 
čytė, J. Mileriūtė, M. Momkienė, 
R. Rasin, E. Rukuižienė, I. Sprin-

Astronautas Glenn sugrįžęs į 
Cape Canaveral, Fla., kalbasi su 
oro pajėgų akademijos kadetu 
Ebert, kuris galbūt kada nors taip 

. . (UPI)

1 
i 
1 

iš pirmųjų su geriausiais pažy
miais, atstovavo viso mechani-1 
kos departamento studentus, su 
teikiant jiems B. S. laipsnį. In
stituto baigimu jis nepasitenki
no, tęsė tolimesnes studijas. 
1960 m. rudenį įstojo į New 
York Columbia universitetą. 
Čionai už pasižymėjimą moksle 
jis gavo stipendiją ir universi- į 
tetą baigė šių metų vasario mė
nesy, gaudamas magistro laips
nį.

Inž. Draugelis V. besimoky
damas aktyviai reiškėsi ir lietu- 1 
viskoje veikloje. Dalyvavo Ro- i 
chesterio LB chore, tautiniuo
se šokiuose, priklausė Lietuvių 
Studentų s-gai ir skautams. Be 
to, jis yra įsteigęs ir skautų vy
čių būrelį. Bestudijuodamas 
New York priklausė skautam pat skris į erdves, 
filisteriam.

Inž. V. Draugelis pradėjo dirb 
ti pagal savo specialybę vienoj 

su tėvais išblokšti iš gimtojo Rochesterio stambioj įmonėj.
Linkime geriausios jam sėk

mės. Tikimasi, kad jis dabar 
dar giliau įsijungs į lietuvišką 
veiklą, ypač jaunimo tarpe.

Rochester, N. Y.

čiam misijonieriui nuoširdų pa- inž. A. Šulco šeimą, kuris dirba i 
dėkos ir atsisveikinimo žodį ir amerikonų žibalo kompanijoj ir • 
įteikė misijonieriui kelionpini- I veterinarijos gyd. dr. Delertą, ku 
gių, nes, kaip pirmininkas pa- ris gana puikiai verčiasi vienoj 
stebėjo: i valstybinėje įstaigoje ir priva-

— Mūsų savigarba neleidžia čioje didelių ūkių praktikoje, 
atsilikti nuo Šiaurės Amerikoje žmona yra didelėje valstybinėje 
panašiomis progomis įprastinio ’’---- i-i------ ------------------------
stiliaus.

ligoninėje vedėja. Kiti čia esan
tieji lietuviai irgi yra gerai įsi
kūrę.Kitose Venezuelos lietuvių

kolonijose
Leistą likusį Venezueloje bu

vojimo laiką teko po 
praleisti kitose didesnėse liet, 
kolonijose: Maracay, Valencia, 
Barąuisimeto. Kiekvienoje iš 
minėtų liet kolonijų įvyko sa
vaitgalio susikaupimo rekolekci
jos ir vis sekmadienį užbaigtu- 
vės 
vės 
bei 
jos 
išlaidų padengimu.

Maracay liet, kolonijos biznie 
riai atvykusį svečią misijonie-__ oj__  ___________ _
rių nusigabeno pietums į ištai- dirbančios svarbų lietuvybės ir 
gingą, neseniai pastatytą Hotel savo papročių išlaikymo darbą. 
Maracay, kur pastaruoju šarvo 
buvojimo metu buvo priimtas ir 
pavaišintas JAV prez. Kennedy.

Valencijos lietuvių kolonija j 
užbaigtuvių pietus suruošė vie-. 
name būdingame restorane, kur l 
jaukiai šnekučiavomės ir už
kandžiavome po šiaudiniais in- 
dijoniškais unksmingais gry
bais.

bei misijonieriaus išleistu- 
su įprastinėmis bendromis 
nuoširdžiomis visos koloni- 
vaišėmis ir dosniu kelionės

Iškeliaujant
Ištisą mėnesį išbuvus tarp lie 

savaitę tuvių Venezueloje, su jais pla
čiai išsišnekėjus, jų subuvimuo- Vaidevutis Draugelis, teisinin 
se dalyvavus ir jų sutartinių kų Sofijos ir Juozo sūnus gimė 
bei pamaldose giesmių paklau- 1937 m Kaune 1951 m drauge 
sius, ne kartą graudulys širdį 
suspaudė, pagalvojus, kad šias

i lietuviškąsias bendruomenes 
prieš 13 metų kartu kūrėme, 

| pirmaisiais vargais ir sutikto
mis kliūtimis dalinomės.

Štai ,dar šiandien tos lietu
viškosios bendruomenės, nors 

į ir negausios, po tiek metų yra 
■ dar gyvos, susiklausančios ir

V. Draugelis
Naujas mechanikos inžinierius

Vaidevutis Draugelis, teisinin

I

Barąuisimeto miesto liet, ko- j 
lonijoje beviešint, dvi dienas vi 
šame krašte siautėjo dideli nėra 
mumai. Jau sausio 22 d. iš va
karo apie 7,30 vai. p. p. ėjau su 
Jurgiu Dirvele pas vienuolius 
prisistatyti. Kitą dieną norėjau 
laikyti šv. mišias. Bet jie, tik 
iš antro aukšto pro langą pa
žiūrėję, nė į vidų neįsileido, ma
nydami, kokie čia barzdoti ti
peliai patamsėję slampinėja...

Sekančias dvi dienas mieste 
susišaudymams vykstant ir vi
sus automobilius akmenimis ap
mėtant .sėdėjau, nosies laukan 
nekišdamas, kiduliškių ūkininkų 
Dirvelių šeimoje, nes ir taip 
jau anksčiau gatvėse visur bu
vau apšaukiamas fidelistu ar 
castristu ... Mano laimė, kad 
per barzdą neiššifravo, jog esu 
amerikonas, nes prieš ameriko
nus tiek daug ant namų sienų 
buvo prirašinėta.

To darbo uolių puoselėtojų dar 
yra visose šiose lietuvių bend
ruomenėse. Gi visų tų kilnųjų 
pastangų bendroji jungtis yra 
lietuvis kunigas. Jis jau ištisa 
eilė metų jokių kliūčių nebo
damas .kiekvienoj kolonijoj bu 
ria lietuvius draugėn bent vie
ną kartą į mėnesį ir aplanko 
juos kiekvieną paskirai bent 
vieną kartą į metus.

Tokius malonius įspūdžius iš i 
si vežiau iš tropikų Venezuelos 
lietuviškųjų kolonijų.

(Pabaiga)

I

i

Maracaibo mieste
Tai pati karščiausia Venezu

elos klimatinė zona ir turtin
giausia žibalo versmėmis. Ten 
sakoma, kad, jei Maracaibo gy- į 
ventojas patenka į pragarą, tai 
prašo vilnonio dekio užsikloti, 
kad nebūtų šalta ... Maracaibe 
yra negausi liet, kolonija.

Venezuelos vizai baigiantis, 
nebuvo galimybės čia ilgiau su
stoti ir pravesti savaitgalio mi-

Audrų debesys
(Atkelta iš 3 psl.) 

niu momentu pasitraukti nuo 
Salazaro, bet gi tada jis galėtų 
likti vienas prieš didėjančią grė 
smę iš visų pusių. Dėl to diplo
matai ir atkreipia dėmesį į ky
lančius audros debesis Pirenė- 
jų pusiasaly.

Naujais įvykiais Pirenėjų pu
siasaly, ypač Portugalijoje, yra 
susirūpinę Vakarų sąjunginin
kų politikos vadovai. Jei Sala
zaro Portugalija žlugtų, gali iš
kilti komunizmas ar audringai 
kairi vyriausybė, o geriausiu 
atveju neutrali ir tai galėtų su
daryti plyšį dabartinės gynybos 
sistemoje. J. Pr.

♦

Į
Į į 
i

Fondo komitetas taip pat dėko
ja artistams — sol. P. Bičkienei, 
sol. S. Barui, akomponiatoriui 
muz. A. Kučiūnui už atlikimą šau
nios meninės programos.

Nuoširdus ačiū visiems, labai 
gausiai atsilankiusiems į balių ir 
parėmusiems operos išleidimą. Vi
sa tai įgalinę greičiau atspausdin
ti kūrinį ir jį plačiai paskleisti. 
Tik sujungtomis jėgomis galėsime 
atlikti šį lietuviškos kultūros dar
bą! — MARIJA RUDIENE, 

Fondo Pirmininkė

I Skelbkites “Drauge”.

♦

j krašto atvyko Chicagon. Jis pra 
džios mokslą su pertraukom bai 
gė 1951 m. Crown Point, Ind., 
vėliau persikėlė gyventi į Ro- 
chesterį, N. Y. Čia 1955 m. bai
gė Rochesterio Ben Franklin 
High School ir tais pat metais 
konkurso keliu laimėjęs Roches
terio Pfaudler Permutit Co. Ine. 
stipendiją, įstojo į Rochesterio 
Technologijos Institutą studijuo 
ti mechaninės inžinerijos. Šį in
stitutą baigė 1960 m. gaudamas ! 
Bachelor of Science laipsnį.

Studijų metu buvo žymimas 
dekano sąrašuose; profesorių 
buvo išrinktas garbės nariu A- 
merican Society for Testing Ma 
terials. Be to, Draugelis V. bu
vo vicepirmininku American So
ciety of Tool and Manufacturing 
Engineers studijų skyriuje. Vė
liau buvo paskirtas tos pat drau Į vandenio ir tas kainuos apie 
gijos komiteto pirmininku. į $2,000 dol. Tokiu būdu Jurgelas 

i Baigęs institutą, kaip vienas tapo klubo amžinu nariu. Klu-

Miami, Fla.
Dosnus svečias

j bo valdyba, direktoriai ir nariai I 
dėkojo už auką. Miami lietuviai 1 
vėl lauksime sugrįžtant svečio " 
su naujais paveikslais.

Elena Verbela ';
M.

l ge-Į Floridą vis atvažiuoja 
radariii žmonių, vienas jų Wil- 
liam Jurgelas. Jis Kanadoj turi 
tabako ūkį. Jurgelas išvažinėjo 
visą pasaulį, bet jam geriausia 
patinka Pietų Amerika ir Bra
zilija. Svečias rodė nuotraukas 
apie savo ūkį ir keliones. Kur 
tik jis lankėsi, visur susirado 
nuoširdžių lietuvių.

P. William Jurgelas dovanojo 
klubui 100 dol. vandens įvedi
mui, nes klubas neturi miesto

Pittsburgh, Pa.
Pradės veikti radijo valanda
Prieš kiek laiko buvo nutrauk 'I 

ta Katalikų radijo valanda. Vi- j 
sa apylinkė pasigedo šios radi- Į 
jo valandos. Ilgai ieškota sto- j 
ties, kuri tinkamai tarnautų ' s 
šios apylinkės lietuviams. Radi- i 
jo stotis jau gauta. Sutartį su į 
stotimi pasirašė Šv. Izidoriaus , 
parapijos Braddock, Pa., klebo- $ 
nas, kun. A. Sušinskas.

Radijo stotis WEDO Dial 810 ; 
McKeesport, Pa., pradės trans- I 
liuoti sekmadienį, balandžio 1 d. 1 
1:30 vai. p.p. ir tuo pačiu laiku '' 

1 kas sekmadienį. Visi lietuviai 
prašomi pasiklausyti, taipgi pri 
sidėti prie šios radijo valandos 
išlaikymo. A. Žaliaduonis I

C|/| D’Q S E L F 
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Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVE. ALL PHONES WA 5-8202

MARCH — KOVO 8, 9, 10 D. D.

JUPITER RARE 25 YR. OLD GREEK
BRANDY Fifth $5.59

BLSųUlT THREE STAR COGNAC Fifth $2j..98
BARON VON KLUEG 10 yr. Old 

GERMAN BRANDY

(■KAIA ALCOHUL 190 PROOF
U. S. P.

RICCADONNA Imported VERMOUTH
Dry or Sweet 30 oz. Bottle

v

m
*4*

į
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*

Fifth $3.89

Fi™ $4-89 !

$1.19
LEME ORANGE, CHERRY OR

CHOCOLATE FLAVORED VODKA Fifth $2-98
® SCHLICHTE IMPORTED STEINHAEGER

1 GIN Fifth $4-49

I

Įl

A

SPECIAL OFFER
ESCORIAL GRUN 112 PROOF GERMAN

LIQUEUR Fifth
!

One dollar puts a new
I 
i

ASSORTED GERMAN WINES 
1960 VINTAGE Fifth .89c

Case of 12 Bottles $9.95

in your ki tclieii
I IMPORTED 8 YR. OLD CANADIAN
į 86.8 PROOF WHISKEY Fifth 3.98

A

t

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

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

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

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

MUTUAL 5X«/SAVINGS

Free mstallation-limited time only 
Any make or model of electric range

You mušt be satisjied or your money back
Jums patiks virti modemiškai — elektra! Štai kodėl:

Jūsų virtuvė išlieka švari dvigubai ilgiau, 
kadangi Verdant Elekti-a be liepsnos nėra 
jokių suodžių bei purvo.
• Jūsų virtuvė būna mažiausiai 10 laipsnių 
vėsesnė, nes Jūsų elektrinės orkaitės visi 
šeši šonai yra izoliuoti (ne tik penki).
• Spinduliuojančios elektrinės Orkaitės iš
kepa sultingiausius. kokius tik esate ra
gavę. kepsnius.* Spinduliuojantys elektri
niai broileriai tuč tuojau užkaista... mrei-

kia iš arvksto įkaitinti, tad Jūs sutaupote 
laiką... ir kai Jūs elektra kepate steika, 
jis atrodo lig keptas ant anglių. • Viršuti
niai elektriniai vienetai beveik patys nusi
valo — puodai ir keptuvės pasilieka šva
rūs ir blizgantys. Ir elektrinės krosnys 
taip ekonomiškai operuojamos!

IEŠKOKITE •‘SlI.VEIt SI‘M'IAKS" F.I.EK- 
TUI5H KKOSNIŲ |‘AS JAS TlTUSČIt S 
PARDAVfcH S DABAR.

NOTE: This special dollar- 
down offer applics to a stand
ard wiring installation for an 
electric range in any single- 
family dwclling scrved by 
Commonwealth Edison or 
Public Service Company and 
includes neceasary wiring.

C C. E. Co,

<7 Commonwealth Edison
Public Service Company

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

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

Telef. WAIbrook 5-5121

*

t
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BUS LAISVALIETUVA

Iš visų Vasario 16 minėjimų 
įvykusių Detroite labiausiai iš
siskiria šiemetinis, suruoštas 
DLOC vasario 25 d. Jis pasižy
mėjo sklandumu, gera svetimų
jų informacija per spaudą, ra- 
dio ir net televiziją. Pagaliau 
iškilmingo akto oficialioji dalis 
buvo pravesta per 1 vai. ir 15 
mm. • i

Iškilmingos pamaldos buvo lai 
komos 10 vai. Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje. Organizuo
tai su vėliavomis dalyvavo jau
nimo, karinės bei patriotinės 
organizacijos. Pamaldas laikė ir 
pamokslą pasakė kun. W. Stane 
vičius, parapijos klebonas. Čia 
gražiai pasireiškė parapijos cho 
ras, vadovaujamas muz. Alber
to Mateikos puikiu lietuviškųjų 
giesmių išpildymu.

savo klau- 
lietuviškos

Iškilmingas aktas
Erdvioje Western aukštesnė

je mokykloje iškilmingą minė- 
- jimą atidarė ir pravedė Detroi

to Lietuvių Organizacijų Centro 
Valdybos pirm. Rapolas Valat
ka. Jis pristatė garbės prezi
diumą, kurį šiais metais suda
rė min. Juozas Rajeckas, Elz
bieta Paurazienė, Alto direkto
rė, gen. J. Černius ir S. Gruš- 
nius .— kūrėjų-savanorįų atsto
vai, adv. Veloskey Detroito me
ro atstovas, kongresmanas Lu- 
cien-I'Jedzi ir kun. V. Kriščiune- 
vičius. JAV himną, akompanuo
jant muz. Albertui Mateikai, su 
giedojo Pranas Zaranka. Kun. 
V. Kriščiūnevičius perskaitė in- 
vokaciją. Po invokacijos žuvu
sieji už laisvę buvo pagerbti 
tylos minute. Irena Smagraus- 
kaite 'perskaitė Micrigano vals
tybės gubernatoriaus ir Detroi
to miesto mero proklamacijas. 
Po to jau kalbėjo kongresma
nas Lucien N. Nedzi. Jis pasa
kė, kad Lietuva šią sukaktį šven 
čia tyloje. Tik maža dalis gali 
kalbėti ir privalo kalbėti. Lietu
va nėra Rusijos dalis. Jeigu Ru
sija yra nuoširdus kolonializmo 
priešas, tai kodėl neleidžia išsi
laisvinti jos pavergtoms tau
toms. Kalbą baigė pabrėždamas, 
jog jis tiki, kad Lietuva bus 
laisva.

Po kongresmano kalbos se
kė svečių supažindinimas. Pir
mininkaujantis susirinkusiai pu 
blikai pristatė James K. An- 
derson Detroit News bendradar
bį, kuris to laikraščio skiltyse 
jau ne kartą yra rašęs apie Det
roito lietuvius, bei reikšminguo 
sius mūsų gyvenimo įvykius.

Buvo pristatytas John Jan- 
nettįė didelis lietuvių draugas 
kiekvieną Vasario 16-ją skiriąs

per Windsoro radiją 
sytojams pusvalandį 
muzikos ir informacijos apie Lie 
tuvą. Taip pat pristatyti ir ki
tų tautybių atstovai. Čia pat 
buvo* perskaityta tik ką gauta 
Michigano gubernatoriaus John 

Swainson telegrama.
Pagaliau gražią turiningą ir

patriotinę kalbą pasakė min. 
Juozas Rajeckas. Jis pabrėžė: 
“Jokiam kare, dargi Žalgirio 
laukuose, mes tiek aukų nepa- 
klojom, kiek jų turėjome Sovie
tams Lietuvą okupavus” Vaiz
džiai nurodė, kaip okupantas 
žiauriai šeimininkauja pavergto
je Lietuvoje siekdamas: “lietu
vį nužmoginti, nulietuvinti ir 
išnaikinti lietuvių tautą”.

Po min. Juozo Kajecko kal
bos, Narimantas Udrys perskai
tė rezoliucijas, kurios buvo pri
imtos ir bus pasiųstos atitinka
moms įstaigoms ar asmenims

Laike trumpos pertraukos 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
buvo surinkta virš poros tūks
tančių dolerių.

Meninę dalį išpildė Šv. Anta
no parapijos choras, vadovau
jamas muz. Alberto Mateikos. 
Tai buvo vienas iš pačių geriau 
šių pasirodymų.

i

Vaizdas iš “Consilium Facultatis” operetės repeticijų. Sėdi Gas
paras su Valentuku. Toliau netikri daktarai tariasi su motina ir 
dukra, šalia Valentuko tarnaitė. Pastatymas įvyks balandžio 28 
dieną.

I ----------------- -—-----------------------------------------------------
dėjo DLOC pirm. Rapolas Va- p. — 111 E. Kirby g., prie pat 
latka, abu tuntininkai ir būre- Woodvardo Meno muziejaus, 
lių vadovai. Įnešus vėliavas ir . Paskaitą skaitys raš. Balys 
sugiedojus Tautos himną sueigą Gražulis. Maironio eilėraščius 
pradėjo Baltijos tunto tuntinin- bei balades skaitys Dalia Mikai 
kas S. VI. Pauža, kuris skau- tė, Liucija Mingėlaitė ir Rimas 
tičlra-ri ’ C..1___ 7__ ___

nė, vadovaujama G. Gobienės. 
Biletai koncertui — banketui 
gaunami jau dabar pas visus iš apsilankymo pas prezieden- 
kuopos valdybos narius: pirm. Į tą. Minima programa prasidės 
A. Sukauską, vicepirm. P. Ja-' ........................... -
nušką, Fin. sekr. A. Boreišį, 
sekr. O. Balčiūnienę, ižd. A. Gri
nių.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. kovo mėn. 8 d. 5

KAM PRIKLAUSO ASILAS?

Illinois valstybės policininkas 
Earl Enders rado asilą prie 
127-os ir Centrai av. Pririšęs jį 
prie savo automobilio, nulydėjo 
į policijos garažą prie 139-os ir 
Cicero gt. Savininkas galės ten 
jį atsiimti.

punktualiai, todėl, kad tą pačią 
dieną V. Banaitis turės padary
ti pranešimą ir Rockfordo lietu
viams.

L. B. Kenoshos apylinkės 
valdyba, vietos ir apylinkės lie
tuvius nuoširdžiai kviečia atsi
lankyti į pranešimą.

Vincentas
Z

’seoes
Alyvc, anglys, kūrenimo sistemų 

pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

;24 VAL. TARNYBA) 
Žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

M O V I N G
F. KASPARAS 

Vietoje ar toli — patyrusių 
sąžiningas, švarus patarnavimas 
TO 3-1262 Cicero, Illinois

OPERETĖ

Šv. Antano parapijos choro 
ruošiama linksma operetė “Con- 
cilium Facultatis” bus balan
džio 28 d., Holy Redeemer sa
lėje, esančioje Vernor gatvėje 
prie Junction. Salė turi virš 
tūkstančio sėdimų vietų, o šo- 
kiams ir bufetui yra ten pat ki
ta nemažesnė salė kur po opere
tės visi galės dar pasivaišinti, 
pasišokti. Prie šios salės yra 
didelis kiemas, talpinantis 1,200 
automobilių.

PRISIDEDA PRIE DETROITO 
LIETUVIŲ NAMŲ

I
Lietuvių Namų įsigijimo rei

kalas yra remiamas netiktai pa 
vienių asmenų, bet ir organiza- 

1 cijų. Jau buvo rašyta, kad 
Detroito Lietuvių Bendruome
nės valdyba ir Detroito skautai 
prisidėjo gražiomis sumomis, o 
dabar Amerikos Lietuvių Balso 
Radijo klubo valdyba paskyrė 
šiam kilniam reikalui $100, — 
ir S.L.A. Detroito 352 kuopa 
200 dol.

Detroito Lietuvių Namų įsta
tai yra paruošti ir šiomis dieno
mis bus išsiuntinėti visiems na
riams. P. J.

^Doino^į™^
TV - RAOI3AI -3UOST. REKQRDI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTE 
ANTENOS- BATERIJOS - L 
EL.VIRT. PRIETAISAI -LAIKR

Viskam žemiausios kainos Ir garantija
3321 S. Halsted St.-CL1FFSDE4-

MO VI N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to^< Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfi 5-8063 
»•***** A A A A ttttf 11 tt 111

■ 10%. 20%, 30% pigiau mokėsite 
■už apdraudę nuo ugnies ir auto- 
■mobilio pas
I FRANK ZAPOLIS

3208’4 VVest 95th Street
Chicago 42, Illinois

®Tel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.tiškąjį jaunimą supažindino su Sukauskas. Padainuos keletą 
svečiu. Gabijos tunto tuntinin- 
kė v. skilt. Albina Atkočaitie- 
nė abiejų tuntų vardu min. J. 
Rajeckui įteikė Lietuvišką kop 
lytėlę.

Gabijos tunto įsakymu skilt. 
Aušra Anužytė ir skilt. Bone- 
ta Salytė pakeltos į vyresn. skil 
tinmkių laipsnį. L.S.S. Pirmijos 
įsakymu į skautininko laipsnį 
pakeltas psktn. Algirdas Vaitie- 
keitis, o į paskautininko — vyr. 
skltn. Algis Zaparackas. Už nuo 
pelnus ordinu su rėmėjo kaspi
nu buvo apdovanota Stefanija 
Kaunelienė ir Matas Baukis.

Šių iškilmių metu skautinin
ko įžodį davė Algis Zaparackas. 
Kaklaraištį užrišo min. J. Ra
jeckas.

Taip pat Jonui Petrulioniui 
min. J. Rajeckas prisegė inka
ro ženklą už pagalbą Detroito 
Jūrų skautams.

DLK Mindaugo draugovės 
skautai davė Lietuvos nepriklau 
somo gyvenimo vaizdelį, Mairo
nio eilėraščio ir Nepriklausomy
bės akto perskaitymu, Laisvės 
Varpo atvaizdavimu ir tautinių 
vėliavų gyvuoju paveikslu. Gi 
Gabijos tunto skautės suvaidi
no tai dienai pritaikintą, vyr. 
skaut. K. Kodatienės parašytą 
montažą, kurį rūpestingai pa
ruošė vyr. skilt. Danutė Jan- 
kienė. Padainavus keletą daine
lių, sueiga buvo baigta.

Vasario 16 proga buvo visa 
eilė mažesnių minėjimų, kurių 
aprašymai jau tilpo spaudoje.

I

dainų (kurioms žodžius davė 
Maironis) sol. Bronė Beržans- 
kienė.

Prie šio parengimo prisidėjo 
ir mūsų garbioji aktorė ir reži- 
sorė Z. Arlauskaitė-Mikšienė. 
Ateikime ir pagerbkime šį didį
jį tautos dainių. Mg.

S.L.A. ŠVENTĖ

sukalbėjo maldą. Pasisoti- 
DLOC valdybos pirminin- 
Rapolas Valatka taręs ke- 
žodžių pakvietė E. Paura-

j S.L.A. Detroito 352 kuopos 
i vadovybė kovo 24 dieną ruošia 
šios organizacijos jubiliejinį 
bankietą — koncertą, St. Cle- 
ments salėje, 2950-25th st. prie 
Michigan Ave. Koncertą išpil
dys svečiai iš Kanados — To- 

i ronto buv. Kauno ir Vilniaus 
' operos solistė Pranė Radzevi
čiūtė ir Vilniaus Filharmonijos 
solistas Bronius Marijošius. 
Jiems akompanuos muzikas Sta 
sys Gailevičius buvęs Kauno
operos koncertmeisteris ir Vii- Svečias Kenoshoj kovo 11 d. 
niaus operos dirigentas, dabar 1 v. p. p. lietuvių parapijos sa- 
vadovauja -Toronto lietuvių lėj- padarys pranešimą. Su juo 
Varpo chorui. Kartu dalyvauja kartu atvyksta A.L.B. Centro 
programoje ir Detroito Lietu- Valdybos vicepirm. V. Adam- 
vių Tautinių šokių grupė Šilai- kavičius, kuris trumpai praneš

MŪS KOLONIJOSE
Kenosha. Wis.

iiIlllllllllllllllllllllllilIlllIlIlIlilIlIlIlIlIlD

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA -

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą 
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IS STIPRIOS GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRaDDOCKS 

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

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
cesu: l.ith;’,anian Catholic Hour.

Radio Station WLOA, Braddock. 
Pennsylvania.

«i>tiiin>iiuinntniiiinit«iii  • 111111 u 11 i»• i •

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. HEmloek 4-2413 

7159 So. Maplewood Ave., 
Chicago 29, Iii.

l

Pagerbimo vakarienė
Po minėjimo įvyko min. Juo

zo Kajecko pagerbimo vakarie
nė. Dalyvavo virš 60 organiza
cijų atstovų. Prieš pradedant 
vakarienę kun. V. Kriščiūnevi
čius 
nūs 
kas 
lėtą
zienę, kuri susirinkusiems pri-i 
statė Lietuvos atstovą Washing 
tone min. Juozą Kajecką. Jis 
papasakojo apie Lietuvos Pa
siuntinybėje Vasario 16 proga 
suruoštą diplomatinį priėmimą, 
pabrėždamas šiais metais paro
dytu daug didesniu susidomėji
mu Lietuva.

Taip pat iškėlė lietuvių dele
gacijos Vasario 16 d. atsilan
kymo Baltuose Rūmuose reikš
mę, kurios visgi nesumažina iš
kilę nesutarimai dėl pačios de
legacijos sudėties.

PASIKALBĖJIMAI

I 
Į

Įdomus pranešimas
Valteris Banaitis atvyko į 

Ameriką padaryti pranešimų 
Amerikos lietuviams apie da
bartinę padėtį Lietuvoj.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Ave. 

Tel. FRontier 6-1882

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS KCŠ1ES FOTOGRAFIJOS 
MCSŲ SPECIALYBĖ.

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

< Incorporated) 
EDVARDAS UL1S, sav.I

iš
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DETROIT, MICH.
SKELBIMAI
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DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-6165 

GENERAL. CONTKACTOR

Atlieka Įvairius statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalfmn- 
kystAs. cemento, mūrijimo, elektros; 
piumbingo, dažymo ir dekoravimo. 
Atskiru kambarių bei butų Įrengimų 
pastogėse ir skiepuose.

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

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

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mich.
__ ; Tel. BRoadway 3-2224_____

Min. Juozas Rajeckas pora 
dienų prieš minėjimą atvykęs 
į Detroitą, turėjo progos pasi
matyti su spaudos, radijo ir te
levizijos atstovais. Jo ambasa- 
doriavimas Detroite davė gražių 
rezultatų. Pasikalbėjus su Ja
mes K. Anderson Detroit News 
tilpo ministerio nuotrauka ir 
pasi Kalbėjimas. Taip pat rašė 
ir Detroit Free Press. Vasario 
25 d. vakare 11 vai. laike žinių 
per WWJ TV buvo 5 min. pasi
kalbėjimas su tos pat stoties 
(kartu yra TV ir radio) atsto
vu Britton Tenby. Taip pat mi
nisteris davė pasikalbėjimą 
Diek Smythe, kuris buvo per
duotas per CKLW radio progra 
mą — News Spotlight ir truko 
5 minutes. Dar vienas pasikal
bėjimas su John Schubeck WJR 
radio stoties atstovu. Jis paža
dėjo 5 minučių pasikalbėjimą 
transliuoti tris kartus per pro
gramą “Showcase”. WJR ir CK 
LW radijo stotys yra labai ga
lingos ir toli girdimos.

SKAUTŲ MINĖJIME

Tą pačią vasario 25 d. Gabi
jos ir Baltijos skautų tuntai 
po 10 vai. pamaldų, kur jie da
lyvavo organizuotai su savo vė
liavomis, susirinko į buv. Liet, 
svetainę iškilmingai Vasario 16 
sueigai. Čia jie išsirikiavę su 
kariška drausme ir pagarba su
tiko Lietuvos ministerį Wash- 
ingtone Juozą Kajecką, kurį ly-

BALFO VAKARAS

Kovo 3 d. Balfo 76 skyr. ruoš 
tas vakaras sutraukė gana ne
daug publikos. Skundžiamasi 
blogu oru. Tačiau Juozas ir Van 
da Kimberauskai su trim vai
kais atvyko net iš Stockbridge, ! 
Mich., maždaug už 70 mylių, į 
kad galėtų pamatyti lietuvišką- į 
ją vaidybą.

T’esa, kas liečia Detroito Dra 
mos sambūrio vakaro programai 
paruoštą komediją, daug ko kai 
bėti netenka. Reikia dar daug 
darbo įdėti, kad ši komedija 
prilygtų ankstyvesniem to pa
ties sambūrio pastatymams. Iš 
13-kos veikėjų savo natūralia 
vaidyba išsiskyrė I. Miltakytė. 
Neblogos buvo I. Laurinavičie
nė, B. Gaivelienė ir I. Šulcaitė. 
Apie kitus, kaip ir pirmą kartą 
atėjusius į sceną R. Garliauskai 
tę ir R. Sukauską, reikia paty
lėti iki sekančių jų pasirodymų.

S. G-kas

MAIRONIO PAMINĖJIMAS

Maironis — Jonas Mačiulis 
gimė 1862 m. spalio 21 d., mi
rė 1932 m. birželio 28 d. Šiemet 
sukanka 100 m. kaip gimė šis 
tautinio atgimimo šauklys, ir 30 
m., irgi šiemet sukanka, kai mi
rė Maironis.

Detroito Lietuvių Kultūros 
klubas nutarė Maironio minėji
mą suruošti Tarptautinio Insti- 

Į tuto salėje kovo 11 d. 4 vai. p.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, Hl.

LEO’S TEXACO SERVICE
PILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI 

Prityrusių tepimas ir aliejaus pakeitimas

4951 S. California Ave. (kamp. 50 St.) Chicago 32, III.
Leonas Franckus, sav. Tel. GR 6-9555

KETV.

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

9 v. r.

INSUR D

KVIEČIAM* * kryti NAUJA.®

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

Naujas ankštu dividendas
mokėti ant investavimo sąskaitų am Vasario ttfcu 1 &. IMI
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D-

Dividendai mokami sausio lr fiepoo mėn. 1 d. 
Iki 8 p. p.

.9 v. r. iki 5 p. p. 
d. Trečiad uždaryta.

.... ...mma PIRMAD. ir KETV. VALANDOS. ANTRAD. ir PENKT.
ŠEŠTAD

gėrę skonį,
Viskę perka pas Lieponį!

LIETI VIII PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE;

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

FURNITURE CENTER, INC
MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRospeet 8-5875

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

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

6211 South Western Ave. krautuvė
4*

%

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

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

Split by PDF Splitter
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mos. Duos be derybų už $11.800.

keliu.
(Atkelta iš 1 psl.)

Kai kurie sovietiški laikraš
čiai teigia, jog Maskvai simpa
tizuojąs Kongo Gizenga 
gręžtoje izoliacijoje ir jo 
vybei gręsiąs pavojus.

Kresnąją Zvezda teigia,
JAV Okinavos salose telkian
čios didelius karinius rezervus 
“intervenciniams veiksmams 
pietryčių Azijoje paremti”.

esąs 
gy-

Kašmiro byla gyvėja

kad

Tesimoko iš Gomulkos
Paliesdamas amžiną Sov. Ru

sijos krizę ūkyje, šveicarų Jour- 
nal de Geneve pataria Chrušče- 
vui atsisakyti “marksistinės dog 
mes” ir geriau pasekti Lenkijos 
Gomulka, kuris atsisakė žemės 
ūkio kolektivizacijos ir, davęs 
laisvę ūkininkams, pastūmėjo

Pakistano spauda ėmė 
riai kalbėti apie Kašmiro klau
symo sutvarkymą. Progos davė 
užsienio reikalų ministerio Mo- 
hammeė Zafrullah Khan pareiš
kimas, kad “Pakistanas tikisi, 
jog ginčą dėl Kašmiro pagrin
dinai išdiskutuos J. Tautų Sau
gumo Taryba ir suras ginčo su
tvarkymą trukdančias priežas
tis”.

Laikraštis Dawn rašo: “Indi
ja, išsigandusi Kašmiro bylos 
atgaivinimo Jungt. Tautose, dės 
peratiškai bando pūsti kiekvie
nam j akis miglą ir vėl įšaldyti 
Kašmiro klausimą teigdama,

Buvęs prezidentas Eisenhoweris 
dalyvavo savo draugo milijonie
riaus W. Alton Jonės, 70 metų, 
laidotuvėse, kuris žuvo kartu su 
94 keleiviais lėktuvui nukritus j 
Jamaica įlanką, New Yorke.

WASHINGTONE ŽINIOS

MARQUETTE PARKO CENTRE
Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, 

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

Du butų mūras. 2 po 6 kamb. Ge- 
. ležinė konstrukcija. Alyvos šildymas. 
; Mūro garažas. $29.000.

S13O nuomos ir sau butas. Arti 
Jaunimo Centro, švarus kaip stik- 

3§t- 'as namas. $17.200.
I Trys butai, mūro namas. Naujas 
garažas. Nauji atskiri gazu šild. 
$26.400.

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

Naujas 7 metų niūras. Moderni
1 statyba. 2x4 V. butai. Karpetai. įreng
tas rūsys. $38.700.

I Tikram biznieriui prie parko like
rių prekyba. Taverna 30x65 pėdų. 3 
metų mūras. Didelis liuksus butas. 
Modernūs biznio įrengimai. Reikia 

i matyti, derėsim atvirai.
į Ar žinai kur bargenas? S butu mū- 
I ras. Visi butai erdvūs, šviesus. 5S.500 
! nuomos $66.600.

Apartamentinis. Gelsvų plytų, apie 
$7,000 nuomos. Parduos už $62.S00. 

j Taverna. 2 butai, tuščias lotas ša- 
I lia. Geros mūras bizniui su įrengi

mais. $35,900.

butai.

I

30 p.

namas, 
nuomos.

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

5 butai ir biznis, mūro 
Atskiri šildymai. $3,600 
$14.300.

I*rie pat parko. Modernus mūras. 
9 kamb. 50 p. sklvpas. Garažas. 
$25.900.

Arti 67-os .ir Pulaski. 6 metų. 5% 
kamb. mūras. Naujas mūro garažas. 
Geležinė tvora. Alum, langai. 30 p. 

’ lotas. $20.950.
Lotas bizniui ir butui. Vieta dide- 

| lėj biznio gatvėj, Marąuette Parke. 
$6.000.

Gabi moteris turės rūbų valyklą 
ir puikų butą geram name. Brighton 
Parke. S14.SOO.

Brighton Parke. Labai geras 2x4 
kamb. namas. Naujas gazu šildymas. 
Rūsys, garažas. $19.200.

Brighton Parke. 2 geri namai. 5 
j butai, taverna irengta. $360 nuomos. 
$28,500.

Ties mūsų ofisu, keli blokai į ry
tus. 2 geri pajamų namai. Kainuoja 
$17.500. Duoda $4.S00 nuomos į 
tus. Reikia įmokėti $4.500.

PILDOME INCOME TAX

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

me-

REAL ESTATE REAL ESTATE

Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šį 
I pavasarį savo namą, biznį ar kitokią 
: nuosavybę parduoti, tuoj pat užre- 
: gistruok ją šioj įstaigoj. Turime la- 
| bai daug rimtų pirkėjų, visose mies
to dalyse ir Tamstos nuosavybę ga
lime parduoti per 30 d. ir greičiau.

ŠIMKUS
RIAI. ESTATE. NOTARY PCBLIC
4259 So. Mapiewood Ave.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046
PILDOME INCOME TAX

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

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

2 apt. 6 ir 5 kamb. Šildymas aly
va. $21,500.

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th St. RE 7-8399

$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% blo
ko nuo Maria High.

$7.900 už 4 kamb. medinį Gage 
lotas 25x125.

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

$38,500 visai naujas mūrinis, 
butai ir patalpa. 59 Ir Mozart

$10,000 įmokėti, 4 m. mūrinis,
virš $400 į mėn Iš 6 nuomti

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

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

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

p..

io
6 kamb. apačioj, 
ir-------

3
California. 
butai. Aušros

Brighton p., 2

p..

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

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

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

$24,800 mūrinis, 
ir 3 viršuj. 63-čia

$14.500 mūrinis
Vartų parapijoj.

$18.500 mūrinis 2x4
bl. nuo mokyklos.

$17.900 mūrinis 6 kamb., 30 p. lo
tas. garažas, naujas šild.

$10.900 medinis 4 kamb., rūsys, ga
zo sild.. arti mūsų.

$11.500 naujas mūrinis 2 po 6, 40 
p. lotas, atsk. šild. gazu, pastoge.

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

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

kad ji ieško to klausimo sutvar 
kymo tiesioginių derybų keliu”. 
Toliau tas pat laikraštis ironiš
kai stebisi, kad tą Indijos ma
nevrą palaikyti linkusios ir JA 
Valstybes, nors jos gerai žinan
čios, kad Indijos kalbos yra me
las. Čia laikraštis vanoja Ches- 
ter Bowks (prez. Kennedy pa
tarėjas Azijos reikalams), saky
damas, kas jis esąs Indijos pu
sėje ir geriausias Nehru moki
nys amerikiečių tarpe.

Spauda ragina vyriausybę ne
delsiant eiti su Kašmiro klausi
mu į Jungt. Tautų Saugumo ta
rybą ir nekreipti dėmesio į tai, 
kad Nehru vėl gali panorėti su
sitikti su Pakistano preziden
tu.

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

Gamina ir par
duoda lietuviš
kas rūkytas 
dešras, skilan
džius, įvairią rū
kytą ir šviežią 
mėsą. Liet, sū
riai,
medus, delikat., 
grocery prekės.

HELP VVANTED MOTERYS

saldainiai.

VAL YM AS 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

Reikalinga moteris bendram na
mų ruošos darbui, gydytojo rezi
dencijoje. Geras atlyginimas; gy
venti vietoje. RAirfax 4-9368.

PROGOS-OPPORTUNITIES

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- 

i montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16,900. .

1 Mūrinis bungalow, 6 kamb., 30 p. 
sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 

, $17,900.
13 butų mūrinis, tvirtas. $15,000 

metinių pajamų. Mažas įmokejimas 
ir labai žema kaina.

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

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

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVE. LA 3-3384

mūr. 2x5% (3 m.)—$36.500 MARQUETTE PARKE
mūr- bung., garažas—$18.900 PAGALVOKITE,

2x0 ir 2 kamb., gar.—$29,500 PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų, 
2xo. gar., did. lotas—$18,900 Į- -

Nepraleiskite puikios 
progos!

PRIE MARQUETTE PARKO

NAUJAI ATREMONTUOTAS
5 kamb. mūr. bungalovv prie Mar

ąuette Pk. $19,500.
LABAI PIGUS!

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

$600 MEN. PAJAMŲ
1 7 butų mūr. 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.

v,.....; TIK 6 METINES
i PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų, 12 
butų apartmentinis. Pirmas toks pir
kinys į vakarus nuo VVestern.

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

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

6 metų, 3 mieg. 
rūsys. 30 p. sklypas. 
$14,200.

3 moderniški butai (2 
kamb. ir 4 kamb.), ir 
tuvė; tinka bet kokiam 
ti judraus Western ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. Aiti Marąuette Parko mokyk, 

j lų. Viskas moderniška. Gražiai iš- 
I dekoruota. Nebrangus.

1. STONKUS, R. E- 
2617 W. 71 st St.

5 
sklypas.

2 ma3.

medinis. 
Gera

Pilnas 
vieta.

kamb. 
krau-

po 5 
graži 
bizniui. Ar-

, “The "VVashington Post” ir “Tha 
Evening Star”, Baltimorės laik
raščiai ir NCWC informacijas 
gavę katalikų leidiniai visoje J- 
AV teritorijoje. Apie Vasario 
16 dienos prasmę ir minėjimus 
rašė taip pat New Yorko, Cle
velando, Chicagos, Baltimorės, 
Shenandoah ir kitų miestų spau 
da.

i

TELE VIZI JAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už 
dirbtuvės darbą — $10.00 ir dalys 

Pigios paveikslinės lempos.
J. MIGLINAS 

2549 W 69tb St II u PR 6-1063

i

I

i Geroje judrioje vietoje ilgą laiką 
gerai išvystyta prekyba “The 
GIFT STUDIO”. Paveikslų įrėmi
nimas. brangenybės, sienų papuo
šimai ir kt. dalykai. Savininkai iš
vyksta ir parduoda už prieinamą 
kainą. Reikia pamatyti, kad įver- 
tintumet.

— New Yorke sausio 23 d. į- 
vyko Pabaltijo Diplomatinių at
stovų JAV pasitarimas. Jame 
buvo pasikeista nuomonėmis 
apie tarptautinę padėtį ir tarta
si einamaisiais reikalais.

— Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas ir O. Kajeckienė pasta
ruoju metu dalyvavo priėmimuo 
se, kuriuos ruošė savo tautinių 
švenčių arba ambasadorių išlei
stuvių progomis ambasadoriai 
— Graikijos, Kamerūno, Libi
jos, Pilipinų ir Tchado.

Vėliau buvo pakviesti ir daly 
vavo Grand Rapids diecezijos 
vysk, augziliaro K. A. Salatkos 
konsekracijoje ir jo pagerbimo 
pietuose kovo 6 d. Pantlind vieš 
būtyje, Grand Rapids, Mich.

— Haiti ambasadorius dr.
Louis Mars, pasveikino Lietu
vos atstovą raštu savo ir savo 
vyriausybės vardu ir pranešė, 
kad Lietuvių Tautai pagerbti va 
sario 16 d. prie Haiti ambasa
dos bus iškelta Haiti vėliava.

— Vasario 16 d. Lietuvos at
stovą sveikino valst. sek. ir ei
lė aukštųjų pareigūnų.

— Vasario 16 dienos minėji
muose dr. S. A. Bačkis pasakė 
kalbas Washingtone Lietuvių 
Amerikiečių dr-jos rengtose iš
kilmėse vasario 11 d. ir kitur.

— “Congressional Record” nu
meriuose pakartotinai buvo mi
nima Lietuva ryšium su Vasa
rio 16 diena ir katalikų Bažny
čios Lietuvoj persekiojimu. Va-ikai 12 padaužų pradėjo kelti 
sario 16 dienos pro ja Vasario triukšmą ir stumdyti kitus va- 
15 d. “Congr. Record” tilpo 
daug apie Lietuvą medžiagos. 
Ten tilpo ir prel. M. Kemėžio 
ir kun. dr. J. Vaško pasakytos 
senate ir atstovų rūmuose in- 
vokacijos. Ligšiol tilpo virš 60 
atstovų ir virš 15 senatorių kal
bos. Vėlesniuose “Congr. Re
cord” numeriuose tebetęsiama 
spausdinti senatorių ir atstovų 
pareiškimai.

— Apie Vasario 16 dienos 
šventę ir pasiuntinybėj sureng
tą priėmimą bei JAV Preziden
to lietuvių delegacijos priėmi
mą šiemet šiltai aprašė du di
dieji Washingtono dienraščiai— I

MUZIKANTAI POLICIJOJ
Dalias simfonijos orkestro 56 

nariai buvo sustoję prie polici
jos nuovados, 2138 N. Califor- 
nia, kai jų autobuso vairuoto
jas už per greitą važiavimą tu
rėjo ten padėti $25 užstatą. Mu 
zikantai policijai už tai nepa
grojo.

KILNOJAMOS MOKYKLOS

Chicagoje pradėjo veikti kil
nojamosios mokyklos. Pirmo
sios “trailerių’’ mokyklos buvo 
atvežtos prie Sumner pradžios 
mokyklos, 715 S. Kildare. Iš vi
so bus išbandytos 150 tokių mo 
kyklų. Jos skiriamos palengvin
ti ten, kur vaikai dabar moko
mi dviejose pamainose.

ATRASTAS CTA AUTOBU
SAS

!

r

I

TERRA
3237 W. 63rd St.. Chicago 29. Hl. 

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

Kpsimoka skelbtis “DRAUGE1 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimų kaino 
visiems prieinamos

T

THE GIFT STUDIO 
2449 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
Tel. PR 6-1500

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

1 Parko apyl. §61,500.
Į 6 kamb. mūr. V/2 vonios. Gazu 
i1 šildvmas. Garažas. Arti 65-os ir 
{Fairfield. §16,900.

Auksinė proga nusipirkti per 
daug metų išdirbtą biznį — nau
jagimių ir vaikų rūbų krautuvė. 
Pagrindinė biznio gatvė Marąuette 
Parko rajone. Pelnas, metinės pa
jamos §20.000. Biznis §6,000 su 
krautuves įrengimais. Inventorius 
už §?

Rūbų valykla ir gražus butas 
su namu. Patalpos galima panau
doti 
gos 
rint 
apie
ton Parke. Tik §14,800.

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais

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

Groserių ir delikatesų krautuvė. 
Įsigyvenęs biznis. Pilnas prekių. 
Užpakaly 5 kamb. butas, 3 mieg. 
Parduoda dėl ligos.

4518 S- Rockkvvell St.

Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus!

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

eitam bizniui). Lengvos sąly- 
šeimai, ypatingai žmonai no- 

padidinti metines pajamas 
85,000 esant namuose. Brigh-

I
1

HE 6-1517 arba PR 8-1595
GERAI SUTVARKYTAS

2 butų — 5 ir 4 kamb. med. na
mas Brighton Pk. Alyvos šildymas. 
$20,000.

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. WAlbrook 5-6015

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. WESTEKN AVE.

REpnblic 7-9515 arba BE 7-4639Perskaitę "Draugą", duoki* 

te ii kitiems pasiskaityti.
Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus!

CONTRACTORS

Irtankiis! * A? ABALL RdoFING ” ’

I 
Į i

BELL-VARPAS ’
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public
6455 SO. KEDZIE AVENUE

Tel. PRospect 8-2233

J. BACEVIČIUS

IIII!Illlllllll!lllll!IZilll!ll!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE 

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-3792 

miiiiiiiimmiiiiiiiiiiiimiiiii'iiiiiiiiiiiiiti

$36,000
Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai 

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE 

2405 VV. 5Ist St. WA 5-5030

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013 

| 7403 SO. VVESTERN AVE.
y Chicago 36, Illinois p
C-, _

įsteigta prieš 48 metus
Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm

traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eoated). 
“Tuckpointing”.
Nemokamai 
sios kainos 
dara dieną 
niais.

Dažymas iš lauko 
Pilnai apsidraudę 

apskaičiuojame; žemiau- 
Darbas garantuotas. At- 
ir naktį bei sekmadie.

LA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS

t

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 

inaces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

; 7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehili 6-7875

70 AKRŲ ŪKIS Paw Paw, Michi- 
j gan, parduodamas arba mainys į 
I nuosavybę pietvakarių miesto da- 
1 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-.

I binkit HE 4-8489 rytais iki 12 vai.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0-

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIU8 
MEDICINOS n* PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMU 
PAGAL JOSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

IR VIC. SRADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
įrengiame šiltu oru Ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilera), air condition ,rs, ry- 
nos (gutters) iki 3 metų išsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAJ,

3431 S. Kedzie A venų* 
Chicago 23, Illinois

Tel. 277-1442 Res. OL. $-0412.

REZIDENCINIAI 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

VALANDOS:

Į

Už santaupas, įneštas mėnesio 
15 d., nuošimčiai mokami nuo 

to mėnesio 1-mos dienos.

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas T 1^1

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Hranša
I

Remkit dien. “Drauge”

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ..
ST 3-0703 CL 7-2O94 Chicago, IU.

LAPKUS BUILDERS, INC.
S Statome įvairius pastatus. Dar
ybas atliekamas labai sąžiningai, 
^/vartojant geriausias medžiagas. 
■Turime dar keletą sklypų Chicagoj.
1 6440 SOUTH PULASKI RD.

RE 7-6630 arba LU 1-0400 V. ŠIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 WEST 7 Ist STREET

I Tel.; PR 8-4268 Ir Tfc Z-5531 ||

Išnuom. 5 kamb. apšild. butas, 
švarus — atremontuotas.

Tel. 776-9404

CTA autobuso vairuotojas 
sustojo prie 93-ios ir Cottage 
Grove gatvių pašaukti policiją,

žiuojančius keleivius. Kai jis 
grįžo, autobuso nerado. Chica
gos policija vėliau rado tuščią 
autobusą prie 96-tos ir Forrest.

CICERO, 16th St. ir 49th Ave. 
1 apylinkėje, 2-jų butų 5 ir 5 kamb., 
gazu apšild. Nerūdijančio plieno 

j žiem. langai, spinteles virtuvėj, 
i “built-in” krosnys, kilimai, 2 auto. ‘ 
1 garažas. Pilnai sumodernintas, 
į $30,000. Savininkas. TO 3-2394. j

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

AND LOAN ASSOCIATION
tiSO South Halsted Street • Chicago 9 • CIAfiside

l Atdaras sekmad. nuo 2 iki 5 vai. 
6519 S. OAKLEY AVE.

Naujas mūr. “expandable” na
mas. Plytelių vonia ir virtuvė. 
Karštu vand. apšild. Trigubom vė- ‘ 
žėm alumin. žiem. langai ir siete
liai. Iškelta kanalizacija ir “sump” 
pompa. Žema kaina.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT j

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. IVestern Ave.,
Chicago 9, III.
Tel. VI 7-3447

Split by PDF Splitter



Astronauto Gienn šeima, po visų iškilmingų priėmimų, eina pa
simelsti j Arlington, Va., bažnyčią prieš grįždamas į Cape Cana
veral, Fla. , (UPI)

: Rengti komiteto vardu padėkojo 
už gausų dalyvavimą, aukas ir 
mergaičių kvartetui bei J. Stan
kaičiui už gražiai atliktą pro
gramą. Barb. Paež.

KANADOJE

A

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. kovo mėn. 8 3. 7

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

t MŪSŲ KOLONIJOSE
Paterson, N. J.
Kongresmanas Ch. Joelsonas ti

kina, kad Lietuva bus laisva

Hamilton, Ont.
Vyt. Babecko muzikos studija

Daugel metų Hamiltone vei-į 
kia muz. Vyt. Babecko studija. 
Ponas Vyt. Babeckas yra darbš 
tus ir atsidėjęs darbininkas mu 
zikinei kultūrai. Jo muz. studi
ją lanko ne tik lietuviai, bet ir 
kanadiečiai. Paties studijos ve
dėjo specialybė yra akordeonas. 
Bet duoda jis ir pianino pamo
kas. Balandžio-1 d., sekmadienį, 
bus Babecko studijos mokinių 
koncertas. Tai bus pirmas toks 
didesnis pasirodymas. Visas pel 
nas yra skiriamas šalpos rei- i 
kalams. Koncertą globos Šal
pos Fondas ir, kiek galėdamas, j 
talkininkaus pačiam parengi
mui. Kaip žinoma prašančių y- 
ra daug, o duodančių — maža.

Vedė Arūnas Bujokas
Vienturtis Bronės ir Stasio 

Bujokų sūnus Arūnas, vos 20 
metų, jau sukūrė šeimą. Vestu
vės įvyko vasario 24 d. Winni- 
pege, Man., kur tėvai pastoviai 
gyvena. Jos buvo labai šaunios. 
Stasys Bujokas yra senas spau 
dos darbininkas, Meerbecke re
dagavęs stovyklos laikraštėlį 

! kartu su agr. Indreika. Bendrai 
nemaža jo straipsnių yra tilpę 
lietuvių spaudoje Kanadoje ir I 
JAV.

A N NA LAZUTKA
(PALIULYTE)

Gyveno 6546 So. Washtenaw Avė., Chicago 29, Illinois.
Mirė trečiadienį, kovo 7 dieną 1962 m„ 1:23 vai. po 

pietų, sulaukusi 58 m. amž. Gimė Cambridge, Mass.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Micha^l, 2 dukterys: 

Dolores, žentas Andrew Yuknis ir Barbara, žentas Edmund 
Vaitkūnas, 6 anūkai, 2 seserys: Mary Paliulis ir Helen. švo
geris Anthony Doman ir šeima, 3 broliai: John Pakner, bro
lienė Bettye, Joseph, brolienė Jean ir Anthony, brolienė 
Helen ir jų šeimos. 2 švogerkos: Agnės Schmidt ir Anne 
Stanke ir jų šeimos, švogeris Bruno Lazutka su šeima, ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S.. 
Western Avė. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 10 d. Iš ko
plyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėta į švenč. Panelės Marijos 
Gimimo parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų laidojama Šv. Kazimiero kapinėse.

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

Nuliūdę lieka: Vyras, dukterys, žentai ir anūkai.
Laid. direkt. Mažeika-Evans, Telef: REpublic 7-8600.

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

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

rai yra pavyzdys visiems lietu
viams, nes tai tylus besirekla
muojąs, bet tikrai savo tėvynę 
mylįs lietuvis. Knygų sąrašas 
bus paskelbtas vėliau, kad pa- 
tersoniečiai žinotų, kokios kny
gos yra bibliotekoje ir jomis 
pasinaudotų.

Kongresmanas Charles Joel- 
scn pabrėžė, kad nesvarbu ku
rios tautos mes esame, turime 
melstis ir dėkoti Dievui už gy
vybės dovaną. O gyvybės do
vana duota tam, kad žmogus 
laisvai galėtų dirbti, kurti. Zmo Kada dar kūrimosi stadijoje 
nės tokią brangią dovaną turi tebebuvo Lietuvių Fondas, jau 
išnaudoti. J. Gienn apskrido pa Vincas Ignaitis buvo paskirtas 
šaulį ne vienas. Prie jo skridimo (patikėtas) to LF įgaliotiniu 
prisidėjo daugelis lietuvių, nes 
jo skridimui reikalingi ir kiti teisinius L. Fondo formalumus, 
dalykai, prie kurių dirba lietu- galės laisviau veikti ir Kanados 
viai. Rusų komunizmas prade- lietuvių tarpe Fondo įgaliotas 
da vis daugiau ir daugiau nu- Vincas Ignaitis, kuris minėto 
statyti pasaulį prieš save už Fondo reikalams yra pašventęs 
nepasitikėjimą savais žmonė- daug laiko ir energijos. Jo nuo 
mis, už visko slėpimą. Lietuvoj mone, LF pirmoje eilėje turės 
žmonės turėtų žinot, kad Ame- pradėti rūpintis lietuvių jauni-

i

Lietuvos nepriklausomybės at 
kūrimo šventę šiais metais Pa- 
tersono visuomenė minėjo vasa
rio 25 d. Rytą Šv. Kazimiero 
bažnyčioje buvo iškilmingos pa 
maldos. Šv. mišias atnašavo ir 
progai pritaikintą pamokslą pa 
sakė kun. Vytautas Demikis. 
Jis prašė visus melstis už ken
čiančią tėvynę, prisiminti mal
doje žuvusius už jos laisvę. Gy 
vieji visi turi prisidėti prie jos 
išlaisvinimo: kas gali prisideda 
pinigine auka, darbu ar pan. Po 
pamaldų buvo sugiedotas Tau- 
j tos himnas.

Po piettį'Lietuvių Piliečių klui 
bo naujoje salėje įvyko iškil-1 
mingas susirinkimas, kurį pra' 
dėjo Lietuvių Bendruomenės 
pirm. Ant. Rugys, pakviesda
mas Šventei Rengti komiteto 
pirm. A. Gudonį vadovauti mi- rikoj lietuviai kovoja už juos.mo tautiniu auklėjimu ir lietu- 

I vybės išlaikymu. V. Ignaitis gy
vena Rodney, Ont. R. R. 3, Ca- 
nada.

Ignaitis — Lietuvių Fondo 
įgaliotinis

Kada dar kūrimosi stadijoje

Kanadai. Dabar, atlikus visus

<;
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fe 
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JUOZAPAS
Gyvenęs 2525

Jau suėjo treji metai, kai 
mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvelį, kurio netekome 1959 m. 
kovo 9 d. Jis palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.’

Šį penktadienį, kovo mėn. 9 d. 8 valandą ryto švenč. Pa
nelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Marąuette Parke) bus lai
komos šv. Mišios už a. a. Juozapo Rachuno sielą.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Juozapo Rachuno sielą.

Pasilieka nuliūdę: Žmona, sūnus, marti ir giminės

RACHUNAS
W. 71st Street

negailestinga mirtis atskyrė iš

.L F. EUDE1KIS
’ RIDOTŪVIŲ DIREKTORIUS

®
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue

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

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

nėjimui. Invokaciją sukalbėjo ir jų laisvę. Kongresmanas už- 
parapijos klebonas kun. Jonas baigė žodžiais, kad tironija žus 
Kinta. Po to atsistojimu pagerb 
ti mirusieji už Lietuvos laisvę. Į 
Jų atminimui Danguolė Masio- 
nytė pianinu paskambino Avė ninę programos dalį pravedė D. 
Maria. Dėl Pennsylvanijos vals
tybėje siautusios sniego pūgos 
pagrindinis kalbėtojas prof. A. 
Kučas negalėjo atvykti, todėl 
žodį tarti buvo paprašytas kon-, 
sulas V. Stašinskas iš New Yor
ko. Lietuviai turi išlikti lietu-1 
viais, kalbėjo konsulas. Renka- lat-Kelpšaitė padainavo šešias 
mės nepasidžiaugti Lietuvos ne į dainas. Po to Jonas Stankaitis 
priklausomybe, bet ryžtis kovo- ' pagrojo 
ti už jos laisvę. Kova yra visų 
vienoda: kas gali prisideda dar 
bu, kam laikas neleidžia prisi
dėti darbu, prisideda pinigine 
auka. Reikia pasidžiaugti, kad gražiai. Patersoniečiai juos su- 
lietuviai dėl savo tėvynės gero 
daug padaro. Jie ne tik kalba, 
bet ir dirba.

Po konsulo žodžio Jane Ado
maitytė perskaitė Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo ak
tą.

Nedidelė Patersono kolonija 
- kasmet Lietuvos laisvės reika- 
" lams suaukoja gražią sumą pi

nigų, kasmet išpildo nustatytą 
kvotą ir net daugiau. Todėl 
Šventei Rengti komiteto ižd. A. 
Masionis kvietė ir šiais metais 
aukoti taip, kaip ir pereitais 
metais buvo aukojama. Ta pro
ga jis pranešė, kad senos kartos 
Amerikos" lietuvis Jonas Kru
konis, kuris ir šiais metais da
vė didžiausią auką 70 dol. Va
sario 16 d. proga Patersono 
viešajai bibliotekai nupirko 17 Į 
lietuviškų knygų už 51 dol. Tai 
pačiai bibliotekai pereitais me
tais jis nupirko 12 angliškų kny 
gų apie Lietuvą. Be to, Lietu- 

. vių Piliečių klubui jis užsakė 
T laikraščių už 32 dol. Tokiuo bū

du jo auka yra 153 dol. Tai tik-

ir Lietuva bus laisva.
Šiais metais meninę progra

mą išpildė vietos jaunimas. Me-

4

Masionytė. Pirmiausia mergai
čių kvartetas, kurį sudaro Ja
ne Adomaitytė, pereitą pavasarį 
baigusi Rutgers universitetą, 
Dalia Augulytė, baigusi Doug- 
lass universitetą ir studentės 
Irena Bražinskaitė ir Vita Tai-

akordeonu lietuviškų i 
melodijų pynę, o pabaigai vėl 
merga’čių kvartetas padainavo 
lietuviškų dainų. Ir dainininkės 
ir muzikantas programą atliko

Atiduokite vartotus rūbus
Hamiltono Šalpos Fondas yra 

paskelbęs vartotų drabužių rin
kimo vajų, kuris truks iki kovo 
mėn. pabaigos. Norima rūbų 
siuntas pasiųsti Suvalkijos tri
kampio lietuviams, kurie po pra 
ūžusio karo ir didelio nualinimo 
vis dar negali atsigauti. Jie visi 
prašo ypač rūbų. Šalpos Fon
das nori savo tautiečiams Ve
lykų proga padaryti džiaugsmo. 
Todėl apvalykite visi savo spin
tas ir skrynias ir kas nereikalin 
ga atiduokite Šalpos Fondui, o 
pastarasis perduos juos tiems 
lietuviams, kuriems jie reikalin- 

Kl. G.

A. -j- A.
ANNA LOBICK

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

žentas Joseph, June Speaker, žentas Bcnjamin ir Marcella Spraf- 
ka, sūnus John. marti Blanche, 10 anūkų. 10 proanūkų, sesuo 
Antoinette Cirvelis. 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.

bus atlydėta į St. Adrian parapijos bažnyčia, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. 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 Lackawicz. Tel. RE 7-1213.

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 Ifh Si., PR 9-1355 ir 9-1356

to

m.

ry-

nulydėta j

pažįstamus

proanūkai.

I 
f

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

_ X

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

y a

tiko labai šiltai ir negailėjo ka
tučių, nes visi didžiavosi, kad 
kartą buvo apsieita be kviesti
nių menininkų.

Baigiant minėjimą Vaclovas 
Čižiūnas perskaitė rezoliucijas: 
JAV prezidentui, valst. sekr. 
Dean Rusk, Jungtinių Tautų am 
basadoriui A. Stevenson ir A- 
merikos Lietuvių Tarybai. Su
sirinkimas vienbalsiai jas priė- 

, mė. Tris pirmąsias studentas 
Algis Šaulys išvertė į anglų kal
bą.

Salėje aukų surinkta 705 dol. 
Negalėję dalyvauti pereitą sa
vaitę įteikė 38 dol. Viso 743 
dol. Tikimasi daugiau.

Daugiausia, kaip ir kasmet, 
paaukojo Jonas Krukonis — 

' 70 dol., kun. kleb. Jonas Kinta 
30 dol., Fab. Saranka 26 dol., 
Lietuvių Piliečių klubas 25 dol., 
kun. V. Demikis 25 dol., Pater- 
sono Lietuvių Bendruomenė 25 
dol., Gediminas Klimas 15 dol. 
Smulkesnės aukos bus paskelb
tos vėliau.

Po to A. Gudonis Šventei

August Dapser
Gyveno 840 W. 33rd Place

Mirė kovo 7 d., 1962, 9:55 v. 
ryto.

GimS ChicaROje, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 Sūnūs; Richard. marti Fran- 
ces ir Donai d, marti Ix>rraine, 2 
anūkai, motina Helen, 3 bro
liai: Peter, brolienS Kstelle,
Leo’. brolienS Katherine ir Jo
seph, brolienS Joan, kiti gimi
nės. draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips kopyčioje, 3307 So. Li
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad.. ko
vo 10 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, marčios, mo
tina ir broliai.

Laidot. direkt. Antanas M. 
Phillips. Tel. YArds 7-3401.

A. "|“ A. 
PETRAS GEDMINT

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

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

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marijona (Vaitkutė), 
duktė Helen tVoisetsehlaeger, žentas John, anūkas John, Jr., 
sesuo Ona Masiliūnas, švogeris Jonas ir šeima, švogeris An
tanas Olbikas su šeima, pusbrolis kun. Jonas Kučinskas, gyv. 
Calif., krikšto duktė Helen Mockus, kiti giminės, 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 pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

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

A. f A.
JONUI CHMIELIAUSKUI mirus, 

jo žmoną, mielą Jadvygą ir dukterį Irena Bužėnienę 
su šeima gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai už
jaučia ir kartu liūdi

Jonas, Ona Maryti ir Rūtelė Kasperaičiai, 
Stase Stočkuti ir Albertas Stočkus

ite* t

Tel. OOmmodore 4-2228

X

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

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ.

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

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

Pasinaudokite Classified
v
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X Prel. Mykolas Krupavičius 
Lietuvių Fondui paaukojo 100 
dol. LF organizatoriai yra ne
paprastai dėkingi jam už šią 
auką, ypatingai žinodami, kad 
prelatas jokių nuolatinių paja
mų neturi. Moraliai jo ši auka 
suteikia didelę jėgą LF darbuo 
tojams, nepavargti šioje misi
joje ir nugalėti visas būsimas 
organizacines ir kitas kliūtis. 
Prel. Krupavičius yra vienas iš 
LF idėjos iniciatorių, dalyva
vęs keliuose jų posėdžiuose, ben 
drai sekęs daug tuo reikalu dis
kusijų ir davęs išmintingų pa
tarimų. Tikimės, kad daug kas 

• paseks prelato pavyzdžiu ir ne
prašomi pasiųs savo auką L. kas, Balys Brazdžionis, R. Kin 
F-dui. Prelatas yra ; mūsų visai 
tautai žinomas kaip politikas, 
visuomenininkas, autorius ir 
valstybininkas, ir jį čia norime 
pristatyti didžių idėjų pirmta- 
kūnu ir drąsiu jų organizato
riumi ir vykdytoju.

I

X L. B. Chicagos apygardos 
Švietimo komisija ruošia visų 
Chicagos lituanistinių mokyklų 
mokinių bendrą vakarą. Prog
ramoje, kuri bus įvairi ir įdomi, 
pasirodys kiekviena mokykla 
atskirai. Prašoma visus lietu
vius mokinius, tėvelius ir pla
čiąją visuomenę į šį lituanisti- 
nių mokyklų pasirodymą atvyk
ti. Vakaras įvyks kovo 24 d., i 
šeštadienį, 6 v. v. Jaunimo Cen
tre.

X Dail. J. Daugvila paruošė 
dekoracijas veikalui Kalėdos, 
kurias stato Marąuette Parko

i Lietuvių Tautinis ansamblis ko
vo 11 d., sekmadienį, 3 v. p. 
p. Marąuette Park lietuvių pa
rap. salėj.

X J. Kukeckis ir A. Liepinai- 
tis (patys pirmieji) — po 10 
dol., K. Pocius — 15 dol., B. 
Pakštas ir Rudmino laidotuvių 
įstaiga — po 10 dol., Neįskaito
mas, A. Vilimas, dr. V. Labo-

AUKA $1.00
ŽAIDIMAI .... PRAŠMATNYBES .... VAIŠES

Jaunimas ir pagyvenę žmonės kviečiami!

ŠVENTO ANTANO PARAPIJOS
Tėvų Marijonų Bendradarbių 21 Skyrius

— rengia —

IŠ ARTI IR TOLI

X Dr. P. Daužvardžio pager- > 
biman, kuris įvyks kovo 18 d., 
atvyksta iš Washingtono min. į 
J. Rajeckas. Pagerbimui pakvie 
timai kainuoja po 6 dol., o ne 
po 5, kaip per klaidą buvo pa
skelbta.

ideris, V. Avižius, K. Ancevi- 
čius, Talandis krautuvė, resto- 
ranas “Palanga4’, “Marginiai”, 
J. Lieponio baldų prekyba, J. 
Kiznis, J. Kaunas, P. švelnys, 
A. Razma, A. Sadauskas ir M. 
Petkienė — po 5 dol. aukojo 
“Palik ašaras Maskvoj” knygos 
fondui. Daug aukojusių po ma
žiau. Komisija stengsis skelbti 
visus, kviesdama ir toliau neuž 
miršti komisijos finansų vedėjo 
J. Bertašiaus adreso: 2642 W. 
15th Str., Chicago 8, III.

X Šv. Petro ir Povilo parap. 
kleb. S. Petrauskas, porai sa
vaičių buvo išvykęs atostogų į 
San Diego, Calif., pas brolį dr.

CHICAGOS ŽINIOS
NUPIGINS GAZOLINU -■• —

American Oil kompanija nu- i įgauta, nudvėsė prie 54-tos

X Dail. Br. Murinas intensy
viai ruošiasi savo individualinei1 
dailės parodai, kurios, atidary- "an“ p^ra“t“'’ £“s“Įuri £

... . . ' sakingą darbą valdžios įstaigoj.
Kun. S. Petrauskas vežėsi kar
tu savo motiną Viktoriją. Pra
eitą penktadienį klebonas grįžo 
į savo pareigas.

X “Palik ašaras Maskvoj”

mas įvyks kovo 17 d. 6 v. v. 
Čiurlionio galerijos patalpose. 
Parodoje bus išstatyta 60 ak
varelių ir aliejinės tapybos kū
rinių.

X Kun. Juozas Budzeika, M-
IC, šį sekmadieni, Visų Šventų- knygos fondui L. F. Bičiulių
jų parapijoje, kur klebonauja 
kun. Pr. Lukošius, pradės misi
jas. Be to, 10 vai. Lietuvos ne 
priklausomybės minėjimo pro
ga, LB Roselando apyl. v-bos 
kviečiamas pasakys tai dienai 
skirtą pamokslą. Už Lietuvą 
šv. mišias aukos kun. A.
nevičius, laike pamaldų giedos 
parap. choras, vad. P. Skridai- 
ios. Smuiku gros P. Matiukas. 
Pamaldose lituanistinė mokykla 
dalyvaus organizuotai su vėlia
vomis, po pamaldų parap. salėj 
įvyks minėjimas.

daro pirmą išvyką į New Yor- 
ką. Dangoraižių didmiesčio lie
tuviška visuomenė turės progos 
išgirsti šio meninio vieneto lie- * 
tuviškų dainų ir Strauso valsų 
koncertą. Chorui talkins mote
rų trio.

Koncertas įvyks kovo 24 d. 
7 vai. Franklin K. Lane High 
School auditorijoj, Jamaica av. 
ir Dexter Court gatvių kampas. 
Koncertą rengia New Yorko 
skautų Tauro tuntas.

— Dr. V. Juodeika, Portlan 
do (Oreg.) universiteto profeso 
rius, iš Vasario 16-tos minėji
mo prisiųsdamas auką Kuchel- 
Lipscomb rezoliucijai paremti, 
ALB Portlando apylinkės vardu 
ir vietos Baltijos komiteto var
du pažada pilnai įsijungti į 
komiteto talkininkų eiles.

— “Floridos Lietuvių” laik
raščio koncertas įvyks kovo 10 
d. 12 v. d. Laiškanešių svetai
nėj. Meninę dalį atliks St. Peter 
sburgo Dailės choras. Solo dai
nuos sol. A. Navickaitė ir Mia
mi choras. Akordeonu gros Lip 
niekas.

URUGVAJUJ
— Montevideo miesto ir apy

linkių lietuviai Vasario 16-ją 
paminėjo su pakilusiu ryžtu. Ra 
dijų Independencia irfSarandi ban 
gomis apie Lietuvą, jos klausi
mus, sovietų kolonializmą eilę 
paskaitų ir kalbų pasakė min. 
dr. K. Graužinis, K. Čibiras, 
lietuvių bičiulis J. P. Martinez 
Bersetche, Liet. Kultūros d-jos 
pirm. Vyt. Dorelis, Bendruome
nės pirm. M. Svečiulis ir kt. 
Montevideo spauda Lietuvai ir 
jos padėčiai skyrė daugiau dė
mesio kaip anksčiau. Vasario 16 
vakare Lietuvos pasiuntinybėje 
buvo priėmimas — be lietuvių, 
dalyvavo ir Lietuvos draugų bū 
rys. Urugvajaus vyriausybės 
vardu pasveikino užs. reik. Tu
jos protokolo direktorius Do- 
minguez. Visuomenės minėjimas 
surengtas vas. 17 d. Dalyvavo 
šimtai lietuvių. Be Lietuvos 
min. dr. K. Graužinio, kalbėjo 
dar penki asmens, sveikino lat
vių ir kroatų atstovai. Pasirodė 
Vyt. Dorelio vedamas choras ir 
N. Stanevičiūtės tautinių šokių 
grupė. Lietuvos šventė baigta 
vasario 18 d. iškilmingomis pa
maldomis, asistuojant vėlia
voms, dalyvaujant jaunimui 
taut. rūbuose ir visiems sugie
dojus tautos himną.

šių metų Ukrainos nepr. šven
tės proga. Toliau — paminimos 

' “Lietuvių Dienos”, kur buvo tū
pęs Pr. Alšėno pasikalbėjimas 
su prof. S. Pidhainy komuniz
mo doktrinaline tema, o taip 
pat — kitas straipsnis, pavadin 
tas “Volia Ukrainy!” — taip 
pat Ukrainos nepr. 44-tųjų me
tinių proga.

Nurodomas ir P. Alšėno pasi 
kalbėjimas su prof. S. Pidhai
ny, tilpęs “Draugo” literatūri
niam priede, lietuvių ir ukrai
niečių kultūriniais reikalais. Il
gas straipsnis baigiamas pakar
tojamu linkėjimu, tilpusiu to
rontiškiam ukrainiečių laikraš
tyje “Vilne Slovo ”, Lietuvos 
nepr. šventės proga, Pr. Alšė- 
nui ir visiems lietuviams greitai 
sulaukti to laiko, kada lietuvių 
tauta, kaip didelės ir turtingos 
istorijos savininkė, vėl galės su 
laukti laisvės ir galės iškelti lai 
svės vėliavą Gedimino pilyje ir 
kalne Vilniuje.

|
— Bostono choras New Yor- 

prof. S. Pidhainy išleistos kny- | ke. Praėjusiais metais su pasi- 
Užmušta stirna svėrė gos “Death Island”, taipgi nu- sekimu Clevelande koncertavęs 

rodomas “T. Ž.” vedamasis —Bostono Lietuvių mišrus choras

J. A. VALSTYBĖSE
— Ukrainiečiai pagerbė lietu

vį žurnalistą. “Amerika”, uk
rainiečių katalikiškas dienraš
tis, leidžiamas Philadelphijoje, 
šūkiu: “Dievui ir tėvynei”, pa- 

Į gerbė lietuvį žurnalistą Pr. Al- 
šėną, vasario 21 d. laidoje iš
spausdindami prof. Ivan Ivano- 

■ vich Sandui, gyv. Toronte, strai 
psnį, pavadintą “Lietuvių žur- 

. nalistas—ukrainiečių draugas”. 
Straipsny paduodamos išsamios 

į Pr. Alšėno biografinės žinios,
jo energingas ir gausus darbas i 

I kaip lietuviškoj, taip angliškoj 
spaudoj, pagaliau, nurodoma— 
kokiu būdu jis tapo nuoširdžiu 
ukrainiečiu bičiuliu. Esą, jau vi 
sa eilė Pr. Alšėno parašytų 
straipsnių buvę lietuviškojoje 
spaudoje, liečiančių Ukrainą ir 
paskirus ukrainiečius. Įsakmiai 

[ išvardindamas kur ir kas buvo 
rašyta, prof. Sandui nurodo 

, kur per 
eilę numerių ėjęs Pr. Alšėno 

i Solovkų kalinio *

,dyti. Viena stirna, automobilio “Tėviškės Žiburius”,
2x111(71 lCd.Il V711 KOllipd.lllJd. IIU.“ I

mušė gazolino urmo kainą 2.1 ir Cicero- Peršoko tvorą, vertimas iš
cento. Laukiama, kad kitos kom suPanči4 Midway aerodromą,_ ir r~* - — 

' panijos panašiai pasielgs ir kad dingo- TT 
gazolino pardavėjai Chicagos iper svarų.
rajone irgi numuš kainas pirkė
jams. American Oil gazolinas 
urmo kaina pardavėjams kai
nuoja 13.8 cento už galioną pa
prastos ir 17.3 cento už galio
ną geresnės kokybės, žinoma, 
čia neįskaitoma federaliniai ir 
valstybės mokesčiai.

NESUTINKA NUOMONĖS 
DĖL “GEMBLIAVIMO”

Roswell Spencer, demokratų 
kandidatas į Cook apskrities 
šerifus, TV pasikalbėjime pa
reiškė, kad pagal jo nuomonę 
įstatymų legalizuotas “gembli- 
nimas” yra “gera mintis” ir tu
rėtų būti išbandytas Chicagoje. 
Tačiau Chicagos meras Richard 
Daley, irgi demokratas, yra prie 
šingos nuomonės.

SATELITŲ IEŠKOTOJAMS
Echo I, satelitinis balionas, 

paleistas į erdves prieš pusant
rų metų, dar skrieja aplink že
mę. Chicagos gyventojams jis 
bus matomas šį šeštadienį 5:13 
vai. ryto, skriejąs į šiaurės ry
tus 13 laipsnių aukštumoje virš 
pietų horizonto.

b

metiniame susirinkime Chicagoj 
surinkta 50 dol. Vajus bus sti
priai suaktyvintas, ir pinigai 
aukų lapais renkami visose pri
einamose vietose. Komisija lau
kia jūsų paramos šiam svar
biam tikslui.

Sta-~

Kazimieras Laurinavičius,
W. 69 st,, Kazimierinių 

klišių

X 
2752 
proga paaukojo Draugo 
gaminimo mašinos skoloms ma
žinti 20 dol. Kaip atsimename 
prieš porą metų K. Laurinavi
čius buvo paskyręs tūkstantį 
dol. Draugo romano konkursui. 
Ačiū spaudos rėmėjams.

X Dr. A. Virbickas, pernai 
buvęs Amerikos Lietuvių Tary
bos Chicagos skyriaus pirminin
kas, penktadienį, kovo 9 d. 7 v. 
Jaunimo Centre kalbės žurnali
stinėje popietėje, tema: “Ar 
Alto reforma pagyvintų politinį 
lietuvių gyvenimą?” Kviečiami 
nariai ir svečiai paskaitoje ir 
diskusijose dalyvauti. Nariai 
prašomi atsinešti nuotraukas 

į žurnalisto pažymėjimui gauti. 
Paskaita atkelta iš šeštadienio į 
penktadienį dėl V. Banaičio pa
skaitos.

i

VAIKAI IŠĖJO ANT EŽERO 
LEDO

Penki policijos vežimai, 
ro pakrantės sargybos laivas 
ir skraidąs helikopteris susku
bo gelbėti šešis vaikėzus, kurie 
buvo išėję gana toli ant ledo 
prie Montrose — Wilson pliažo. 
Vaikai, pamatę tiek gelbėtojų, 
išsigando, grįžo į krantą, gavo 
smarkiai barti ir išsiskirstė.

X Giedrė Žumbakienė, Korp.
Giedros menininkė, paruošė pro
pagandinius plakatus madų pa-

X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 rodai — J1 taiP Pat rūpinasi ir 
metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737 W. 43 St., tel. CL 4-2390.

(Sk.)

X Don Varnas posto 43 m. 
sukaktuvės bus minimos kovo 
17 d., 7:30 v. v. Kolumbo vyčių 
salėje, 2310 W. 69 st. Bus pie
tūs ir šokiai. Rezervacijom rū
pinasi A. Anderson, 6611 So. 
Campbell. Kiti komiteto nariai 
yra Edv. Aleksa, Anthony Par- 
gauskas, Nestor Girdwain, Jo- 
seph Ramanauskas, Edward 
Stankus ir Ant. Yuknis.

X Dipl. Teis. Mečys Šimkus,. 
4259 S. Maplewood, labai tvar
kingai ir greitai užpildo IN
COME TAX visiems. Tel. CL 

7-2046.
(Sk.)

4-7450, sekmad. Y A

Perskaitę “Draugą", duoki* 
te jį kitiems pasiskaityti.

salės dekoracijomis, kuri dvelks 
artėjančio pavasario motyvais. 
Paroda vyks šį sekmad., kovo 

111 d., 3 vai. popiet. (Pr.)

X Už a. a. dailininko Juozo 
Kaminsko sielą, minint 5 m. 
mirties sukaktį, kovo 10 d., 8 
vai. ir kovo 19 d., 8 vai. Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje bus atnašau
jamos šv. Mišios. Giminės, 
draugai ir pažįstami kviečiami 
dalyvauti. (Pr.)

į X Neverta ranka rašyti, 
nei atmintinai skaičiuoti. Daug 
gražiau, greičiau ir be galvosū
kio Jums tai atliks mažos ra-

■ šomosios. skaičiavimo, čekiams 
rašyti, pinigams ir dokumen
tams registruoti mašinėlės. Ka
talogus bei informacijas gau
site dykai, tik pranešę savo 
adresą: J. L. Giedraitis.
Barry Drive, E. Northport LI, 
N. Y., kuris “Draugui” žino
mas, kaip sąžiningas asmuo.

10

(Pr.)

I

Chicagos Lietuvių Operos vyrų choro dalis repetuoja “Aidą”. Visas choras padalintas j keturias 
dalis. Čia matoma minios ir karininkijos choras. Prie fortepijono — F. Strolia. Opera bus už trijų 
savaičių. Foto: VI. Juknevičius

kė, muzikė ir visuomennilnkė. 
Tverai dabar turi plačiai Mar
ąuette Parke (69 g-vė) žino
mą laikrodžių ir įvairiausių 
brangenybių parduotuvę. A. 
Tveras yra laikrodininkas ir ne
palyginamas laikrodžių taisymo 
specialistas.

Jaunosios tėveliai Alfonsas ir 
Marija Noreikai—vilniečiai. Vil
niuje baigę mokslus ir valdinin
kavę. Dabar gražiai nuosavoje 

! pastogėje įsikūrę Chicagoje, 
Gage Parke. Abu visuomeninin
kai, gerų darbų ne tik rėmėjai, 
bet ir vykdytojai. Taigi krikš
čioniškos artimo meilės kupini 
žmonės.

Duok Dieve, jaunai lietuvių 
porai visokiausios sėkmės šei
myniniame gyevnime ir visa
da pasilikti vertais savo garbin
gų tėvų pasekėjais: nuoširdžiais 
žmonėmis ir gerais lietuviias. 
Teišsipildo visi jaunųjų planai!

Konst. Petrauskas

J
NAUJA, ŠAUNI PORA

Prieš kurį metą susituokė či- 
kagiečiai Rimvydas Tveras ir 
____ __________  Moterystės 
sakramentą jiems iškilmingai 
suteikė Angelų Karalienės var- keramikė. Abu Chicagoje baigę 
da bažnyčioje (Ivanhoe, Chica- aukštesniųjų mokyklų kursą, 
gos pietinėje dalyje) kan. Fe- dabar sėkmingai studijuoja sa- 
liksąs Kapočius, buvęs Prisikė- vo mėgiamosios srities meną, 
limo parapijos kelbonas Kaune aukštosiose mokyklose.
ir vėliau Apaštališkojo Sosto Jaunųjų tėvai Antanas Tve- 
Delegatas Vokietijoje. Dabar, ras, buvęs Lietuvos kariuome- 
parapiečių ir konfratrų pagar- nės g. š. pulkininkas, Leokadi- 
ba ir meile besinaudojąs, dar- ja Tverienė — laisva meninin-

e^e' Daiva Noreikaitė.

buojasi aukščiau minėtoje para
pijoje.

Rimvydas pasižymi paišybos 
lipdybos ir skulptūros bei archi
tektūros mene; Daiva — gabi

STIRNOS PASIRODĖ 
MIESTE

Dvi stirnos, atklydusios iš 
Palos Park miškų, pasirodė prie 
5400 S. Sayre gt. Virš 25 žmo-, 
nės ir policija pradėjo jas gau-

X Psichopedagoginių Montes- 
sori priemonių paroda ir Židi
nėlio vaikų darbai bus išstatyti 
nuo kovo 31 d. iki bal. 8 d. Jau
nimo Centre Čiurlionio galeri
joj. Parodos atidarymas kovo 
31 d. 6:30 vai. vak.

X Vida Tumasonienė iš Chi- i 
cagos, prisiųsdama Lietuvos 
Dukterų d-jos 73 dol. auką Ku- 
chel - Lipscomb rezoliucijos rei 
kalams, linki komitetui ištver
mės ir pažada Lietuvos dukte
rų paramą.

X Emilija Struck, ALRK 
Moterų s-gos 46-tos raštininkė, 
jau kelios dienog kai grįžo iš li
goninės, bet dar silpna ir gy
dosi namie. Tikimasi, kad pa-j 
lengva sustiprės.

X Vladislovui Kubiečiui ir 
jo šeimai, gyv. Chicagoje ar 
apylinkėse, yra svarbus laiškas 
nuo giminių iš Lietuvos. Laišką 
atsiimti Draugo administraci- Nuotraukoje — neseniai susituokę Chicagoje 

vaikai: Rimvydas Tveras ir Daiva Noreikaitė.
“naujųjų ateivių”

GYVENIMAS MEKSIKOJE

Dvidešimt antroje žurnalisti
nėje popietėje, kuri įvyko va
sario 24 d. Jaunimo Centre, pa
skaitą apie Meksiką skaitė red. 
V. Zalatorius, kuris asmeniškai 
Meksikoj lankėsi. Prelegentas 
papasakojo apie miestus, judė
jimą, viešbučius, pragyvenimą, 
vasarvietes, bulių kovas, bedar
bių eiles, puikius pastatus ir 
vargšų trobeles, kurios neturi 
net langų. Matyti prabangos ir 
kartu daug vargo. Bet klimatas 
labai malonus, karštokas ir pa
kenčiamas mūsų papratimu. Ke 
lionė vienam asmeniui kainavu
si apie $200, bet pats pragyve- ' 
nimas vietoje yra labai pigus. 
Jisai nekainavo nė šimto dol.
Meksikoje yra stiprus paprotys į kovo 16 
duoti arbatpinigius už patama- į salėje.

vimus. Ir jie paprastai duodami 
maži, kas mūsų pinigais išeitų 
apie 4 c. Paminėjo ir vaizdų iš 
socialinio gyvenimo, pvz. žemės 
reforma tenai seniai pradėta, 
bet nėra baigta ir žmonės lau
kia žemės iš žemvaldžių. Bažny
čiose ir kitose šventose vietose 
yra daug mums neįprastų pa
pročių, aplinkui tas vietoves tru 
kšmingos prekybos. Viešbučiuo
se nakvynių sunku gauti, jei iš 
anksto nesi užsiprašęs vietos.

Paskaita susilaukė daug pa
klausimų ir apskritai buvo įdo
mi. Popietę surengė Liet Žur
nalistų s-gos Chicagos sk. val
dyba. Sekanti popietė įvyksta 
kovo 9 d. Jaunimo Centre. Ji 
bus iš politinės srities. Paskai
tą skaitys dr. A. Verbickas — 
kviečiami nariai ir svečiai gau
siai dalyvauti. Popietėse jokių 
nutarimų nedaroma ir už pa
reikštas mintis skyriaus valdy
ba neatsako. A. Gintneris

MARQUETTE PARK NAMŲ 
SAVININKŲ D-JOJ

Namų savininkų pastarąjį 
susirinkimą atidarė pirm. J. 
Skeivys, pasveikinęs valdybą, 
narius ir svečius. Sekr. P. Ma
tonis skaitė 
narius adv. 
K. Valdis. 
laisvinimui
kas jau perduota. Susirinkimas 
buvo negausus, todėl daug rei
kalų atidėta svarstyti ateinan
čiam susirinkimui, kuris įvyks 

7:30 v. v. parapijos 
M. Tiškevičius

protokolą. Įstojo į 
Stasiukaitis ir dr. 
Valdyba Lietuvos 
paaukojo 25 dol.,

d.
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