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AMERIKA IR SOVIETU SĄJUNGĄ PATEIKĖ 
NUSIGINKLAVIMO PIANUS

Pradėjo svarstyti nusiginklavimo planus

GENEVA, Šveicarija. — Sep į 
tyniolikos valstybių atstovų kon 
ferencija vakar gavo Sovietų 
Sąjungos ir Jungtinių Ameri
kos Valstybių nusiginklavimo 
planus. Į

Sovietų pasiūlytas planas yra 
beveik toks pat kaip nusigink
lavimo programa, pateikta Jung 
tinių Tautų pilnaties susirinki
mui 1960 metų rugsėjo 23 die
ną.

Kaip ankstyvesnis Sovietų 
planas — ir skirtingas Ameri- i 
kos planas — ragina tuojau ir 
visiškai sunaikinti atominius 
ginklus, atomines atsargas ir 
visas atominių ginklų gamini
mo priemones pirmame iš tri
jų tarpsnių visuotinėje nusigink 
lavimo programoje.

Bet planas panaikinti visas 
užsienyje bazes ir išvesti įgu
las, esančias užsieniuose, pla
čiau paliečia nei 1960 metų So
vietų planas.

Amerikos planas, pateiktas 
valstybės sekretoriaus Rusk tuo 
jau po Sovietų užsienio reika
lų ministerio, siūlo 30 procen
tų sumažinti atominių ginklų 
gamybą ir didesnių paprastų 
ginklų pirmame tarpsnyje.

Jis taip pat siūlo sustabdyti 
medžiagos paruošima ginklams. &enYse išsiliejo kraujas. Jis ne-

! 000 kilogramų arba 110,000 sva 
rų ginklinio urano 235 paversti 

Į neginklų tikslams.

į Susikirto Rusk su Gromyko
i GENEVA. — Amerikos vals
tybės sekretorius Rusk ir So
vietų Sąjungos užsienio 
lų ministeris Gromyko vakar 
susikirto nusiginklavimo konfe 
rencijoje Genevoje.

Gromyko pareiškė, jog Jung
tinės Amerikos Valstybės suduo 

i da smūgį konferencijai savo 
planu pradėti naujus atominius 
bandymus atmosferoje balan
džio gale, jei Genevoje nebus 
sutarta baigti visus šiuos ban
dymus griežtoje kontrolėje.

Rusk atsakė, kad konferenci
ja “gimė” tarp daugiau kaip 
40 Sovietų atominių sprogdini
mų praėjusį rudenį, todėl ji ma 
žiausiai gali kritikuoti Jungti
nes Amerikos Valstybes.

I

reika-
Profesorius sudarys 
suomiu vyriausybę

HELSINKIS, Suomija. — 
Suomių prezidentas Urho Kek- 
konen paprašė Veli Merikoski, 
Helsinkio universiteto profeso
rių sudaryti naują Suomijos vy 
riausybę. Profesorius Merikos
ki sudarysiąs nesocialistinę dau 
gumos vyriausybę.

I 
t

Laikinosios alžiriečių sukilėlių vyriausybės vicepremjeras Belka- 
cem Krim (kairėje) palieka helikopterį prie du Parc viešbučio 
Evian vasarvietėje, Prancūzijoje, skubėdamas į posėdį, kur ban
doma pasirašyti su Prancūzija galutinį karinių paliaubų susitari
mą. Kiti sukilėlių vyriausybės pareigūnai jį seka. (UPI)

Irakiečių ir siriečių vadai tarėsi
\ •

sąjungos klausimu
BAGDADAS, Irakas. — Pa

sak Bagdado radijo pranešimo, 
Sirijos prezidentas Nazem ei 
Kudsi ir Irako ministeris pir
mininkas Abdel Karim Kassem 
susitiko užvakar prie siriečių - 
irakiečių pasienio. Damaske pra 
nešta, kad abu vyrai kalbėjosi 

- dviejų valstybių sąjungos rei
kalu, žinoma, Arabų orbitoje.

Kiekvienas jų turėjęs su sa
vim karines ir civilines delega
cijas. Pirmąjį kartą dviejų re- 

, voliucinių kaimyninių valstybių 
vadai susitiko.

Kassem sugriovė irakiečių mo 
narchiją 1958 metais, iškilus 
jam į valdžios viršūnes, o Kud- 
si’o kraštas atgavo nepriklau
somybę iš Jungtinės Arabų Res 
publikos prezidento Nasserio 
praėjusio rugsėjo mėnesio re
voliucijoje. Abu jie yra opozici
joje prieš Nasserį ir turi bendrą 
priešą Izraelį.

Konferencija įvyko tuo metu, 
kai tarp abiejų kraštų padidė
jęs politinis, karinis ir ekono
minis bendradarbiavimas.

MIRĖ MOKSLININ
KAS COMPTON

BERKELEY, Calif. — Dr. Ar- 
thur Holly Compton, vienas iš 
vyrų tiesiogiai atsakingų dėl 
išvystymo atominės bombos Chi 
cagos universitete, mirė vakar, 
sulaukęs 69 metus amžiaus.

Dr. Compton buvo atvežtas 
į ligoninę Berkeley kovo 1 die
ną, ištikus jį svaiguliui. Buvo 
konstatuota, jog jo galvos sme

Graikai džiaugiasi JAV 
pagalba

ATĖNAI, Graikija. — Laik
raščiai Atėnuose kovo 12 dieną 
gyrė Jungtinių Amerikos Vals
tybių pagalbos Graikijai 15 me
tų sukaktį. Per tą laiką Jungti
nės Amerikos Valstybės sutei
kė Graikijai daugiau kaip 3 bi
lijonus dolerių pagalbos.

— Prancūzija ir Alžirija jau 
devynios dienos kaip tariasi dėl 
karinių paliaubų.

— Turkijos užsienio reikalų

KODĖL UŽKLIUVO PRANCŪZU AL2IRIECIU 
PALIAUBŲ DERYBOS

Prancūzų prezidentas de Gaulle uždraudė sąjūdį generolo, kuris jį pastatė į valdžią

Susigrupavimas, suorganizuotas 
kovai prieš de Gaulle suplanuo
tą Alžirijos nepriklausomybę. į 

Pačioje Alžirijoje Slaptoji Ar
mijos organizacija (OSA) su
stiprino savo teroro veiksmus, 
žudydama europiečius ir alži- 
riečius civilius, šaudydamas! su 
policija Alžiro gatvėse. Pasku
tiniu metu užmušta 22 žmonės.

: — auimijvs užsienio reiKaių
Toliau jis pasiūlė, kad Jung- sąmonės kovo 3 dieną ir i ministeris pasitraukė iš parei-

__ ■ r. nasiliko be samanės iVi mir+iac l m, __ _________••_ • itinės Amerikos Valstybės ir So- Pas^ko be sąmonės iki mirties, gų. Turkų prezidentas priėmė 
vietų Sąjunga sutiktų pirmame 
nusigilnklavimo tarpsnyje 50,

Mokslininkas Compton 1927 ministerio atsistatydinimą.
— Mrs. Kennedy, JAV prezi

dento žmona, Indijoje lanko žy
mesnes vietoves.

metais laimėjo Nobelio premi
ją dėl jo tyrinėjimų fizikos sri- 

(tyje-

Irakiečių karinė delegacija 
per dvi savaites tarėsi su sirie- 
čių armijos vadais dėl Sirijos - 
Irako gynybos sistemos subend 
rinimo.

2 milijonai siuntinį į 
raudoniję Kiniję

HONG KONG. — Britų Hong 
Kong kolonijos kinai rezidentai 
pasiuntė 2 milijonus maisto siun 
tinių į raudonąją Kiniją sausio 
mėnesį. Tai užvakar pranešė 
vyriausybė.

Sniegas pasveikino gandrus
STRASBURGAS, Prancūzija. 

— Pirmieji gandrai užvakar su
grįžo į savo tradicinius stogų 
lizdus Alzase, bet juos sutiko 
sniegas.

Edward J. McCormack, jr. (de
mokratas), atstovų rūmų pirmi
ninko broliavaikis, Massachusetts 
attorney general, kandidatuoja į 
JAV senatorius. (UPI)

KALENDORIUS

Kovo 16 d.: šv. Julijonas, Vai
dotas; Metų ketvirtis.

Kovo 17 d.: šv. Patrikas, Gen 
dvilis, Varūnė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 30 laipsnių; rytoj — dali
nai apsiniaukę, šalta.

Saulė teka 6:01, leidžias 5:57.

Tshombe išvykęs pas Kongo
premjerą Adoula

Tshombes pareiškimas korespondentams

ELIZABETHVILLE, Kongas 
— Katangos provincijos prezi
dentas M. Tshombe užvakar tei
gė, jog susitarimas su centro 
Kongo vyriausybe yra reikalin
gas.

Tai pareiškė koresponden
tams atsiskyrusios provincijos 
vadas savo išvykimo išvakarėse 
į Leopoldville, kur jis tarsis su 
centro vyriausybės ministeriu 
pirmininku Cyrille Adoula. M. 
Tshombe pabrėžė, jog jis ne-

EVIAN, Prancūzija. — Pran
cūzų ir Alžirijos sukilėlių atsto
vai kietai stengiasi prie jierybų 
stalo nugalėti kliūtis, kurios 
trukdo sustabdyti 7% metų už
sitęsusias kautynes. Sukilėlių 
atstovai kaltina, kad jeigu jie 
sutiktų su jiems pateiktais rei
kalavimais, tai atrodytų, jog jie 
visai kapituliuotų prieš Prancū
ziją.

Prie derybų stalo, svarbiau
sia, diskutuojama: kokia bus 
padėtis tų 7,000 sukilėlių karių, 
vedančių partizaninį karą Alži- 
rijoje; kokia bus. paliaubų pra- 
vedimo procedūra ir kaip bus 
sudarytas laikinasis vykdoma
sis komitetas, per šešerius mė
nesius valdysiąs Alžiriją po pa
liaubų paskelbimo iki pilnos ne
priklausomybės.

Alžiriečiai nepatenkinti pla
nu, pagal kurį 400,000 prancūzų 
karių Alžirijoje turės judėjimo
laisvę, o sukilėliai būtų sugrūs-1 
ti į mažą sritį ir priklausytų 
nuo prancūzų kas liečia jų ap
rūpinimą ir maistą. Alžiriečiai 
įspėja, kad jeigu prancūzai ne
atsisakys šių reikalavimų, pa
liaubų nebus pasiekta.

Nepaisant skirtumų, abi pu
sės rodo optimizmą, kad paliau- j 
bų sutartis jau greit bus pasi
rašyta. Jau įpusėjo antra nuo
latinių derybų savaitė.

Tuo tarpu Paryžiuje de Gaul- 
le uždraudė kraštutinių dešinių
jų sąjūdį, vadovaujamą Jacųues

Generolo Win galia 
stiprėja

RANGOON, Burma. — Ge- 
erolas Ne.Win, Rurmos revoliu

cinės tarybos pirmininkas, pa
ėmęs valdžią Burmoje kovo 2 
dieną, pasiėmė kovo 12 dieną 
buvusio prezidento Vin Maung 
funkcijas. Taryba taipgi davė 
visą administratyvinę galią ge
nerolui Ne Win.

Indonezija pritaria 
deryboms su Olandija

JAKARTA, Indonezija. — Už 
sienio reikalų ministeris Suband 
rio pareiškė, jog Indonezija pri
ėmusi JAV pasiūlymą pradėti 
slaptas paruošiamąsias derybas 
su Olandija dėl vakarų Naujo
sios Gvinėjos ateities.

Indonezijos prezidentas Su
kamo graso pasiimti olandų

Į Naująją Gvinėją.
1 — Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U Thant ir JAV 
ambasadorius Stevenson pasvei 
kino Vakarų Vokietiją, kad ji 
pasisiūlė pirkti Jungtinių Tau
tų bonų už 10 milijonų dolerių. 
Vakarų Vokietija nėra šios tarp : 
tautinės organizacijos narė.

Čekai Afrikai 
parduoda kepures

VIENA, Austrija. — Čekoslo 
vakijoje skrybėlių įmonės ga
mina ir parduoda didelį kiekį 
nuo saulės apsisaugoti rytietiš
kų kepurių (fezų) afrikiečių 
valstybėms. Tai pranešė oficia
lus čekoslovakų komunistų par 
tijos laikraštis “Ru de Pravo”.

Laikraštis pranešė, jog vien 
tik į Nigeriją kasmet pasiunčia
ma 400,000 tokių kepurių, ku
rios yra raudonos, apskritos, nu 
piauto kūgio pavidalo, kokias 
dėvi turkai.

— Tegu žengia dvasinė kul
tūra vis pirmyn, tegu auga 
gamtos mokslai platyn ir gilyn, 
tegu išsiplečia žmogaus dvasia

■

Trumpai iš visur

kaip tik nori, aukščiau krikš
čionybės aukštumos ir dorinės 
jos kultūros, taip, kaip ji spindi 
ir šviečia iš Evangelijos, ji ne
iškils. —J. W. Goethe

vyksta nusileisti, bet bandyti 
drąsiai ir nuoširdžiai gelbėti 
kraštą, kuris kenčia jau beveik 
20 mėnesių.

Tačiau Katangos vadas ko
respondentams neužsiminė, kad 
jo pasikalbėjimai būsią aštuo- 
nių punktų susitarimo rėmuose, 
kuriuos jis ir Adoula pasirašė sLustelle,’ kuris 1958 * m. įatį 
praėjusį gruodžio mėnesį Jung- (je Gaulle pastatė į valdžią. Už- 
tinių Tautų bazėje Kitona. darytas Soustelle’io Tautinis

MAIŠTINGOS NUOTAIKOS BONNO.JE

I

Edvvard M. Kennedy (demokra
tas), prezidento brolis, 1 
tuoja j JAV senatorius iš Massa-' 
chusetts valstybės. Jis dabar yra 
apylinkės tardytojo Bostone pagal
bininkas. (UPI)

Kai kurie vokiečiai pasiduoda pa gundai susitarti su Sovietų Sąjunga

BONNA, Vokietija — Laiki
noje Vakarų Vokietijos sostinė
je šiuo metu vyksta gana karš
tos diskusijos ir pasireiškia į- 
tampa dėl Vokietijos santykių 
su Sovietų Sąjunga. Įtampą dar 
padidino laisvųjų demokratų 
partijos įtakingas narys Tho- 
mas Dehler. Jis atvirai kriti
kuoja kanclerio Adenauerio 

f provakarietišką užsienio politi
ką ir pirmadienio nakčia per 
Muencheno televiziją pasakė, 
kad Vokietija jau 30 metų, kaip 
veda „karštą ir šaltą karą” 
prieš Rusiją ir jau atėjęs lai
kas jį užbaigti.

Th. Dehler yra Vakarų Vo
kietijos parlamento vicepirmi
ninkas. Jisai turėjo trečiadienį 
pirmininkauti parlamento posė
džiui, kuriame buvo svarstomas 
šių metų biudžetas. Tačiau jo 
kėdė buvo tuščia, nes krikščio
nių demokratų partijos nariai 
pareiškė boikotuosią tą parla-

mento posėdį, kuriame pirmi- autoritetu iškilo min. Schroeder, 
ninkaus Dehler.

Adenauerio sekėjai yra nu
sistatę, kad Dehleris toliau ne
begali būti seimo pareigūnu. 
Tačiau susidaro problema, kad 
įstatymuose nėra numatytų ga
limybių atšaukti parlamento vi
cepirmininką. Kas įvyks, jeigu 
Dehler atsisakys atsistatydinti, 
sunku numatyti.

Dehler nėra vienintelis tokios 
linijos. Kaip žinome, Vakarų 
Vokietija atšaukia iš Maskvos 
ir savo ambasadorių Hans 
Kroli, kuris kaltinamas siekęs 
susitaikymo su Maskva „bet 
kokia kaina”. Vakarų Vokieti- 

I jos užsienio reikalų ministeris 
Schroeder bando Sovietų užs. 
reik, ministeriui Gromyko Ge
nevoje išaiškinti, kad Krollio at 
šaukimas nereiškia Rusijos — 
Vokietijos santykių aštrėjimo.

Iš tos maišaties padidėjusiu

kurio laikymąsi Genevoje pagy
rė net socialdemokratiškų po
linkių laikraštis „Frankfurter 
Rundschau”, anksčiau jį gero
kai kritikuodavęs. Schoeder tre
čiadienį, grįžęs į Bonną, prane
šė Adenaueriui apie pasikalbėji
mų eigą su trimis didžiaisiais
Genevoje. i

— Jungtinių Tautų bonų jau 
nupirkta už 7 milijonus dolerių, 
o pažadų yra už 40 milijonų do
lerių .

— Britanija vakar oficialiai 
protestavo Sovietų Sąjungai dėl 
britų atstovo automobilio vai
ruotojo sužeidimo. Sužeidimas 
įvyko Rytų Berlyne.

— Sovietų Sąjungos lėktuvai 
vakar skraidė Berlyno - Frank- 

I furto oro koridorium, bet ne- 
į trukdė vakariečių lėktuvams.

— JAV pagalba Ghanos žve
jams. Ghanos ir Jungtinių A- 
merikos Valstybių Tarptautinė 
Išvystymo įstaiga pasirašė $60, 
000 sutartį lavinti tuną (žuvies 
rūšis) žvejotojus.

— Stalino statula pašalinta 
Bukarešte. Būriai darbininkų 
kovo 12 dienos naktį pašalino 
bronzinę Stalino statulą iš Bu
karešto, Rumunijoje, centro. Su 
stiprinti policijos daliniai ste
bėjo kaip buvo triuškinama bu
vusio Sovietų Sąjungos dikta
toriaus statula.

— Iždo sekretorius Dillon ra
gina kongresą paremti prezi- 

kandida-1 jenįO Kennedy planą, kad bū- 
tų padidinta JAV prekyba su 
Europos Bendrąja Rinka ir su
mažinti Amerikos tarifai.

— Princas Pilypas, Britanijos 
karalienės Elzbietos II vyras, 
dabar vizituoja Lotynų Ameri
ką. Kovo 12 dieną jis atvyko 
į Paragvajų trijų dienų oficia
laus vizito. Jau vizitavo Vene- 
cuelą, Kolumbiją, Ekvadorą, Pe 
ru ir Čilę. Iš Paragvajaus išvy- j 
ko į Braziliją; taipgi aplankys 
Argentiną.

— Sovietų Sąjungos gynybos 
ministeris maršalas Rodion Y. 
Malinovski kovo 12 dieną buvo 
sustojęs Paryžiuje, vykdamas 
iš Maskvos į Maroką oficialaus 
vizito.

—*• Pakistanas kovo 12 dieną 
sutiko padvigubinti savo pirki
mą 200 milijonų dolerių Jung
tinių Tautų bonų laidoje, padi
dinant iki $500,000 nuo $250, 
000.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

— Vakariečių valstybės, Lao
so neutralūs ir prokomunistų 
vadai jau arte ją prie susitarimo 
suorganizuoti naują pietryčių 
Azijos valstybės vyriausybę. Ry 
tai ir Vakarai nori Laosą pa
versti “neutralia” valstybe.

— Kinijos komunistų partijos 
vadai bando labiau sudrausmin
ti partijos pareigūnus ir eilinius 

: narius.
— Gynybos sekretorius Mc 

Namara skatina kongresą pa
remti prezidento Kennedy be
veik 5 bilijonų dolerių pagalbos 
programą.

Kongo premjeras pabėgęs
nuo vienybės kalbų

Adoula užpylė šalto vandens

LEOPOLDVILLE, Kongas. 
— Kongo premjeras Cyrille A- 
doula staiga paliko Leopoldvil- 
lę, išskrisdamas lėktuvu vakar 
rytą, tik keletą valandų prieš 
numatytą atvykimą Katangos 
prezidento Tshombės pasikalbė
ti vienybės reikalais.

Adoula išskridęs brito vai
ruojamu DC-3 lėktuvu ir lėktu
vas pasuko link Coųuilhatvillę, 
Eąuatoro provincijoje, 370 my- 

1 lių šiaurės rytuose nuo Leopold 
villės. Kartu su Adoula išskri- 

jdo aštuoni jo patarėjai.

Adoula savo pilotams pasa
kęs, jog jie nesugrįšią iki šio 
ryto.

Adoulos išskridimas esąs šal
to vandens užpilimas ant numa
tytų kalbų su Tshombe, bandant 
Katangą sugrąžinti prie centro 
vyriausybės.

Tshombe turėjęs vakar po 
pietų atvykti iš Elizabethvillės 
pradėti ilgai lauktų pasitarimų 
dėl vykdymo Kitonos susitari
mo, kuriame Tshombe pripaži
no centro vyriausybės suvere- 

j numą.

I
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Cicero Ateities ir LSK Neries jaunučiai krepšininkai. Abi koman
dos dalyvaus Vid. Vakarų Apygardos prieauglio C klasės pirme
nybėse. (Nuotr. Z. Degučio)

P, ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban ' 
dažai. Spec. pagalbą kojoms ' 
(Arch Supports) ir t.t

9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. :
I ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 VV. 63rd St, Chicago 29, Iii. 
Tel. PRospect 6-5084

Redaguoja redakcinis kolektyvas. Rankraščius siųsti: 6849 
S. Washtenaw avė., Chicago 29, III. Telef. 737-5926.

KLEIZA, VASYS, STELMOKAS LAIMĖTOJAI

R Vasys laimėjo B grupėje 
pirmąją vietą. V. Vaitkus už
ėmė antrąją ir R. Lalas trečią
ją vietą. Savo žaidimu išsisky
rė neseniai iš kariuomenės 
žę Raitneris ir Simokaitis, 
rie, nors dar nėra atgavę

Kovo* 13 d. Jaunimo Centre 
Įvyko antrasis Jaunimo Namų 
Stalo teniso turnyras, kuriame 
dalyvavo 19 varžovų. Turnyras 
buvo pravestas trijose grupėse, 
skirstant tenisininkus pagal 
ankstyvesnius pasirodymus.

Pirmoje grupėje (A grupė) nutinę savo žaidimo formą, 
laimėtojų išėjo Vacys Kleiza, 
laimėjęs šešias rungtynes ir te- 
pralaimėjęs vienas. Antroji vie
ta atiteko A. Žemaičiui, kuris 
pajėgė nugalėti V. Kleizą pir
mame susitikime, bet antrą 
kartą turėjo nusileisti. Trečioji 
vieta atiteko V. Grybauskui, 
pirmojo Jaunimo Namų turnyro 
nugalėtojui.

A grupėje dalyvavo septyni 
tenisininkai. Ypatingai gerai pa 
sirodė jaunas A. Genčius, kuris 
prieš visus “didžiuosius” (Klei
zą, Žemaitį ir Grybauską) pui
kiai pasirodė. Iš visų aukščiau 
minėtų veteranų A. Genčius pa
jėgė iškovoti po setą. Toliau 
dirbdamas, A. Genčius gali ti
kėtis gražių rezultatų.

KELIAUJANČIOS 
TINKLININKES

Nė viena lietuvių tinklinio 
manda nėra tiek keliavus, kaip 
Clevelando Žaibo moterų tink
linio komanda. Žaibietės, vado
vaujamos energingo komandos 
trenerio Ryto Babicko, šiemet 
jau spėjo aplankyti Pittsburgą, 
Chicagą, .Baltimorę ir Toron
tą. Tolimesni planai ves cleve- 
lajidiškes į Chicagą, atgal į Cle- 
vėlandą, į Philadelphią ir į 
Knoxville, Ky.

Lietuvių tarpe žaibo tinkli- 
ninkės yra laimėjusios visą eilę 
pirmųjų vietų ir šiuo metu yra 
mūsų Šiaurės Amerikos moterų 
tinklinio meisterės. Kovo 17-18 
d. žaibietės dalyvaus Vidurinių 
Vakarų Sporto apygardos mote-

kO'

grį- 
ku- 
pil- 
gra 
Šio-

gardos suvažiavime, kuris įvy
ko kovo 10-11 d. Waterbury, 
Conn. Suvažiavime dalyvavo 
kuklus skaičius sporto darbuo
tojų. Suvažiavimas praėjo sklan 
džiai, ir dalyviai išvyko pasiry
žę atgaivinti apygardinę veik
lą. Svarbiausia šiuo metu yra 
surengti Rytų Apygardos krep
šinio pirmenybes, kad būtų ga- j 
Įima išaiškinti kandidatuojan-1 
čias komandas į krepšinio žai- j 
dynes Chicagoje bal. 28-29 d. i

(Nukelta į 6 psl.) *
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E • Redakcija straipsnius tai- 
E so savo nuožiūra. Nesunau- 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
E grąžina tik iš anksto susita- 
= rus. Redakcija už skelbimų 
= turini neatsako. Skelbimų 
E kainos prisiunčiamos, gavus 
E prašymus.
EniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiE

• 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.

tuonias tinklinio, keturias stalo IŠKILIAUSI ŽAIDIKAi 
teniso ir dvi krepšinio koman
dos.

Daugiausia dėmesio turėtų 
patraukti moterų tinklinis. 
Praeitų metų apygardos meiste
ris šiemet turės smarkiai pasi
spausti prieš pastiprinta Neries 
šešetuką. Nerietės tikisi savo 
tarpe turėti O. Blandytę ir dar 

žangos. Baigus žaidimą, visi da- dvi tinklininkes iš stipriosios 
lyviai buvo pavaišinti kavute ir Chicagos Rebels komandos. Iki 
užkandžiais.

Sekantis Jaunimo Namų Sta
lo teniso turnyras įvyks kovo 
27 d, 7 vai. v. Turnyre daly
vauti gali visi. Dėl platesnių in
formacijų prašome kreiptis į 
Tėv. J. Kubilių, S.J, telefonu 
PR 8-7227.

žiai pasirodė šioje grupėje, 
je grupėje buvo septini daly
viai.

C grupėje dalyvavo penki var 
žovai. Pirmoji vieta atiteko A. 
Stelmokui, antroji G. Juškaitei 
ir trečioji V. Genčiui. Malonu 
pastebėti, kad į šią grupę už
siregistravo jaunų tenisininkų, 
iš kurių jau galima tikėtis pa-

Vasario mėnesį buvo paskelb
ti iškiliausi LSK Žaibo 1961 m. Į 
sportininkai įvairiose prieaug- 

. lio klasėse.

i

i 
t

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ta proga jie buvo apdovanoti 
tradicinėmis trofejomis. Pažy
mėtina, kad trofeją tas pats 
sportininkas gali gauti tik vie
ną kartą toje pačioje amžiaus 
klasėje. Todėl jei tas pats as
muo ir toje pačioje amžiaus 
klasėje pripažįstamas iškiliau
siu jau nebe pirmą kartą, tuo
met trofeją gauna sekantis.

Mergaičių C klasėje (žemiau 
13 metų) iškiliausia sportinin
ke buvo antri metai iš eilės pri
pažinta Milda Jokūbaitytė. Tro- 

• Danutė

DR. J. IR K. AGLINSKAI '
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. . 

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

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

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525
DR. AL RAČKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

(Kampas Kedzie ir Archer)
VAL.: kasdien nuo 2 1M 9 vai. vak. 

Treč. ir sekmad. tik susitarus.

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd

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

I rų tinklinio pirmenybėse Chica-
Į goję.

AAU tarpe clevelandiškės 
yra žaidusios prieš geriausias 
amerikiečių moterų tinklinio ko 

■ mandas Amerikoje ir ne viena 
į kartą Žaibas yra laimėjęs pir
mas vietas, šiemet didžiausias 
laimėjimas buvo pasiektas Bal- 
timorėje, kada žaibietės iškovo
jo pirmą vietą South Atlantic žybose tikriausiai dalgaus ke- 
Association of Amateur Athle- , tun°s 
tie Union tinklinio turnyre.

Ta pati Žaibo komanda su
spėjo dalyvauti ir Clevelando 
Board of Education pirmeny
bėse, kuriose šiemet vėl laimė
jo pirmąją vietą. Šiose pirme
nybėse žaibietės sužaidė 12 
rungtynių be pralaimėjimo. An 
trame rate Žaibo rungtynių 
zultatai:

re-

setai — L P taškų santikis
Žaibas C. E. S. T. 2:0 15:3 15:12

99 STV 2:0 15:3, 15:7
99 Ukrainian SC 2:0 15:13, 15:5
99 Woodland RC 2:0 15:7, 15:4
99 Latvian AC 2:1 15:8, 12:15, 15:12
99 Navy Park RC 2:0 15:2, 15:0

Susidariusiom išlaidom pa
dengti Žaibo moterų tinklinio 
komanda yra suorganizavus rė
mėjų klubą. Rėmėjai yra pasi
žadėję paremti komandą po S2

APYGARDOS PIRMENYBES 
CHICAGOJE

Kovo 17-18 d. Chicagoje bus 
Vidurinių Vakarų Sporto Apy
gardos tinklinio, stalo teniso ir 
moterų stalo teniso (pavienės

S

baigmės nei Neris, nei Žaibas 
neturėtų sulaukti didesnio pasi
priešinimo iš Chicagos Lituani- 
cos, Aro ir Detroito Kovo vie
netų, bet baigminėse rungtynė
se turėsime progos pamatyti 
ganą aukštą moterų tinklinio 
klasę. Moterų tinklinyje Žaibas feja apdovanota tapo 
ir Neris yra padarę gražią pa- čiub’erkytė. 
žangą dvieju metų bėgyje.

Vyrų tinklinio varžybose yra paskelbtas Julius Stankevičius, 
tikimasi matyti tik tris koman- Mergaičių B klasėje (13-15 
das: Clevelando Žaibą, Baltinio metų), kur net kelios labai pa- 
rės “svečius” ir Chicagos Nerį, našaus pajėgumo varžovės, iš-

Vai.-

r

i

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

vak. šeštadieniais 10—1 val. Trečia- 
dlen. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

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

v.
t

Jaunių C klasėje iškiliausiu atslliePia-

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. HE 6-1670 ' " -------------------- ----
Tel.: REliance 5-1811

DR. WALTER L KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

(Crawford GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 
Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 

nuo 1—4 p. p, 6:30-8:80 
1—♦ vai., trečiad.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS i 
6449 So> Pulaski Rd. f“ " '
Medical Building). tel. LU 5-6446 <
Valandos pagal susitarimą Jei ne- • Vai.: 

skambinti MI 3-0001, , h-c 1----------------------------------------- - vai. vak. šeštad. 
1 uždaryta.3148 West fi3rd Street 

: PRospect 8-1717 
3241 West 66th Place 

: REpublic 7-7868
S. BIEŽIS

Laimėtojas yra neaiškus tarp kiliausės sportininkės vardas 
šių metų Š. Amerikos lietuvių atiteko Vilijai Mockutei, 
meisterio Neries ir Clevelando
Žaibo. .

Stalo teniso komandinėse var

komandos: Clevelando 
Žaibas, Chicagos Neris ir ASK 
Lituanica ir gal Omahos Litua 
nica. Čia laimėtojas yra dar sun 
kiau atspėti, nes visų koman
dų sąstatai yra gana panašaus 
lygio.

ARO JAUNIAI LAIMI
LSK Aro jaunių krepšinio ko 

manda laimėjo pirmąją vietą 
Cicero Intermediate Boys lygo
je. Baigminėse rungtynėse arie- 
čiai įveikė Comrads penketuką 
55:38 (19:26). Arą atstovavo 
ir taškų pelnė.: V. Kazlauskas 
5, J. Kazlauskas 12, J. Gudai
tis 16, A. Rudinskis 16 ir M. 
Movrinski

Lygoje dalyvavo aštuonios

Jaunių B klasėje, kur pana
šaus pajėgumo varžovų irgi ne
stokojo, pripažinimą gavo Vy
tautas Stoškuj. i

Mergaičių A klasėje (16-18 
metų) Regina Besperaitytė ant
ri metai iš eilės pripažinta iš 
kiliausia. Trofeją atiteko Laimu ' 
tei Juodytei.

Jaunių A klasėje pripažintas 
tapo Edvardas Šilingas, š. Ame 

* rikos lietuvių rekordistas šuoly
je į aukštį ir žinomas krepši
ninkas.

A. VAKSELIS — RYTU 
SPORTO APYGARDOS 

VADOVAS

6.

į mėnesį sezono metu. Gražaus komandos. Pirmąjį lygos ratą 
pasirodymo lietuvių ir svetim
taučių tarpe dėka Žaibo tinkli- 
ninkės turi sudarusios gražų 
skaičių rėmėjų.

■ ■ *
Pirmenybės bus pravestos mo
terų ir vyrų tinklinio; vyrų ir 
moterų tinklinio pirmenybės, 
ir komandinės varžybos) ir mo
terų krepšinio varžybos.

Viso tikimasi matyti apie aš-

laimėjo Comrads komanda, o 
Arui teko trečioji vieta. Antra
me rate Aro penketukas laimė
jo 7 rungtynes iš eiles ir tuo 
pačiu pirmąją vietą. Laimėto
jai buvo apdovanoti individua
lioms ir komandine dovana. 
Varžybas Aras baigė su 13 lai
mėjimų ir 2 pralaimėjimais.

Komandai vadovavo broliai 
Juozas ir Vytas Kazlauskai.

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.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Strwt

Spec. ORTHOPEDLNES Ų1GOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus Ir remtis 
4453 S. California Avė. VA 7-7381 
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 d. 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. VVestern Avė. tel 
GR 6-0091; 392 E. 159th • St, Harvey, 
III, tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
gau Avė.. Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Penkt. tik 1—3 p, nv
7 rečiad. ir šeštad. pagal *utartj.

ofiso ir buto OLympic 2-4150
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St. Cicero

ąi
Ofisas:

Tel.
Rezid.:

Tel.

D r.
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: treč. Kasdien 1 —? vai i- c" o__i” —w

nuo 7 iki 8. šeštadieniais 12 ikf 4 popiet

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

i(
i
i
»

DR. VL. BLAŽYS
FLAUČIŲ|. IR VIDAUS LIGOS 

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

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir Kitu laiku pagal

Ofiso telef. LAtayette 3-6048 
Rez. VVAIbrook 5-3048

Avė. 
vak.

sutartj.

i

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 

Velandos pagal susitarimą

Kovo 10 d. Waterbury, Conn, 
įvykusiame Rytų Sporto Apy
gardos suvažiavime nauju apy
gardos vadovu buvo išrinktas i 
buvęs FASK-to pirmininkas 
Aleksandras Vakselis.

Tenka pastebėti, kad A. Vak
selis šias pareigas ėjo prieš 
FAST-ko išrinkimą New Yorke, 

i 1959 metais.
į Į suvažiavimą buvo nuvykęs | 
|ir FASK-to pirmininkas J. Nas- 
- vytis.
I

SPORTO KRONIKA
— FASK-to pirmininkas J.

Nasvytis dalyvavo Rytų Apy-

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.

Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre.

Current Dividend up to 4%%

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

%

//

rei. 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, treč, š.ešt. pagal sutarti, 
sekm. uždaryta.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

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

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

Res. tel. WAlbrool 5-3765

vai 
vai

Ofiso telef. CLiffslde 4-2896 
Rezid. tel. VVAIbrook 3-3099 

DR. P, STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Rendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną, dieną. 2-vaianaos KieKvleną dieną. 2__ 4 ir
6—8 val- vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą.. šeštadieniais nue 2 vai. iki 5 vai. vak.

DR. VYT. TAURAS

LIGOS
Ofisas tr rez. 2652 W. 59th St 

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.; Pirm, antr, treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

i Valandos: pirm., antr, ketvirt. 2-9 
į vai.: penkt. 10 v. r. Iki 9 v
] šeštad. 10 v. r tki 1 p. p. Ligonius 
I priima pagal susitarimą.

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

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

i

I______________________
Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
| AKUŠERIJA IR MOTERŲ
6132 S. Kedzie Avė. WA

. Valandos pagal susitarimą.
| atsiliepia, skambinti MI

LIGOS
5-2670. 
Jei ne-
1-0001.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ ) 
VALANDOS PAGAL SU8IT ARIMĄ

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

CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

Priima ligonis pagal susitarimą. 
L>61 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. Ir šeštad.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų Ilge* 

2454 VVest 71st Street 
(71-o« Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—s vai. vak 
šeštadieniais 1-4 p. p.nHarvt,

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. 
Trečiad. ir kKu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
f lrnnln« nrlimn narsi susitarlms

vak..
P. -P

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospect 8.9081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

(JOKftA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63 Street 

Vai : Pirmad. Ir ketv. nuo 2:30 
4:30; antr. Ir penkt nuo 5 Iki 
šešt nuo 1 Iki 4 vai. Kitu laiku 
susitarus

Iki 
8; tik

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

p.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligos 
2454 Mest 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.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S------- *
PAGAL

Tel.
Skambint 2 Iki 
ną. išskyrus trečiadieni.

DR. JULIA M0NSTAVI6IUS
GYDYTO J A-CHIRURG® 

Vidaus ligom
10748 S. Michigan, Chicago 28. Dl. 
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AR NEATIMTŲ TAVO VAIKŲ?

Prieš kiek laiko dr. V. Sruo
gienė, savo duotame pasikalbę 
jime Drauge, pažymėjo, kad ji 
dabar pažįstanti kitokią Ame
riką, negu ją matė Chicagoje, 
gyvendama darbininkų rajone. 
Kolegijoj dėstydama ji susitin
ka su amerikiečiais inteligen
tais, toli gražu kitokiais, negu 
mes pratę matyti savo aplin
kumoje ar gatvėje. Tie ameri
kiečiai puikiai apsiskaitę, kul
tūringi ir pažangūs ne tik ci
vilizacine prasme. Šie dr. Sruo
gienės žodžiai liudija jau ne 
kartą mūsų ir anksčiau teigtą 
mintį, kad amerikiečiai nėra 
vien tik beisbolu ir televizija 
gyveną žmonės, kad jie dauge
liu atvejų yra pranašesni už 
mus, atvykusius iš seno kul
tūros lopšio Europos. Ir tai 
rodo daugelis faktų. Amerikoj 
išeina tūkstančiai įvairių žur
nalų ir jie turi skaitytojų, A- 
merikoj. parduodama per dieną 
milijonas knygų ir milijonai 
egzendĮiliorių žurnalų. Ir keis
ta, kad mus labiau vilioja ta 
blogoji amerikietiškoji pusė, 
negu ta geroji, nors mes ir kai 
bame priešingai. Visa tai ro
do ne koks ten abstraktus nu
sistatymas, bet faktai.

*
Neseniai skaitėme spaudoje 

vienos lietuvaitės atsišaukimą 
iš Haiti. Mergaitė savo laiške 
rašo: “Aš esu čia viena lietu
vė tarp penkių milijonų gy
ventojų. Pas mus visi tamsūs 
žmonės, baltųjų labai mažai. 
Mano širdis trokšta savo my
limųjų tautiečių ir kalbos. Aš 
labai jaunutė ištremta iš savo 
krašto. Turėjau 14 m., gimu
si Kaune. Aš neturiu lietuviš
kų laikraščių ir knygų, aš nie
ko nežinau kas darosi pasau
ly. Aš nenoriu gimtosios kal
bos pamiršti ir nežinau į ką 
kreiptis”. Toliau lietuvaitė pa
sakojasi savo bėdas paprasta 
ir skurdžia kalba, sunkiai be
galėdama'iietuviškai išsireikš
ti, gi pabaigoje ji sako: “Aš 
prašau mano mylimųjų tautie
čių tik vieno dalyko, prisiųs- 
kite man senų laikraščių, ku
riuos jūs perskaitot ir knygų, 
kurių jūs neskaitot, nes aš ne
noriu mano kalbos užmiršti”. 
Geri tautiečiai jai užprenume
ravo mūsų dienraštį, tačiau 
čia charakteringa mums lietu
viams žymė, kad tada, kada 
esame vieniši ir neturtingi, 
mes labiau norime dvasinių 
vertybių, negu materialinių, 
nors pastarųjų mums labiau 
reikia. Panašiai buvo okupa
cijų ir tremties metais. Bet 
tada, kada mes turime dau
giau materialinių vertybių ir 
mums kaip tik trūksta dvasi
nių, kada nuinteligentėjimo 
procesas vyksta pilnu tempu, 
mes norime turtėti dvasios ver 
tybių sąskaitom Ne retai mes 
manomfe, kad esame pranašes
ni už kartu su mumis dirban
tį nelietuvį, gali taip ir tikrai 
būti, bet neretai tas pranašu
mas yrą tik iš buvusio dvasi
nio kapitalo, kuris, bekalant 
materialines vertybes, sparčiai 
eikvojamas ir nepapildomas.

¥
“Matau kitokią Ameriką”, 

sakosi dr. Sruogienė, negu ji 
matė Chicagos darbininkų ra
jone, bet mes dažnai ją ir da
bar tokią tebematome ir sten-

giamės iš to aplinkos lygio ne- 
išsiveržti. Nesvarbu kur be
gyventum ir kaip duoną už
sidirbtum, bet svarbu, kad ne
prarastum savo dvasinių tur
tų, kuriems krauti tiek išeik
vojai laiko, padėjai darbo, ir 
tiek Lietuva ar tėvai sudėjo 
išteklių. Visos materialinės ver 
tybės geros kiek jos padeda 
tavo dvasią turtinti, bet nea
piplėšti. Bet kokiame fabrike 
ir bet kokioj kitoj vietoj be
dirbdamas turi išlikti inteligen 
tu, nes lietuvių tiek čia ma
ža, kad praradimas inteligen
cijos silpnina ir mūsų pozici
jas. Apsiribojimas tik infor
macinėmis žiniomis, dienos šen 
sacijomis, ir kasdieniniais po
litiniais komentarais nejučiom 
padarys iš tavęs lygų didžiu
lei masei ne tik darbovietėj, 
bet ir namuose. Pagaliau yra 
akivaizdžių pavyzdžių, kad lai
ko tėkmėje ne vienas buvęs 
Lietuvoje paprastas darbinin
kas, šiandien lietuviškos kultu 
ros prasme yra pralenkęs bu
vusį aukštą valdininką ar net 
su aukštuoju mokslu žmogų. 
Amerikietis gali likti tik siau
ras specialistas, bet lietuvis 
turi būti dvasioje platus, nes 
jis veda kovą ne tik už savo 
tautos laisvę, bet ir už savo 
tautos kultūrą, kuri Lietuvoj 
skursta, marksistinėn lovon 
guldoma.

*

labai gabi dar 
turi būti atim- 
todėl, kad šie 
tinkamai. At-

Prieš porą metų amerikiečių 
spaudoje iškilo labai įdomus 
ginčas. Viena šeima turėjo įsi
dukrinusi mergaitę. Šiame kraš 
te taip yra, savo vaiką gali 
auginti kaip nori, tačiau jei 
įsūnijai, jį turi prižiūrėti ypa
tingai gerai. Įsūnijimas tiek 
daug sąlygų saistomas, kad at
rodo, norint gauti vaiką adop- 
tavimui, reikia būti milijonie
riumi. Tokiuos adoptuotus vai
kus prižiūri specialios įstaigos. 
Ir tokie prižiūrėtojai rado, kad 
viena augintinė 
maža mergaitė, 
ta iš jos tėvų, 
jos neišauklės
seit, šeima domisi tik televizi
ja ir negalės duoti gabiai mer
gaitei pakankamo išsilavinimo, 
kurį ji turi gauti be mokyklos 
namie. Vieni spaudoje palaikė 
tėvus, kiti valdžios atstovus. 
Pagrindinis gi valdžios atsto
vų kaltinimas buvo tas, kad 
mergaitės auklėtojų namuose 
nėra knygų. Tai esą svarbus 
motyvas, dėl kurio reikia mer
gaitę atiduoti auklėti kitiems. 
Jeigu valdžios komisija peržiū
rėtų daugelio mūsų namus, iš 
daugelio namų dėl tos pačios 
priežasties jie rastų reikalą at
imti vaikus. Nes daugelio na
muose netrūktų materialinių, 
bet valdžios pageidaujamų, dva 
šią turtinančių priemonių.

Šiuo metu Draugas paskel
bė knygų išpardavimo mėnesį 
ir ta proga papildykime savo 
lentynas, kad kiekviena proga 
galėtume pasinaudoti vienu ar 
kitu veikalu, kad mūsų vaikai, 
galėtų apsiprasti su knyga, 
kad mes galėtume prilygti 
tiems amerikiečiams ,kuriuos 
minėjo dr. Sruogienė, kad joks 
valdžios atstovas negalėtų kė
sintis į mūsų vaikus vien to
dėl, kad mūsų namai be švie
sos — be knygų. Al. B.

Spaudoje ir gyvenime

ŠLAVĖJAS APIE KAPITALIZMĄ
Neseniai “Chicago’s American” 

kolumnistas Mabley apklausinėjo 
eilę čikagiečių, kas yra komuniz
mas, dabar gi apklausė ne vieną 
gyventoją, ką jis mano apie kapi
talizmą. Atsakymų buvo gana įvai
rių, kaip ir įvairi apklausinėtųjų 
grupė.

Laisvė pasirinkti
Draudimo tarnautojas, paklaus

tas, kas yra kapitalizmas, atsake, 
kad tai yra amerikietiško gyveni
mo būdas, tai priešingybė komu
nizmui, kur viskas yra pavergta 
valdžiai. Kapitalistinėj sistemoj 
kiekvienas gali veikti, ką nori, ga
li pasirinkti, kokį nori darbą, gi 
komunistinėj valstybėj to viso nė
ra. Gi viena mergina, raštinės tar
nautoja, šitaip apibūdino: “Tai yra

Vokiečiu protestantai kelia “Tabu” klausimus
Užsienis susidomėjo aštuonių pasirašytu memorandumu. Evangelikų mokslininkai nori 

aktyvesnės rytų politikos, siūlo nurašyti rytines sritis Vokietijoje ryškėja

Vakarų vokiečių politikoje 
yra klausimų, kurie laikomi ne- 
liestinais bent viešumoje, lyg 
jie būtų koks “tabu”. Vieni 
svarbiausių tokių klausimų — 
tai vokiečių pretenzijos į šiuo 
metu lenkų valdomas rytines 
sritis už Oderio - Neisės upių 
ribos ir vokiečių tezė, kad vi
sos Vokietijos apjungimas siek 
tinas taikos keliu. Kai ilgesnį 
metą niekas tų klausimų ar jų 
kitokių sprendimų nekėlė vie
šumoje, neseniai Vokietijoje 
paskelbtas aštuonių evangelikų 
memorandumas sukėlė nemažą 
susidomėjimą ir atgarsius už
sienio kraštuose.
Tautai neatskleidžiama tiesa...

i

♦

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 16 d. 3

reakcija prieš “iliuzijas”.

V. ALSEIKA, Vokietija

šiuos, 
klau- 
suak-

Savo rašte jie iškėlė 
jų manymų, pagrindinius 
simus: užsienio politikos 
tyvinimą, kariniai efektyvią, ta
čiau atsargią apginklavimo poli 
tiką, didesnes pastangas gyven
tojų apsaugos kryptimi, planin
gą socialinę politiką ir didesnes 
reformas mokyklų srityje.

Pageidauja aktyvios politikos 
su rytais

Tie aštuoni vyrai (tarp kit
ko, kai kurie iš jų 1957 m. bu
vo pasirašę žinomąjį “Goettin- 
geno manifestą” prieš atominį 
apsiginklavimą) aštriau kalba 
apie užsienio politiką, ir toji raš 
to dalis sukėlė didesnį ne tik 
pačių vokiečių politinių sluoks
nių susidomėjimą. Užsienio po
litikai Bonoje jie prikiša vien
pusišką defenzyvinę kryptį, —

Dar pereitų metų lapkričio 
m. jie paskelbė savo memoran
dumą, skirtą vokiečių partijų 
kritikai, ir kažin kokiais bū
dais jis tik dabar pateko į vie
šumą. Raštą yra suredagavę, 
pasirašę, be kitų, protestantų 
teologas J. Beckmann, sociali- jįe norėtų labiau aktyvios rytų 
nių mokslų žinovas ir įtakingo politikos. Jie sutinka, kad vo- 
radiofono Koelne vadovas K. ■: kiečių politikos pagrindams pri 
von Bismarck, Nobelio premijos klauso vak. Berlyno laisvė ir 
laureatas Werner Heisenberg, rytinėje Vokietijoje gyvenančių 
pro;. L. Raiser iš Tuebingeno< apsisprendimo teisė, tačiau jie 
ir kt. Būdinga, kad memoran- nesutinka, kad šie reikalavimai 
Jūmas ir pasirašytas Tuebinge- būtų jungiami su 1937 m. sienų 
ne, sename vokiečių evangelikų atstatymu ar su pretenzijomis, 
mokslo centre ir vokiečių filo- ’ 
sofijos gimtinėje. Rašto pagrin
dinė tezė — politinė krašto va
dovybė nuo tautos slepiantį tie
są. Tai atlikti trukdą vidaus 
politikos sumetimai, pagaliau, 
esanti apnuodyta politinė kraš
to atmosfera. Tie protestantų 
priekaištai taikomi ne tik Bon- 
nos vyriausybei, ,bet ir visoms 
politinėms

Krašto

t

I

kurioms, 
gimnkai.

esą, nepritaria sąjun-

Atominius bandymus
atnaujinant

Kodėl tas atnaujinimas liko uždelstas?

PRANAS DAILIDE

sulaužydami moratoriu- 
sovietai pradėjo vykdyti

Kai, 
mą, 
praėjusį rudenį atominius ban
dymus, šis kraštas buvo pasta
tytas prieš nelengvai išspren
džiamą problemą: ar pasire
miant sakytu moratoriumo su
laužymu patiems atnaujinti ato
minius bandymus ar nuo to at
naujinimo susilaikyti. Už ban
dymų atnaujinimą, kaip ir už 
susilaikymą nuo jų, stovėjo vi
sa eilė sumetimų, kuriuos ne
lengva buvo nusverti.

Moratoriumo metu šis kraš
tas pamažu įsitikino, kad ato
minių ginklų srityje jis turi ne-

sovietų pa
bandymų, o 
nutrūkusias 

Tokia Ame-

partijoms.
gerovė aptemdo 

žvilgsnį...

pasirašę pripažįsta,

rytinių sričių, laisvo 
apjungimo

Pasak jų, nuo tautos nuslėp
tos dvi tiesos, būtent šiandien 
nebeįmanoma taikos sąlygose 
sulaukti visos Vokietijos ap
jungimo ir, antra, reikia atsi
sakyti reikalavimų į sritis ana
pus Cderio-Neisės sienos. Vo
kiečių politiniai sluoksniai ta 
proga dar priduria: jų rašte 
tiesiog reikalaujama likviduoti

Atsisako

pos tautas — tai esančios iliuzi
jos ir nepasitikėjimo išraiška 
ypatingai prieš Jungtinės Ame
rikos Valstybes. Apginklavimas 
turįs būti vykdomas pagal mili- 
tarinio planavimo ir politinio 
tikslingumo dėsnius.

Ką atneš tokia 
“atsisakymo politika”?

Ryšium su rašto mintimis, 
šveicarų spauda pažymi: didelė 
vokiečių visuomenės dalis jau 
seniai yra apsipratusi su minti
mi, kad netenka tikėtis rytinių 
vokiečių sričių prijungimo prie 

i “Reicho”. Tuo tarpu vokiečių 
spauda, pvz. “Frankfurter Allg. 
Ztg”, nurodo, kad tos rytinės 
sienos klausimą turėtų betarpiai 
apsvarstyti lenkai su vokiečiais, 
o čia kaip tik kliudo Ulbrichto
valdoma “respublika”. Pagal ginčijamą pranašumą, palygin- 
šveicarus, kyląs tik klausimas, ti su Sovietų Sąjunga. Dėlto 
ar vokiečiams politiniai būtų pirmos žinios apie Sovietų vyk- 
prasminga viešai atsisakyti tų domus naujus atominius bandy

mus buvo sutiktos gana ramiai. 
Nors ir buvo keliami balsai, kad 
ir Amerikai reikėtų savo ato
minius ginklus toliau tobulinti, 
tačiau iš karto apie atominių 
bandymų atnaujinimą šiame 
krašte rimtai nebuvo galvoja
ma. To atnaujinimo vertė pir
miausia vengti viešoji pasaulio 
nuomonė, griežtai nusistačiusi 
prieš atmosferos nuodijimą ato
minėmis nuosėdomis. O antra 
vertus, Washingtonas vis dar 
tikėjosi, kad tos nuomonės pa
veiktas Chruščevas pagaliau su
tiks pasirašyti sutartį dėl ato
minių bandymų sustabdymo. Po 
ilgų derybų tokios sutarties pa
sirašymas buvo užkliuvęs už 
skirtingų pažiūrų į kontrolės 
klausimą. Bet ta kliūtis neatro
dė nenugalima. Dėlto Washin-

sričių, nors gal būtų ir laimėta 
labiau nuo sovietų nepriklauso
ma lenkų užsienio politika. Su
prantama, vokiečių tremtinių 
organizacijos jau smarkiai rea
gavo prieš tokio “pripažinimo” 
užuominas, jas laikydami “tau
tų ir žmogaus teisių” išdavimu.

Šveicarų “Die Tat”, pagaliau, 
pastebi, kad aukščiau išdėstyti 
samprotavimai galį sudaryti ii 
pavojų Bonos demokratijai. Ži
noma, netenka to memorandu
mo pervertinti, jis daugiau ver
tintinas kaip šioks toks signa
las.

— Kinijos kardinolas T. Tien 
komunistų ištremtas ir gyvenąs 
Vokietijoje, pranašauja: “Jei 
komunistai pasiliks valdžioj, už 
40 me' ų ten kunigų jau nebus”.

Aštuoni
kad Vokietijos vakarinė dalis šiuos abu vokiečių tikslus. Pa
gyvenanti laisvėje ir galinti 
džiaugtis savo ūkine gerove.
Tai įvykę gyventojų darbštu
mo, sąjungininkų paramos ir 
vyriausybės politikos dėka. Ta
čiau, pasirodo, gerovė turinti 
ir neigiamų šešėlių, svarbiau
sia, ji aptemdanti žvilgsnį. Vo
kietijos padėtis esanti rimtesnė, 
kaip mano. Daromas priekaiš
tas, kad siekiama net išvengti 
sunkesnių sprendimų ir šiuo at 
veju, be krašto vadovybės, 
evangelikai kaltina ir didelę vi
suomenės dalį

gal autorius, girdi, pakanka pa
žvelgti į bet kokį užsienio laik
raštį ir paaiškės, kad Hitlerio 
politikos bei karo dėka vakarų 
pasauly kritęs pasitikėjimas 
Vokietija.

Atrodo, kad rašto autoriai 
norėtų apsiriboti siekimais pa
lengvinti jų tautiečių būseną R. 
Vokietijoje ir ypatingai suak
tyvinti politiką su rytiniais Vo
kietijos kaimynais.

Memorandumo autoriai pasi
sakė ir prieš pastangas atomi
niais ginklais apginkluoti Euro-
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Gaudižadas iš lėto žvalgosi, apsižiūrinėja. Nau
ja vieta, nauji žmonės — viskas įdomu. Taip jam 
krinta į akis vienas diktokas priekupris. Anas vengia 
jo akių, mėgina lyg ir užlįsti už kitų.

Gaudižadas žiūri, vis jam knieti — tarytum, tas 
pats ir gana. Pagaliau įsitikina: tikrai, tas pats ir 
yra ~ vienas iš septynių, šis juk trenkė jam į galvą. 
Šis ir žvairas raudonplaukis jį surišo ir virve pažabo
jo. šis klausė: ar po šakele jį, viešpatie?

Priekuprio veidas maišosi, drumsčiasi. Vyras pa- 
— • iš neramumo jam pa-

aukštoji klasė. Tai žmonės, kurie _ _7__
turi pinigų- Tai turtingos valsty-'sikaso J’ f- ’ ’
bes, kurios saugo žmones ir sten- ... D .. . “ - -
giasi išvengti karo”, žodžiu, eili-1 nizta- Pagaliau jis, atrodo, jau nenustiegia stovėti, 
nė tarnautoja atrėmė nuolatinį &tai prisimesdamas, lyg jam ko būtų prireikę, slenka 
bolševikų kaltinimą, kad kapitalis- šalin.
tai geidžia karo.

Po keletos miglotų atsakymų, 
dažniausiai norint originaliai ir 
moksliškai pasisakyti, vienas raš 
tininkėlis kapitalizmą aptarė, kaip 
sistemą, kurioj duotos laisvos ran
kos individualiai iniciatyvai, gi be 
kapitalo ir privačios iniciatyvos 
pažanga nėra įmanoma, kaip tai 
matyti komunistinėj sistemoj.

Blogas bosas, geras kraštas
Skelbimų rinkėjas apie kapitaliz- 

(Nukelta į 4 psl.) I

Gaudižadas neišleisti jo iš akių. Taip pat lyg nie
kur nieko, lyg tik šiaip kokiu reikalu pasišalindamas, 
nuseka paskum.

Kai tik užsuka už kampo, priekupris ir ima vis 
sparčiau eiti ir atsigręždinėti. Paskui štai bėgte pasi
leidžia: ir kad skuodžia, tai skuodžia.

Aje, palauk! Ale gi sustok, dėde! Na Gaudižadas 
metasi vytis, na jis genasi.

Galop priveja.
Nė nepanašus, kad būtum toks greitakojis. Tik

ras briedis. Mudu jau pažįstami. Ar ne?
Priekupjris uždusęs prakalbsta plonkimiu balsu:

tonas neatnaujino 
vyzdžiu atominių 
mėgino sulipdyti 
derybas Genevoje.
kos pozicija turėjo suversti vi
są kaltę už atmosferos nuodiji
mą sovietams.

Tačiau tolesnė įvykių raida 
privertė tą poziciją keisti

Nors sovietai, kaip tyčia, 
sprogdino dideles, iki 58 mega
tonų, bombas, kurios per dvi sa
vaites paskleidė savo nuosėdas 
po visą šiaurės pusrutulį, bet 
tokios viešosios audros, kokios 
galima buvo tikėtis, tie sprog
dinimai nesukėlė. Viešo pasmer
kimo jie susilaukė tik iš kelių 
laisvojo pasaulio kraštų. Įvy
kęs tuo metu neutralių kraštų 
suvažiavimas Belgrade apėjo 
tuos sprogdinimus kone visai 
tylomis. O sovietų propaganda 
išsijuosusi įrodinėjo, kad už ato
minių bandymų atnaujinimą 
esanti kalta Amerika. Laukto 
viešosios nuomonės poveikio j 
Maskvos nusistatymą kaip if 
nebūta. Tai netrukus pasitvir
tino ir Genevoje už derybų sta- 
.o iriys į susitarimą su sovie
tais dėl atominių bandymų su- 
staodymo pusėtinai nublanko.

iūo varpu padarytas šio kraš 
to atominių ekspertų sovietų 
s : . ..ų įvertinimas prive
da prie išvadų, kad jie per tuos 
sprogdinimus pasiekė nemažą 
pažangą atominių ginklų srity
je. Kariniuose sluoksniuose kilo 
ne. susirūpinimas, kad, atsili
kę toje srityje nuo Amerikos; 
su naujų bandymų pagalba so
vietai galėję ne tik ją pasivyti, 
bet kai kur pralenkti. Ką tai 
reikštų Amerikos ir viso laisvo
jo pasauiio saugumui, nereikia 
ir aiškinti. Dėl to Kennedy ad
ministracijai, kuri buvo linkusi 
pasitenkinti nesukeliančiais nuo 
sėdų atominiais bandymais gi
liai po žeme, teko pagaliau keis
ti savo nusistatymą ir dėl ato
minių bandymų atmosferoje. Va 
sario pabaigoje pasirodė žinių, 
kad, susitarus su Anglija, tie 
bandymai bus vykdomi Ramia
jame vandenyne, Johnsono sa
loje, balandžio mėn. gale.
Kodėl gi bandymai ore atidėti 

dar dviem mėnesiam?

Sovietų pr.>p .ganda, kuri da
bar puo a šį kraštą už numatytą 
bandymų atnaujinimą, jau išra- 

j 4 psl.i

I I

Conrad Cooper (kairėje), vyriausias plieno pramonės atstovas. 
United Steel Workers unijos pirmininkas David J. MeDonrid

R.
ir 
vėl pradėjo derybas sudaryti naują sutarti. Jie susitiko deryboms, 
nes prezidentas Kennedy paprašė atnaujinti pasikalbėjimus dėl 
JAV ekonominės gerovės. (UPI)

rankioja pribirusius po lazdynu rie-

Turėčiau būti su tavim labai meilus, 
dėkoti. Gal net dovanų siūlyti?., 
ir vėl pasilenkia riešutų, priekupris

Tai kad aš tavęs nežinau. Tu neįsižiūrėjęs gerai. Tau 
prisisapnavo.

Aje, ir nuluptą pažinčiau! Geriau neišsisukinėk. 
Priekupris uždusęs prakalbsta plonkimiu balsu: 
Priekuprio akys — pagauto duobėje vilko akys. 

Kai jis kilsteri vokus su tamsiai rudomis blakstieno
mis, sužaiži jo ryžtas pasprukti arba staiga prišokus 
perkąsti gerklę. Bet jis mato, kad neišsigins: — Ko 
nori? Ką pasakysi?

Ką gi tau padariau, kad man tada vos galvos ne- 
perskėlei? Už ką surišai ir virve pažabojai? Net pa
karti mane geidei.

Priekupris pabaista: — Tai ar dabar atkeršyti 
kimbi?

Gaudižadas 
šutus.

Na, kaipgi. 
Nužemintai tau

Kai tik jis
staiga metasi ant jo su peiliu.

Bet Gaudižadas susyk strykteli šonan ir nugrie
bia šį už rankos. Na ir abu įsiręžia galinėtis. Įsitem
pia, net braška.

Tuoj iškrinta peilis.
Na ir imtis, na ir abu ritasi.
Gaudižadas galop kuprių už čiupros prilenkia 

prie žemės ir kala kumštimi per sprandą ir galvą.
Nustok!.. Neužmušk!....
Dar tau šunybių negana? Savo paties peilio nori 

paragauti ? — Gaudižadas jo nebepaleidžia.
Dovanok! Paleisk!..
Tu vis blogiu minti. Jau pats metas tau žemelėn 

grįžti. Gyvas pikta vis perėtum: ji paskui nebepriims.
Mano vaikelių pagailėk! Žuvėdrom klyktų. Ma

žiausias dar vygėje supamas.
Gaudižadas paleidžia priekuprį atsistoti.
Tavęs nesurišiu ir nežabosiu. Eisi su manim pi

lin. Bet jei ir vėl pikta sumotum, tuoj raudonam kla-

ne sustingtum. Tegu tada jie sau klykia žuvėdromis.
Kam pilin? — kriavietis bijo būti ten kankina

mas. Žmogus išgąsdintas ir supainiotas.
Kiškelius apklausim, galvelę išutinėsim. Neleng

va patikėti vilku raišu, pirma kojos nepadaužius.
Tada priekupris ir išsisako teisindamasis. Dėl 

šeimos, dėl vaikelių norėjęs prasisiekti. Ir bijojęs, kad 
rikis iš kiemo neišmestų. Stengęsis įtikti, mėglinęsis. 
Visimantas gi buvęs labai piktas rikis: kurį užsisės- 
davęs, tai jau tam nebūdavę gyvenimo. Turėjęs tar
nauti ir pataikauti. Tačiau jis toli gražu nebuvęs toks 
Visimanto brūklys, kaip ana Žvilgaudas.

Žvilgaudas ?
Tas buvo tada sugrąžintas tave pribaigti. 
Raudonu veidu žvairys? Raudonplaukis?
Mus prisivijęs pasakė, kad tave užpampino.
Jeigu tik tiek, tai judu, dėdyt, tarytum dvynukai.
Kad tai tik tiek! Jis gi nudėjo Mindaugo brolį, 

Kernavės rikį Dausprungą.
Žvilgaudas?
Jam Visimantas liepė. Už Dausprungo galvą 

Žvilgaudas buvo didele nauda apdovanotas. Iš karto 
paliko prasigyvenęs. Ir šiemet nuo pat Kūpolės jis 
Paneriuose tykojo Mindaugui galą padaryti. Bet ne
prisitaikė nukirsti. Jeigu būtų užmušęs, jam Visiman
tas būtų Smurgainių valdą pavedęs.

Ir Žvilgaudas tik pats vienas?
Bet aš nežinau, kas jo bendrai.
Ir tikrai tu nesi prisidėjęs?
To tai ne! Ne ir ne! Prisiekiu — ne! — kriavietis 

pasiekia žiupsnį žemės ir suvalgo.
Gaudižadas pagalvoja ir šiaip ir taip.
Na, tiek jau to. Ką man padarei, dovanoju. Kaip 

buvo, taip jau buvo. Ale viena žiūrėk — ką mudu 
šnekėjom, niekam nė mur - mur. Nė savo moterei.

Taip jiedu persiskiria ir katras sau sugrįžta at
gal.

(Bu* daugiau)

Split by PDF Splitter



DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 16 d. galint plačiau išvystyti akciją 
prieš sovietinį kolonializmą. ; 
Šiam tikslui jau yra sudarytas 
bendras visų trijų pabaltiečių 

‘laisvinimo veiksnių komitetas— 
Joint Baltic American Commit- 
tee, kuris periodiškai renkasi po 
sėdžiams ir svarsto priemones, 
kaip sėkmingiau šį sąjūdį pra
vesti. Jau yra sutarta išleisti 
keliomis kalbomis — anglų, 
prancūzų, ispanų ir kitomis — 
literatūros apie sovietinį kolo
nializmą ir visus jo žiaurumus. 
Komitetas bus kontakte su įvai 
rių tautų delegacijomis Jungti
nėse Tautose. Tuo pačiu bus 
ruošiama dirva iškelti Pabalti
jo valstybių nepriklausomybės 
bylą Jungtinėse Tautose. Tai 
bus vienas iš svarbiųjų darbų 
šiuo metu. Aišku, ALTas ir to
liau palaikys artimus kontaktus 
su Valstybės departamentu, 
kongresu ir kitomis valdžios ms 
tituci jomis.

Yra suplanuota išleisti naują 
informacinį veikalą apie oku
puotąją Lietuvą. Taip pat yra 
verčiami anglų kalbon atsilan
kiusiųjų okupuoton Lietuvon 
ekskursantų įspūdžiai, pavaiz
duoją šiandieninį varganą Lie
tuvos žmonių gyvenimą. Jie bus 
išleisti knygelėmis anglų kalba.

J. Pr.

Atominius bandymus atnaujinant

DELEGACIJA PAS (Atkelta iš 3 psl.) 
tinkamą sau tų bandymų ati 

Prezidento

PREZIDENTĄ IR ALTAS
Pasikalbėjimas su Alto pirm. L. Šimučiu

(Pabaiga)
— Kodėl, sudarant delegaci

ją pas prez. Kennedy, be ben
drai sutartųjų, dar kai kuriuos 
ALTo 'sekretorius pakvietė savo 
iniciatyva?

— Delegacijos pas prezidentą 
branduolį aš pasiūliau: keturi 
ALTo vykdomojo komiteto na
riai, keturi JAV lietuvių Ben
druomenės centro valdybos na
riai ir po vieną iš kiekvienos 
ALTą sudarančios grupės bei 
organizacijos. Bendru susitari
mu dar nutarta pakviesti du 
iš JAV L. B. prezidiumo. Kitų 
trijų (teis. J. Grigaliaus, red. 
Sondos ir Varno) vardai buvo 
pridėti ir pasiųsti į Baltuosius 
rūmus dr. P. Grigaičio, susita
rus su L. Bendruomenės valdy
bos pirmininku J. Jasaičiu.

— Ar dr. P. Vileišis yra kuo 
nors prisidėjęs prie išgavimo 
audiencijos pas prez. Kennedy? 
Ar nebūtų buvę geriau, kad ir 
jisai būtų buvęs pakviestas da
lyvauti delegacijoje? Ar tiesa, 
kad kai kas iš Alto žmonių, 
per savo talkininką Washingto- 
ne p. Allen, davė amerikiečių 
įstaigoms kai kurių informaci
jų, kuriomis bandyta diskredi
tuoti dr. P. Vileišį?

— Padaryti kontaktus dėl 
audiencijos pas prezidentą bu
vo pavesta teis. Jonui Grigaliui 
Bostone ir Marijonai Kižytei 
New Yorke. Toksai pavedimas 
buvo padarytas 1961 m. pra
džioje. Kiek įtakos audiencijai 
išrūpinti turėjo dr. Vileišio žy
giai, aš to nežinau. Žinau tiek, 
kad vasario mėn. pradžioje ga
vau oficialų laišką iš Baltųjų 
rūmų, pranešantį, kad Alto vyk 
domojo komiteto ir JAV L. B. 
centro valdybos sudarytoji de
legacija bus priimta vasario 16 
d. 12 valandą.

Kadangi yra minimas ir žur
nalisto - rašytojo Will Allen var 
das, turiu pasakyti, kad jis nė
ra Alto atstovas Washingtone. 
Jis, kaip žymus žurnalistas, 
daug metų atstovaująs spaudą 
Baltuose rūmuose, kai kada bū
davo paprašytas padėti garsin
ti mūsų tautos reikalus ameri
kiečių spaudoje. Tie
jam yra žinomi, nes jisai dirbo 
kongresiniame Kersteno komite
te, pravedusiame Pabaltijo val
stybių okupacijos ir bolševikų 
vedamo genocido tyrinėjimą. Ar 
jis, ar kas kitas išryškino dr. 
Vileišio partinį (ar jis demo
kratas, ar respublikonas) nusi
statymą, aš tų smulkmenų ne
žinau ir jomis nesidomiu. Jo 
dalyvavimas delegacijoj, jei bū
tų buvę galima susitarti, būtų 
buvęs naudingas “taikos šeimo
je” palaikymo atžvilgiu.

— Ar tiesa, kad iš ALTo yra 
pasitraukęs toks pozityvus ir į- 
takingas veikėjas prel. J. Bal
konas.

— Tiesa, kad prel. J. Balkū- 
nas yra atsiuntęs atsistatydini
mo iš ALTo direktoriato raštą, 
tačiau yra sutikęs pasilikti kaip 
ALTo atstovas organizacijoj, 
kuri vadinasi: Conference of 
Americans of Centrai and Eas- 
tem Descent.

— Kokie ALTo santykiai su 
VLIKu?

— Nuo pat pirmųjų dienų,, 
kada buvo atidarytas susisieki
mas su Vokietija po pasaulinio 
karo, ALTas užmezgė artimus 
ryšius su Vyriausiuoju Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetu ir juos 
iki šiol palaiko, artimai bendra
darbiaudamas ir VLIKą parem
damas moraliai ir medžiaginiai. 
Savo laiku VLIKo vadovybė 
buvo prisiuntusi pas mus savo 
atstovą dr. Praną Padalį (Pa- 
dalskį). Ir jo kelionės lėšas iš

Paryžiaus į New Yorką ALTas 
apmokėjo. Jam besidarbuojant 
Lietuvos išlaisvinimo reikalais, 
ALTas mokėjo atlyginimą ir ke 
lionės lėšas. Kaip ALTas rėmė 
VLIKo darbus, parodys kad ir 
šie skaičiai: nuo 1949 m. iki 
1961 m. ALTas yra išmokėjęs 
VLIKui iš savo kasos $170,377.- 
14. Taip pat ir prieš 1949 m. 
VLIKas gana gausiai buvo su
šelptas. Pastaruoju laiku ALTo 
skiriama parama eina VLIKo 
vedamai informacijai įvairiuose 
pasaulio kraštuose ir lietuvių 
programų transliavimui į Lietu
vą per radiją.

I

do
dėjimo aiškinimą.
Kennedy paliktą dviejų mėnesių 
laiką, kad sovietai galėtų savo 
nusistatymą dėl kontrolės per
svarstyti ir pasirašyti sutartį 
dėl atominių bandymų sustab
dymo ta propaganda vadina šan 
tažu, turinčiu tikslą priversti 
sovietus sutikti su nepriimtinu 
jiems sandėriu. Be to, jie priki
ša Amerikai, kad, skelbdama 
atominių bandymų atnaujinimą, 
ji griaujanti viltis į prasidėju
sią nusiginklavimo konferenciją. 
Užuot nusiginklavusi, Amerika

Spaudoje ir gyvenime

— Kokius artimiausius dar
bus dabar ALTas planuoja?

— Pasiremiant prez. Kenne
dy kalba Jungtinėse Tautose 
apie sovietinį kolonializmą ir 
tuo pačiu klausimu jo padaryta 
užuomina Amerikos lietuvių de
legacijai, ALTas planuoja kiek

i.

reikalai

stumianti pasaulį į atominio 
ginklavimosi lenktynes, nes so
vietai į Amerikos bandymų at
naujinimą atsakysią taip pat 
naujais bandymais.

Tokie ir panašūs raudonųjų 
kliedėjimai jau mažai ką laisva
jame pasaulyje prigauna. Bet 
jie rodo, kad sutarties sovietai 
nepasirašys ir kad dėlto bandy
mų uždelsimas, pasitikint sovie
tų gera valia, buvo nepamatuo
tas. Dėlto tą uždelsimą daug 
kas linksta priskaityti prie Ken
nedy administracijos klaidų, ku
rias sukelia nepagrįsti siekimai 
išlyginti santykius su sovietais.

nius? Jie yra mano. Jūsų apsiaus
tas? Yra jūsų. Privati nuosavybė. 
Aš turiu savo baltinius, tu turi ap
siaustą. Komunistinėj valstybėj ta
vo apsiaustas ir mano baltiniai 
priklauso mums, tai yra visiems, 
valstybei- Komunizmas yra blogas. 
Aš čia dirbu kaip dženitorius. Ma
no bosas buvo blogas, ir aš prara
dau darbą. Bet aš nepykstu ant 
viso krašto, kuris yra geras. Ge- 

j riausias pasaulyje. Mes čia esame

Tokie amerikiečių, tarp jų ir at- 
tarnautojai, o ne kokie ten turčiai. I eivio žodžiai apie kapitalizmą, j 

___ , c l£ 
prieš 12 m., paaiškino: “Kas yra i 
kapitalizmas? Matai šiuos balti-

(Atkelta iš 3 psl.)
mą pasisakė labai entuziastingai, 
išsireikšdamas, kad kapitalistinėj 
sistemoj yra gyventi geriausia ir, 
j°j gyvendami, turime labiau 
džiaugtis, negu bet kokia kita sis
tema. Amerika yra kapitalistinis 
kraštas, kur privati iniciatyva yra 
sveikintina.

Dauguma pasisakiusių apie kapi
talizmą aiškiai stovėjo kapitalisti
nės sistemos pusėj, nors apklaus- j laisvi, o darbą aš greit gausiu”, 
tieji buvo eiliniai darbininkai ar, 
t----- -- v ... .v.. V...... . ayn; ZV C pi Q.

Jugoslavas, atvykęs į šį kraštą kuri iš komunistinio rojaus visi 
prieš 12 m., paaiškino: “Kas yra I veržiasi.

rHUANIAH OPERA OF CHICAGO ’ 
CHICAGOS LIETUVIU
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Biletai gaunami: Marginiuose, 2511 W. 69 St.. ir Karvelio prekyboje, 3322 So. Halsted St. Patartina įsigyti iš anksto.
“Aidos” operos solistai: Stasys Baranauskas — Radames, Kristina Bartulienė — Vyriausioji vaidilutė.hl sp., Algirdas Brazis — 

Amcnasro. Alvina Giedraitienė — Amncris. III sp., Nerija Linkevičiūtė — Vyr. vaidilutė. I sp.. Valentinas Liorentas — Egipto 
karalius, Genovaitė Macys — Vyr. vaidilutė. III sp., Julius Savrim avičius — Pasiuntinys, Danute Stankaitytė — Aida. Aldona Stem- 
pužienė — Amneris, I ir II sp., Jonas Vaznelis — Vyriausias žynys.

Operos meno vadovybė: Aleksandras Kučiūnas — operos dirigentas ir meno vpdovas, Kazys Oželis — režisorius, Alfonsas Ge
čas — chormeisteris, Alice Stephens — chormeisterė, Faustas stroUa — chormeisteris. (Foto VL Juknevičius).

KĄ DARYTI SU $2,000,000? I

Frank Lewis, žinomas Chi
cagos milionerius geradaris, 
mirė 1960 m. gruodžio mėn. Po 

il5-kos metų jo palikti turtai, 
siekią $22,363,744, bus padalin
ti katalikiškoms auklėjimo ir 
labdaros įstaigoms. Per 15-ką 
mėnesių turtas užaugo $2,028,- 
492. Teismas turės išaiškinti 
klausimą, kam tas prieauglis pri 
klauso.

TV-RAMDAI -3UOST. REKORDERIAI Į 
STEREO FONOGRAFAI-PUOKŠTELĖS 

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

Viskam žemiausios kainos Ir garantija
332.1 S. Halsted St - CLiffsde4-5665|

T E L E V I Z 1 J
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai. 
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už 
iirbtuvės aar'oą. — $10.00 ir dalys

Pigios paveikslinis lempos.
J. MIGLINAS

Z54V W. 6»th St. U a PK S-1003

MIESTE DAUG PARKŲ
Chicagos parkų distrikto ži

nioje yra 418 parkų. Jų didžiau- 
si ir žinomiausi yra Lincoln, 
Bumham, Calumet, Columbus, 
Douglas, Garfield, Humboldt, 
Jackson, Marąuette ir Washing- 
ton- O

M OVI NG
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

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

11
i j Dail. ir meno istorikas ANTANAS RŪKŠTELĖ 

atidaro 
MENO MOKYKLĄ — AKADEMIJĄ

Bus dėstoma: piešimas, akvarelė, aliejinė tapyba bei jos 
technika, grafika ir visi teoretiniai dalykai, būtini žinoti būsi
mam menininkui.

Į mokyklą gali įstoti bet kurio amžiaus ir išsilavinimo as
menys, pradedantieji ir jau pažengę.

Studentai pasirenka grupines ar individualias pamokas ir 
laiką.

Platesnių žinių ir užsirašymo reikalu skambinti telefonu 
RE 7-9478. Rašyti bei asmeniškai teirautis 3549 West 66th Place, 
Chicago 29, Illinois-

Apie mokslo pradžią bus pranešta kiekvienam asmeniškai.

Iįii Kiekvienai! žmogus turėtų atliekamus nuo pra
gyvenimu pinigus taupyti kas savaitę.

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

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

g

i

i 
I

i

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

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigy ti puikų mažai vartotą bet- 
kokio* firmos nuo 1956—1961 mėty modeliu 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantiją.

r

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

Telef. VVAIbrook 5-5121

I

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS

J

PATALPAS

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETK1EWICZ. Prez.

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

1962 m. 
D.

/</»*

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
irai lunnc, PIRM- KETV.............................  9 v. r. iki S p.VALANDOS: ANTRAI*, ir PKN’KT...................  9 v. r. iki 5 p.

ŠHŠTAD........... 9 v. r " 1 - — - -
p. 

,. p.
r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.
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VALTERIO BANAIČIO 
VIEŠNAGĖ CLEVELANDE
Valteris Banaitis Clevelando 

lietuviams kalbės šį sekmadienį, 
kovo 18 d. Pranešimas ir vaišės 
bus Čiurlionio namuose 2 vai. p. 
P-

Į V. .Banaičio pranešimą ir 
vaišes kviečiami visi lietuviai, 
ypač Mažosios Lietuvos bičiu- 
liai# nes svečias — V. Banai
tis yra vienas iš ryškiausių šių 
dienų Mažosios Lietuvos veikė
jų. ,

Įėjmas į pranešimą laisvas. 
Norintieji dalyvauti vaišėse, 
prašomi iš anksto užsisakyti 
pas šiu'os asmenis ar įstaigas: 
LB pirmosios apylinkės pirm, 
tel. 881-1921, “Dirvos” redak
cijoje ir Baltic prekybos namuo
se.

dteitininkai savo susirinkime at
žymėjo šv. Kazimiero šventę, 
kur apie Lietuvos šventąjį kal
bėjo būrelio dvasios vadas kun. į 
P. Dzegoraitis, o jaunieji padek- , 
lamavo eilėraščių. Susirinkimai ‘ 
daromi Šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

Būrelio vadovui talkina vaikų j
motinų komitetas iš B. čyvie- statybos bendrovė, 
nės, J. Kliorienės ir A. Razgai-! 
tienės.

Dalis jaunučių ateitininkų vieno pasitarimo metu šv. Jurgio parapijos salėje Clevelande.
Nuotr. V. Pliodzinsko

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 16 d. 5

i

Kovo 10 d,, šeštadienį, Čiur-

“AR PO 10 METŲ DAR
ŠOKSITE”

a
Skautes A. Muliolienė ir G. Stuogytė su savo darbo lėlių būriu. 
Vaizdas iš Kazuko mugės Clevelande. Nuotr. A. Garlos

atlieka inž. J. Augustinavičiaus
T

— Dr. J. Adomavičius iš Chi
cagos kalbės apie vaikų sveika-

KORTAVIMO VAKARAS lr auklėjimą paskaito
je, kurią rengia LB pirmoji apy- 

Maironio paminklo komitetas linkė kovo 25 d. Paskaita bus 
maloniai kviečia lietuvius atsi- pailiustruota filmu.
lankyti kovo 18 d., sekmadienį, i — Dr. Juozas ir Birutė Skrins 
į kortavimo vakarą, kuris įvyks kai buvo išskridę dviem savai- 
Šv. Jurgio parapijos salėje. Pra
džia 2 vai. p. p. šio parengimo 
tikslas — sutelkti kiek lėšų ir 
sumažinti skolas, kurių dar yra 
užsilikę statant gražųjį Mairo
nio paminklą kultūriniuose dar
želiuose.

Šv. Jurgio parapija ir organi-

sekantieji asmenys: Vida Kas- nei, rengiant naujų metų sutiki- 
peravičiūtė (1882 Rosemont mą.
Avė., Cleveland 12, Ohio. Tel. į
LI1-6470.), Zigmas Peckus, Pra

; nas Karalius ir Vytautas Balas, 
į Su-sirinkime prašom gausiai 
i dalyvauti.
I
Į

Valdyba

tems į Alpes atostogų.
— Kun. B. Sugintas iš Chi

cagos lankėsi Clevelande ir per
eitą sekmadienį sakė pamokslą. 
Jo pamoksle daug emocijos, 
kartais net turinio sąskaiton.

— Lietuviai demokratai pa- 
f siuntė padėkos telegramą prez. 
Kennedy už lietuvių delegacijos 
priėmimą.

— Poetas Balys Auginąs, bu
vęs ilgametis lietuvių radijo va
landos pranešėjas, nusilaužė 
ranką ir šiuo metu gydosi na
muose.

V. R.

CLEVELANDO RAMOVENŲ 
METINIS SUSIRINKIMAS
Kovo 25 d. 12 vai., sekmadie

nį, tuoj po sumos, Lietuvių did. 
salėje įvyks L. V. S. Ramovės 
Clevelando skyriaus narių me
tinis susirinkimas. Skyriaus vai 
dyba ir rev. komisija pateiks 
metinę veiklos apyskaitą, po 
diskusijos, naujos valdybos 
revizijos komisijos rinkimai 

■kt.

to 
ir 
ir

4

4

4

MOTERŲ SĄJUNGOS 36 
KUOPOJ

ko mugę”, tarė Neringos skau-, 
čių tunto tuntininkė A. Bala- 
šaitienė ir pakvietė atidarymo 
žodį tarti PLB Tarybos pirm. 
St. Barzduką. Jis pasidžiaugė, 
kad skautės palaiko gražią lie
tuvišką tradiciją ir palinkėjo 
joms toliau eiti Dievo, tėvynės 
ir artimo keliu. S. Barzdukui 

: perkirpus žalią kaspiną, Kaziu
ko mugė prasidėjo.

Skaučių stalai buvo pilni įvai- 
riaušių darbelių — i ‘ 
audinių, kepinių ir tt. Pilėnų 
skautų tuntas taip pat pasiro
dė gražiais drožiniais ir kt. O 
apatinėje lietuvių salėje veikė 
didžiulis “restoranas”. Ten bu-, 
vo įvairių lietuviškų valgių, taip! 
kad visą laiką buvo pilna žmo
nių.

5 vai. p.p. įvyko programa — j 
skautiškas laužas. Jį pravedė 
tunt. A. Balašaitienė. Dainas ir 
šūkius pravedė sk. N. Petkevi
čiūtė. Per laužą pasirodė skau
čių ir skautų skiltys su įvairiais 
pasirodymais, kurie buvo origi- 

’■ nalūs ir gerai paruošti. Čia bu
vo proga visiems skautams pa
bendrauti kartu su svečiais bro
liškoje skautiškoje nuotaikoje, 

kuopos atstovėmis ir toliau pa- Pro&ram°je taip pat dalyvavo 
silieka O. Juškienė ir E. Mikšie- amerikietės, lenkės ir ukrainie

tės skautės su savo dainomis.
Šių metų Kaziuko mugė at

rodo puikiau pavyko ir visi lau
kiame nekantriai sekančių me
tų Kaziuko mugės. Jūra

Sumanios ir darbščios valdy
bos dėka visi šie parengimai yra 
davę gryno pelno $4,267.51, iš 
kurių $4,000 paaukota parapi
jos naujos mokyklos fondui.

Pasibaigus metų kadencijai, 
kuopos valdybą renkant, atsisa
kė toliau darbuotis pirm. O. 
Juškienė, vicepirm. M. Maslaus- 
kienė ir karūnos glob. A. Moc
kapetrienė.

Jų vieton išrinkta pirm. O. 
Mikelionienė, viceprm. K. Magi- 
lienė ir karūnos glob. J. Čiapie- 
nė. Amerikos Lietuvių Tarybo
je Clevelando skyriuje nuo šios

Moterų Sąjungos 36 kp. val- 
I dyba, kurią sudarė pirm. O. Juš 
į kienė, vicepirm. M. Maslauskie- 
inė, sekr. A. Baranauskienė, fin. 
rašt. S. Miliauskienė ižd. M. Ži- 

I linskienė, iždo globėjos V. Kat- 
kauskienė ir L. Valatkevičienė, 
karūnos globėjos E. Garnienė ir 
A. Mockapetrienė ir kuopos ko- 
resp. E. Mikšienė, laike dviejų 
metų, besidarbuodama prie nau
jos parapijos, yra gražiai pasi
žymėjusi savo veikla, tarp dau
gelio šiame mieste senų ir nau
jų lietuviškų organizacijų. Val
dyba per tuos dvejus metus, kas sivėlavusios. 
mėnesį darydavo kuopos narių 
susirinkimus. Susirinkimams pri 
tarus, valdyba rengdavo viešas 
vakarienes, kurios visada duo
davo gražaus pelno. Kasmet bu
vo daromi šios kuopos dvasios tais surengti šos kuopos dvasios 
vado kun. J. Angelaičio gimta- vado kun. klebono J. Angelai- 
dienio ir vardadienio bankietai, čio pagerbimą jo vardadienio 
kurie buvo gausūs svečiais. Va- proga.
saros metu kasmet buvo daromi 
išvažiavimai į J. ir O. Blaške- 
vičių ūkį. Be to, valdyba talki-

nė.
Šis valdybos pasikeitimas yra 

įvykęs jau šių metų pradžioje, 
bet, kuopos korespondentei vie
ną mėnesį atostogavus Califor- 
nijoj, šios kuopos žinios yra pa

ĮF ii■P7 ' i W
La f KM

darbą — pastatyti paminklą 
mūsų Dainiui, kurio 100 metų 
gimimo sukaktį šiemet švenčia
me, kviečia lietuvius atsilanky
ti į šį parengimą, kur geroje

Skyriaus ramovėnai prašomi 
būtinai atsilankyti į susirinki- ninkavo Lietuvių Bendruome- 
mą ir nesivėlinti.

Valdyba

LB 1-MOS APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

L. B. Clevelando 1-mos apylin 
kės metinis visuotinis susirin
kimas įvyks balandžio 1 d. 12 
vai. Lietuvių svetainėje. Darbo
tvarkėje : metinis valdybos veik
los pranešimas, ižd. pranešimas, 
“Vaidilos” teatro apyskaitinis 
pranešimas, kontrolės komisi- 
jes pranešimas, naujos valdy
bos ir kontrolės komisios rinki
mai, einamieji reikalai. >

Rinkiminę komisiją sudaro

— Socialinė katalikų konfe
rencija Kanadoje šaukiama rug 
sėjo 14-16 d., Windsore, katali
kų un-te. Konferencijos pirm, 
vysk. G. Carter.

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, Hl.

siuvinėjimų, i

I

J. G. TELEVISION CO. 
2512 W. 47th St.

_________  T" '
l’arila v i mai-taisymai

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel, CLiffside 4-1050
VKSTl’VIU NUOTRAUKOS IR 

AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MCSV SPECIALYBĖ.

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

(Incorporated )

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

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

Nauja valdyba šiuo metu jau
yra įsitraukusi į veiklą. Kovo
4 d. susirinkimą pravedė jau
nauja pirm. O. Mikelicnienė. Su 2512 w. 47th st> pr 6.1998 
sirinkime nutarta ir šiais me- tv radijai, hi-fi, vėsintuvai

Sek. uždaryta

E.Mikšienė

KAZIUKO MUGĖ
“Atidarau Clevelando Kaziu-

Gifts 
to Savers

DIVIDENDAI DABAR IŠMOKAMI UŽ VISAS 
SANTAUPAS KIEKVIENĄ METŲ KETVIRTĮ 

Kovo 31. Birželio 30. Rugsėjo 30. Gruodžio 31 
Tel.: Mieste — 242-4395; priemiesty — 656-6330 

Valandos: Pirmad. 9—8; antrad., ketv. & penkt. 9—5;
šeštad. 9—1; trečiad- uždaryta.

Juozas F. Gribauskas, Sekretorius

'•9

S

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Tel. HEmloek 4-2413 
7159 So. Maplevvood Avė., 

Chicago 29, 111.

1110%, 20%, 30% pigiau mokėsite) 
luž apdraudą. nuo ugnies ir auto-' 
Imobilio pas
į FRANK ZAPOLIS 

3208% West »5th Street
Chicago 42, Illinois

STel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETI VII1 PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

3RIDGEP0RTE, 3207 S. Halsted St., Victory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK,, 62 f I S. Western, PRospect 8-5875

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

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

6211 South Western Avė. krautuvė

TRUMPAI

lėsite praleisti laiką. Įėjimas tik 
1 dol.

į Šeimininkės paruošė ir dova- 
' nų prie įėjimo ir prie kiekvieno 
staliuko.

Lietuviški Naminiai Maisto Gaminiai
-

Bus priimami užsakymai įvairių progų vaišėms bei parengimams.

LIETUVIŠKI NAMINIAI MAISTO GAMINIAI
2543 West 69th Street, Chicago, 29, Illinois, Telef. - 737-1286A. Duoblienė

I

be dirbtinių priemonių, specialistės, Lietuvoje buvusios kulinarijos mokytojos-instruk- 
torės, A. DUOBLIENĖS, pagaminti, visoms Čikagoje gyvenančioms lietuvėms šeiminin
kėms bus patogiai įsigyjami kovo 17 d., šeštadienį, atidaromoje, naujai įruoštoje Teo
doros ir Igno Serapinų krautuvėje.

Atvykę pamatysite ir galėsite įsiggyti įvairių valgių: keliolika rūšių mėsos 
patiekalų, žuvų, silkių, mišrainių; įvairių rūšių lietuviško skonio tortų, pyragų, pyra
gaičių, sausainių ir kitų gaminių.

lioniečių šokėjai dalyvavo Fenn zacijos, įvykdžiusios šį gražų 
College Faculty Club vaišėse, 
kur atliko visą meninę progra
mą. Buvo išpildyti aštuoni liet, 
liaudies šokiai, kuriuos moko
masis personalas su savo šei
momis labai šiltai priėmė. Viole- i nuotaikoje prie vaišių stalų ga- 
ta Žilionytė pranešinėjo ir davė 
kiekvieno šokio charakteristiką.

Vaišėse dalyvavo ir kolegijos 
prezidentas Mr. Emest, kuris 
su liet, šokėjais ir jų vadovais 
nuoširdžiai išsikalbėjo. Pokal
bio metu prez. pateikė ir klau
simą: “Ar ir po 10 metų dar Į 
šoksite?” Vadinas, ar turėsite 
prieauglio, jaunimo, kuris pa
keistų pasitraukusius. Klausi
mas, kuris turėtų kiekvieną iš 
mūsų jaudinti ir kartu priversti 
rūpinti® ne tik šokėjų prieaug
liu, bet bendrai darbuotojų lie
tuvybės pratęsimui.

čiurlioniečių šokėjų grupei 
vadovauja V. Žilionytė ir A. 
Šenbergas.
JAUNUČIAI ATEITININKAI

<4

— šv. Jurgio parapijos salė- j 
je vykdomas remontas. Pagrin
dinai pertvarkomas įėjimas, vir
tuvė, bufetas. Parapijiečiai 
džiaugiasi šiuo klebono kun. B. 
Ivanausko užsimojimu. Darbus

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

*

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

MARCH — KOVO 15, 16, 17 D. D.

Jau per eilę metų gra
žiai, bet tyliai veikia jaunu
čių ateitininkų būrelis. Pasku
tiniais metais jų veikla, perėmus 
vadovavimą inž. Pr. Razgaičiui, 
žymiai sustiprėjo. Šiuo metu bū
relis turi 30 berniukų ir 30 mer
gaičių, su kuriais dirba stud. 
Aldona Balčiūnaitė, stud. Kris
tina Stankaitytė ir jau mokslus 
baigusios Violeta Žilionytė ir 
Danutė Čyvaitė, stud. Augusti
nas Idzelis, stud. Virgilijus Kas
peravičius, stud. Rimantas La- 
niauskas ir moyt. Algis širvai
tis.

Pereitą sekmadienį jaunieji £

ASSORTED GERMAN WINES
1960 VINTAGE

BISQUIT T1IREE STAR COGNAC Fifth $4-98
CUSENIER THREE STAR OOGNAC Fifth $4.98
DUJARDIN V. S. O. P. GERMAN

BRANDY Fifth $5.29
GKA1N ALCOIKM. I9<» PKOOF

U F Fifth $4-89
RICCADONNA Imported VERMOUTH 

Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.19
ZYTINA IMPORTED POLISH

100 PROOF VODKA Fifth $4.98
POPULAR BRAND OF 8 YR. OLD

CANADIAN HHISKEY Fifth $3.98
SCHENLEY MARTINI, MANHATTAN 

OR DAIQUIRI COCKTAILS Fifth $2-98
RON CANITA IMPORTED KUM

Lite or Gold Fifth $2-98

Fifth ,89c
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CHICAGOS 7TNTOS
NEVISI UŽSIREGISTRAVO

Chicagoje apie 152,000 pilie
čių kovo 13 d. užsiregistravo. 
Gi Cook apskrityje užsiregistra
vo apie 60.000. Balandžio 10 d. 
rinkimuose galėtų balsuoti iš 
viso 2,592.000 žmonių. Šiomis 
dienomis 15,885 sekretorių tik
rina užsiregistravusius, šios 
naujos registracijos pravedimui 
išleista per 2 mil. dolerių.

8X jėgos žiūronu. Šiomis die
nomis jie igij° pustrečio karto 
stipresnį 21.X jėgos teleskopą, 
kuriuo galės stebėti 34 erdvėse 
skrajojančius žmogaus į orbitą 
paleistus pabūklus.

va-
ve-

“Aš NESU IŠ ŠIO 
PASAULIO” 

George Johnson, per greit 
šluodamas ir 20 policininkų
jamas, įvažiavo į penkis auto
mobilius ir vieną sunkvežimį ir 
buvo bandęs vieną policininką 
suvažinėti. Policija jį sučiupo, 
kai jis įvažiavo į sunkvežimį 
prie 1901 W. 47 gt. Johnson 
aiškinosi policijai: “Aš nesu iš 
šio pasaulio. Aš užlaikau susi
siekimą su savo tėvu. Jis yra 
dvasia.” Automobilyje rasta 
bonka vyno.

NEGRAI KATALIKAI
Chicagoje 45,000 negrų išpa

žįsta katalikų tikėjimą. Visoje 
šalyje yra 664,230 negrų kata
likų. Pusė jų yra konvertitai 
arba konvertitų vaikai.

Chicagos erdvės stebėtojų ra
telis nuo 1957 metų seka J. A. 
Valstybių ir Sovietų Sąjungos 
paleistus erdvėje skrajojančius 
satelitus. Lig šiol jie naudojosi

IŠSIGANDO 150.C00 NORT- 
SAIDIEČIŲ

Spėjama, kad apie 150,000 
Chicagos šiaurės vakarų gyven 
tojų išsigando, kai oro puolimo 
perspėjimo sirenos pradėjo 
kaukti. Daugelis manė, jog ka
ras prasidėjo ir jau laikas lįsti 
į slėptuves. Illinois Bell telefo
nų kompanijos darbininkas, tik
rindamas sirenų įjungimą, už
miršo paspausti vieną kontrolės 
raktuką.

MATYS DAUGIAU NEGU 
MENULĮ

MARQUETTE PARKO CENTRE
Mažai įmokėti — 4 kamb., 

lotas. Gazu šildymas. $12.700.
5 butai ir biznis, mūro

$3,600

Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, 
keli blokai nuo mūsų rašt. $14.500.

Mūras. 2 butai ir biznis. $200 nuo
mos. Duos be derybų už $11.800.

Du butų mūras. 2 po ii kamb. Ge
ležini konstrukcija. Alyvos šildymas. 
Mūro garažas. $29,000.

$130 nuomos ir sau butas. Arti 
Jaunimo Centro, švarus kaip stik
las namas. $17,200.

Trys butai, mūro namas. Naujas 
garažas. Nauji atskiri gazu šild. 
$26.400.

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

Naujas 7 metų mūras. Moderni 
statyba 2x4% butai. Karpetai. įreng
tas rūsys. $38,700.

Tikram biznieriui prie parko like
rių prekyba — taverna. 2 aukštų, 
3 metų. 30x65 p. mūras. Didelis liuk
sus butas, modernūs biznio įrengi
mai. Reikia matyti, derėsim atvi
rai.

Ar žinai kur bargenas? 8 butu mū
ras. Visi butai erdvūs, šviesus, $8,500 
nuomos $66,600.

Apartamentinis. Gelsvų plytų, apie 
$7,000 nuomos. Parduos už $62.800.

Taverna. 2 butai, tuščias lotas ša
lia. Geras mūras bizniui su įrengi
mais. $35,900.

PERSPĖJIMAS FORDŲ IR 
chevroletų SAVININ

KAMS
Policijos kapt. John Mullen, 

vogtų automobilių sekcijos gal
va, perspėja senesnių Fordų ir 
Chevroletų savininkus. Pernai 
daugiau 40 procentų nesurastų 
pavogtų automobilių buvo 1950- 
57 metų gamybos Fordai ir 
Chevroletai. Chicagoje 1961 
metais pavogta apie 29,000 au
tomobilių.

SUPIRKO SENUS POLICIJOS 
ŠAUTUVUS

Marš Eąuipment kompanija, 
3318 W. Devon av., Lincoln- 
woode, iš St. Louis policijos de
partamento nupirko 440 senus, 
prieš pirmą pasaulinį karą ga
mintus šautuvus už $4,488. 
Anais laikais St. Louis miestas 
už kiekvieną šautuvą užmokėjo 
$25. Kompanija tikisi šautuvus 
Čparduoti po $50 kaip senienas.

i

DAR YRA GYVENAMŲ 
VIETŲ

J. A. Valstybių prekybos de
partamento Washingtone duo
menimis, Chicagoje yra 1,214,- 
958 gyvenamos viętos, kurių 
760,691 yra nuomojama. Patys 
savininkai gyvena 396,718 vie
netų, gi 57,549 vienetai neapgy 
venti ir stovi tušti. Duomenys 
paimti iš 1960 metų gyventojų 
surašimo.

mokytojų 
dienomis 
Tautinėj

SUSIRINKO MUZIKOS 
MOKYTOJAI

Per 4,000 muzikos 
bei auklėtojų šiomis 
dalyvauja dvimetinėj
muzikos auklėtojų konferenci
joj, kuri vyksta Conrad Hilton 
viešbuty, Chicago. Sesija tęsis 
šešias dienas.

30 P-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
IREAL ESTATE B E A L ESTATE

» ___
Atskiri šildvmai. 

’ $14.S00.

i

namas, 
nuomos.

Modernus mūras, 
sklypas. Garažas.

Prie pat parko.
9 kamb. 50 p 
$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. S14.800.

Brighton Parke. Labai geras 2x4 
kamb. namas. Naujas gazu šildymas. 
Rūsys, garažas. $19,200.

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

Ties mūsų ofisu, keli blokai į ry
tus, 2 geri pajamų namai. Kainuoja 
$17,500. Duoda $4,SOO nuomos j me
tus. Reikia įmokėti $4.500.

PILDOME INCOME TAX

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

SPORTAS
DĖMESIO!

(Atkelta iš 2 psl.) i

— FASK-tas kreipėsi į Vyt. į 
Grybauską sudaryti krepšinio 
centrinį komitetą. Komiteto į 
svarbiausias uždavinys būtų iš
rinkti lietuvių krepšinio rinktinę 
atstovavimui prieš latvius Pa- 
baltiečių pirmenybėse ir kelio
nei į Europą. V. Grybauskas va 
dovavo krepšinio rinktinei, ku
ri buvo išvykusi Pietų Ameri
kon, ir yra vienas iš mūsų ge
riausiai informuotų sportininkų 
apie Europos krepšinio lygį ir 
žadimo sąlygas.

iiiiiiiififiiiiimiiimiiiiiiinmiimtiiiifiiiD

Visi Pittsburgh’o lietuviai
KLAUSO IR REMIA

— Futbolo filmas “Real Ma- 
drid vs. H.S.V. Hamburg” bus 
rodomas L.F.K. Lituanicos pa
talpose, 2622 W. 69th St., ket
virtadienį, kovo 22 d., 9 vai. 
v. Patalpų savininkas Henrikas 
Jenigas kviečia visus sporto 
mėgėjus atsilankyti. Įėjimas ne 
mokamas.

APYGARDOS PIRMENYBIŲ 
TVARKARAŠTIS

10

11

10

10

Marytė Kavaliauskaitė, Hyde 
Park, Mass., pozuoja Bemard ko
legijoj- Marytė laimėjo pirmą vie
tą kaip taisyklingiausiai stovinti 
mergaitė. !" 
medicinos laikraštis Medical Tri
būne, kovo 5 d. laidoje.

NERADO AUKSO
Pereitą lapkričio mėn. 20 či- 

kagiečių aštuoniais automobi-

šeštadienį, kovo 17 d. 
vai. r. Gage parke:
Vyrų tinklinis,

Žaibas — Neris, 
vai. r., Gage parke:
Moterų tinklinis

Aras — Žaibas II
Neris — Žaibas Ii 
Neris — Aras.

vai. r. Jaunimo Centre: 
Vyks visos stalo teniso var 
žybos.

Sekmadienį, kovo 18 d. 
vai. r. Gage parke:

Moterų tinklinis
Žaibas
Žaibas
Žaibas

Moterų krepšinis
Žaibas — Neris.

I — Aras
I — Neris
I — Žaibas II.

vada, manydami naujomis iška
simo priemonėmis praturtėti. 
Lig šiol iš kasyklų išimta tiktai 
$250 vertės aukso. Penkiolika

aiIkraštistraMedicalS1 Tri° liais išvažiavo i apleistas aukso asmenų grįžo Chicagon, nepra-
kasyklas arti Searchlight, Ne- turtėję, bet išmintingesni.

PARAMA

Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šį $24,800 mūrinis namas su taverna 
pavasarį savo namą, biznį ar kitokią įskaitant visi šaldytuvai ir Įrengimai 
nuosavyoę parduoti, tuoj pat užre- —=- —-- — • • - •■
gistruok ją šioj įstaigoj. Turime la
bai daug rimtų pirkėjtj, visose mies
to dalyse ir Tamstos nuosavybę ga
lime parduoti per 30 d. ir greičiau.simkus
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC
4259 So. Maplewood Avė.

Telef. CL 4-7454) arba YA 7-2046
PILDOME INCOME TAX

824,800 mūrinis namas su taverna

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą 

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
STIPRIOS Gt GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

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

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
resu: I.ith;aniar. Catholic Hout
Radio Station WLOA, Braddock. 

Pennsylvania

IŠ

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

3 apt. 5, 
dymai.

o
va.

4, ir 3 kamb. Atskiri šil- 
$36,000.

apt. 6 ir 5 kamb. šildymas aly- 
$21.500.

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

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

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

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

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

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

metinių pajamų. Mažas įmokėjimas 
ir labai žema kaina.

Turime daug Ir jvąlrių namų vi- 
į 9ose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil- 

j dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

t

I

Alyva, 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

$13.000 mūrinis 5 kamb., 12 m.. 
garažas, mažas jmokėjimas.

$20.800 mūrinis 4 mieg., 8 metų, 
$3.000 imokSti. 71 ir Sacramento.

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

$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., 
ekstrą lotas šalia.

9^,500 mūrinis 2x4 Brighton p.. 2 
bl. nuo mokyklos.

$17,900 mūrinis 6 
tas, garažas, naujas

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

$41.500 naujas mūrinis 2 po 6, 40 
p. lotas, atsk. šild. gazu, pastogė.

prie mūsų įstaigos. $5.000 įmokėti.
$36.900 mūrinis 10 m. po 3 mieg.,

71 ir Mozart. bargenas.
$68,000 “Rooming hoiLse”, pajamų

apie $20.000 metams, pirksite įmo
kėję $14,000.

$12.000 medinis 5 .kamb., 35 p. lo
tas. rūsys. Gage p.

$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.

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

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

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

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

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

p..

mūr. 2x5% (3 m.)—$36,500 ___ ______
mūr. bung., garažas—$18.900 pir.irvnETTV 

2x5 ir 2 kamb., gar.—$29.500 
2x5, gar., did. lotas—$16,900

PRIE MARQUETTE PARKO

6 butu mūr., po 5 kamb. 60 p. 
i sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
i Parko apyl. $61,500.

6 kamb. mūr. 1% vonios. Gazu 
I šildymas- Garažas. Arti 65-os ir 
Fairfield. $16,900.

Auksinė proga nusipirkti per 
daug metų išdirbtą biznį — nau
jagimių ir vaikų rūbų krautuvė, 

i Pagrindinė biznio gatvė Marąuette 
! Parko rajone. Pelnas, metinės pa
jamos $20,000. Biznis $6,000 su 
krautuvės įrengimais. Inventorius 
$ už $.

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

Nauj.
Nauj.
Mūr.
Med.
Didelis pasirime. gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384' ________ ____________________ ___________

NAUJAI ATREMONTUOTAS
| 5 kamb. mūr. bungalow prie Mar-
jąuette Pk. $19,500.

LABAI PIGUS!
Gage Pk. 2 butų po 3 kamb. me

dinis namas ant 30 pėdų sklypo. 
$10,000.

$60j0 MĖN. PAJAMŲ .
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.

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

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

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

MARQ L ETJ’E PARKF
TIK 6 METINĖS

PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų, 12 
butų apartmentinis. Pirmas toks pir
kinys j vakarus nuo Western.

Prie Maria High, 4 butai po 5 
kamb. Gražus namas, platus sklypas. 
Normali kaina.

8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2 maš. 
garažas. $21,500.

6 metų, 3 mieg. medinis.
Gera

Pilnas 
vieta.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- 
Iow. Aiti Marąuette Parko mokyk, 
lų. Viskas moderniška. Gražiai 1S- 
dekoruota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arba PR 3-1595

kamb. 
krau-

po 5 
>režl 
bizniui. Ar-

t

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

t

i
I

!
j te jį kitiems pasiskaityti.

Perskaitę "Draugą", duoki-

MARQUETTE 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 R E A L T Y
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba BE 7-4639

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

kitam bizniui. Lengvos sąly- 
šeimai, ypatingai žmonai no- 

padidinti metines pajamas 
35,000 esant namuose. Brigh-

CONTRACTOBS

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Drandimo Reikalais

I STANKUS
CONSTRUCTION C0. :

'h.

.7

J. BACEVIČIUS

K R IS T AUS 
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI

Iš italų kalbos išvertė 
KUN. P. DAUKNYS, MIC.

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done. Įrišta kietais puikiais 

viršeliais
Tai yra pirmas toks platus moks
linis veikalas apie Kristaus gyve
nimą lietuvių kalboje. Ši knyga 

yra išversta į 23 kalbas.
Knygos kaina §7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra 

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

BELL-VARPAS
REAL ESTATE t

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. PRospect 8-2233
liiiiimiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-3*<92

millllllllllHllllllllllilIlHllllislHIIIHIIIHi
$36.600

Naujas. 2-jų aukštų mūr. 2 butai 
po 5 % kamb., 3 mieg. šildymą? 
karštu vandeniu — gazu. 2 vienetai

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 W 51 st Nt WA 5-5030

i

Atdaras sekmad. nuo 2 iki 5 vai. 
6519 S. OAKLEY AVĖ.

Naujas mūr. “expandable” na
mas. Plytelių vonia ir virtuvė. 
Karštu vand. apšild. Trigubom va
gom alumin. žiem. langai ir siete- 

• “sump”

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškoma IRENA GARMUTE. liai. iškelta kanalizacija ir 

gyv. Chicagoje. Prašoma atsi
liepti arba apie ją turintieji žinių 
pranešti šiuo adresu: Liudmila 
Sleptschenko, 2645 Neibel St., 
Detroit 12, Michigan.

pompa. Žema kaina.

MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

2515 West 69th Street Telef. RE 7-1731

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika * Kovo 16, 17,18 dienomis

BISQU IT 3 Star Cognac .
CUSENIER 3 Star Cognac

5th
5th

DUJARDIN V.S.O.P. German Brandy .. 5th 
GORBATSCHOW, Imp. 100 proof Vodka, 5th 
HIRAM Walker Martini or Manhattan 5th
BORDEAUX prancūz. imp. vynai .... 5th

$4.98
$4.85

HILLS BROS. COFFEE 2Sv. $1.15
GRYBŲ (kelmučiy)

$5.29 } GRYBŲ (kelmučiu) dėžė .... 12 kvortų $12.89 
$4,98

Kvorta $1.19

$2.98
890

Didelis pasirinkimas importuotu šokoladu, špro
tų, uogienių, įvairių silkių ir žuvų gaminių.

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

Atlieka planavimo ir staty- | 
bos darbus, gydytojų ofisų, 1 
gyvenamųjų ir prekybos pa- | 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- \ 
rime virs 300 įvairių stan- I 
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: ( 
PRospect 8-2013

7403 SO. VVESTERN AVĖ. j 
Chicago 36, Illinois

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 

1 mi (re-eoated). Dažymas iš lauki 
■’Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau- 
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bet sekmadie. 

I niais.
LA 1-6047, RO 2-8778

f

I

ŠILDYMAS
A. Stančiaaskaa instaliuoja vi

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

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

I

JUOZAS ŽEMUTIS
IR VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTOBS 
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šilčBmus 
-boilers). air 
nos (gutters) 
mokėjimas.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23. Illinois 

277-1442 Res. OL 6-0412

pečius (furnaces 
conditioners, ry- 
iki 8 metų išsi-

i
REZIDENCINIAI 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

KERELIS BROS?
CONSTRUCTION C0- 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS R P R E K Y BOS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

RE PUBUC 7 - 8949 
2301 W. 69th St, Chicago

4525 N. Dovei St. 7 butų mūr. 
atstatytas namas. (3 aukštai). 3 
po 3 kamb. ir 4 po 4 k- Gazu apšil. 
Uždari porčiai. Tile virtuvės. Pa
jamų virš $700 per mėn. Labai 
geri baldai. Savininkas serga. Įmo
kėti $20,000; sav. duos morgičių. 
Skambinti nuo 4 iki 10 vai. vak. i 
AKdmore 1-6955.

Savininkas parduoda, prie pat 
Marąuette Parko ir mokyklų, l’/i 
aukšto, 10 metų, 6 kamb., l’A vo
nios namą. Alumin. langai ir du
rys. Apsauga nuo potvynio. Dideli,; 
šviešūs kambariai. Apžiūrėjimui 
susitarti tel. PR 8-3799.

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 k t. darbus. 
Nemokamas apskaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI.

4444 S. VVestern Avė., 
Chicago 9, UI.
Tel. VI 7-3447

PROGOS-OPPORTIMTIES j 
"" ~ ~ - ■ > — į

PARDUODAMA MAISTO KRAU
TUVE. Biznis išdirbtas per dau-1 y 
gelį metų. 147 West 112th Place | i-------------------------------------------------- I f,

AUKSINA PROGA įsigyti veikian- 1 i.vart< 
čią taverną — salę — ir piknikams | ■Turi! 
daržą, plius ofisus išnuomavimui. ! ■ 
kurie apmoka namo išlaidas. Sklypas p f 
149x254 p. 5 kamb. butas savininkui. ‘ 
Modern. Įrengimai, banketams sta
lai, piknikams stalai, ir t., t. Daug 

i vietos autom, pastatyti. - Čia aukso 
i kasykla darbščiai porai Savininkių* 
turi parduoti. TOM NORKUS BUSI- 
NESS IIROKEILS. 2710 W. 107th 
St.. Chicago, Tel. PRescott 9-9132.

i
“NIDA” BUILDERS

STATOME NAUJUS NAMUS, 
VASARVIETES. GARAŽUS IR 

ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JOSU 

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

A

į LAPKUS BUUDERS ENC ""S

Į Statome įvairius pastatus. Dar- • 
F bas atliekamas labai sąžiningai, n 
- .vartojant geriausias medžiagas., j 

“•urime dar keletą sklypų Chicagoj. ■ 
6440 SOUTH PULAfiKI RD.
RE 7-6630 arba LU 1-O4OO ”

Remkit dien. “Draugę”

V. ŠIMKUS^
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 W15T 71< STREET 

Tel.: PR 8-4268 Ir TE I-5M1 «

■II —

Apsimoka skelbtis “DRAUGE' 
nes 1ia plačiausiai skaitomas lietu 
vlų dienraštis. GI skelbimu kainos 
visiems prieinamos

Split by PDF Splitter
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MUSŲ KOLONIJOSE
Norwood, Mass.

Nepriklausomybės šventė
Šioje nedidelėje lietuvių kolo

nijoje, 44-jų Lietuvos nepriklau 
somybės metinių minėjimas į- 
vyko vasario 25 d. Rytą Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos baž- 
nyčioje buvo atlaikytos šv. mi
šios už Lietuvą ir už žuvusius 
bei kenčiančius dėl Lietuvos lais 
vės. Parapijos vikaras kun. A. 
Klimas pasakė tai šventei pri
taikytą pamokslą.

Po pietų Lietuvių Amerikos 
piliečių svetainėje įvyko iškil
mingas šventės minėjimas, kurį 
atidarė ilgametis vietinio ALT 
skyriaus valdybos narys ir šios 
šventės rengimo komisijos pir
mininkas B. Kovas. Jis trum
pais, bet jautriais žodžiais pri
minė šio minėjimo kiekvienam 
lietuvių reikšmę ir paprašė ku
nigą A. Klimą atkalbėti maldą 
už Liėtuvą. Po to sekė iškilmin
gas JAV ir Lietuvos vėliavų į- 
nešimas. Tai įspūdingai atliko 
Bostono jūrų skautų Nemuno 
tuntas. Skautai, jų vadai, bei 
kpt. Mykolas Manomaitis, dė
vėdami pilnas jūreivių unifor
mas, sudarė tikrai gražų ir di
dingą vaizdą. Muz. Vaclovui Ka 
mantauskui akompanuojant, su 
giedotas JAV himnas, o tolimes 
nei minėjimo programai vesti 
buvo paprašytas Vincas Kudir
ka. Kun. A. Klimas trumpai pri 
minė Vasario 16 d. minėjimo 
svarbą įr reikšmę, o vyčių kuo
pos pirm. Povilas Žukas papa
sakojo apie vyčių suruoštą rank 
darbių ir kitokių lietuvių me
ninių dalykų parodą.

Pagrindinis minėjimo kalbė
tojas buvo dr. Balys Matulio
nis iš Valum Lake, R. I. Paskai
ta buvo labai turtinga ir gili, atlieka programą Vasario 16 d. 
už tai'prelegentas susilaukė iš minėjimo matu Phoen>x, Ariz- 
klausytojų rimto įvertinimo ir .... . ,„‘ „ vo šiltai sutiktos. Reporteriainuosirdzios padėkos. Po to, Bro . ... ... . ., . ’ . ir radijo pranešėjai tą vizitą 1mus Kovas perskaitė rezoliuciją, .... .. ,, . , . , , . . .. užfiksavo. Vasario 16 d. antkun buvo vienbalsiai priimta. . ._ , . .. . .................. . . ' , . gubernaturos bokšto plevesavo Ji įssiuntmeta visiems auks- - . . , .,, . _ musų trispalve vėliava,tiems JAV pareigūnams.

Tiek buvo džiaugsmo ir pasi 
_ Meninę dalį^ atliko Bostono didžiavim0 mūsų tautos praei

tim ir dėkingumo taip draugiš
kam kraštui, kur esame gražiai 
globojami.

Lietuvaičių nuotraukas patai 
pino “Republic Gazette” ir šeš
tadienio mokyklos vaikučių “A- 
rizona Republic” su aprašymais. 
Be to, irgi tautiniais rūbais pa
sipuošusios lietuvės pasirodė te
levizijoj.

Vasario 25 d. garsioje “Ra- 
mada Inn” salėj įvyko graži 1 

1 programa. Atidarymo žodį įs-

tonas, J. Ridikas, J. Strašuns- 
kas. K. Šimėnas, P. Tyla, P. Ja
ras, I. Tvaskienė, I. Vasiliaus
kienė, Z. Zarankaitė, A. Vens
kus. Po 3 dol. O. Piešinaitė ir 
W. K. Kiti aukojo po mažiau.

D. d.

pudingai tarė prof. dr. Padalis. 
Kalbėjo “Arizona Republic” vy
riaus. red. F. S. Marąuardt. Pa
grindinę paskaitą skaitė Alg. 
Raulinaitis, Los Angeles buv. 
Liet.
kas.

Po
žas,

Amer. Tarybos pirminin-

♦
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Phoenix, Ariz.
Iškilmingas Vasario 

minėjimas
Vasario 16-ji buvo atšvęsta 

iškilmingiausiai, ko dar nebu
vo jaunoj Arizonos valstybėj. 
Maža grupelė asmenų dėjo as
meniškus pinigus ir dar parin
ko aukų iš pritariančių asmenų 
tai šventei pravesti.

Gavo audienciją pas guber
natorių P. Fannin, kur gražiais 
tautiniais rūbais ; 
sioms lietuvaitėms įteikė pasi
rašytą proklamaciją. Lietuvai
tės gubernatūros pareigūnų bu-

16

V. Korsakaitė ir J. Puodžiūnas

AUKOS LIETUVOS 
LAISVINIMUI

Lie
kam 
$25, 
$15. 
klu-

Vasario 16 d. minėjime laisvini
mo reikalams aukojo: Miami 
tuvių Piliečių klubas $35, 
Končius $25, Dan Kuraitis 
Mickai $20, Sandaros kuopa 
Po 10 dol. — Miami Moterų
bas. Moterų Sąjunga, prel- I. Al- 
bavičius, kun. Bakšys, SLA 44 kp., 

, Miami choras, Ona Navickienė,
paruostas Em. Josen. Vaiku- j. lr e. Verbilai, W. Jankus. Rai- 

, Ona Vinikienė, 
Einorienė, Adomavičiai, D. ir 
Kaulakiai, Zigmas Kaulakis.

I 5 dol. aukojo — J. Lukas, 
Nekrosas, dr. S. Thomas, C. Kris- 
cunas, A. Alekna, J. Sakavičius, 
K. Genis, S. Welickienė, Abrolat, 
S. Kodis, W. Zees, J. Goodwill,; 
Pijus Aleksynas, F. Rodgers, Pu
žauskai, J. Nevis, Zavickas. J. ir 
N. Ratkai, Sagatas, Rasčiai (Brūk
liai $7), S. Stasiulis, Kairaitienė, 

j Sargotas, Valaičiai, A. Rudokas, 
Adomaitis, A. Noreika, Kraučiu- 
kas, Grigaliūnas, J. Jatis, A. Na
vickaitė (Karns), N. Perry, R. 
Paul, V. Jankus, A. ir V. Kad- 
sell, M. Bužauskas, F. Paknys, P. 
Bukis, S. Druzilauskienė. Po 3 
dol. — P. Karaliūnas, J. Brown, 
G. Jokūbaitis, W. Zikas, M. Paukš
ta. Kiti po mažiau. j.

Viso surinkta $618, iš iždo pri
dėta $32, į centrą pasiųsta $650.

Ačiū visiems- aukotojams-

Elena Verbela
1

to sekė vaikučių monta- 
parašytas Kodaitienės ir

I Misijų kunigų seminarija
Peru valstybėje atidaroma 

pirmoji misijų kunigų seminari
ja. Bostono kardinolas R. Cu- 
shing pažadėjo milijoną dolerių. 
P. Amerikoje yra didelis trūku
mas kunigų.

1 DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 16 d.

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834 SS*

čiai, nors ir maži, išpildė savo lai, Slivinai, 
roles gerai.

Gerai paruoštas vokalinis an
samblis iš Los Angeles, vado
vaujant žinomam komp. Br. Bud 
riūnui, padainavo anglų ir lietu 
vių kalbomis, paįvairinant tau
tiniais šokiais. Baletą pašoko 
V. Korsakaitė ir Jaunutis Puo
džiūnas.

Dar solo dainavo: Raivydai- 
tė, J. Čekanauskienė, Dapšys ir 
P. Baltakis.

Nepaprastai gražiai skambė- 
apsirengu- j0 graįjos dainos pirmą kartą 

saulėtoj Arizonos padangėj. Žiū 
rovai kėlė dideles ovacijas, o, be 
to, ne vieno akis suvilgė aša
ros, prisiminus girdėtas dainas 
dar tėvynėje, seniai nemačius 
gražios programos. Amerikie
čiams taip pat buvo kaž kas 
naujo, kažkas labai gražaus.

Visą programą įspūdingai ir 
gražiai pravedė prof. Padalis, 
o meninę dalį labai talentinga 
pranešėja V. Mitkutė iš Los An
geles.

Ansamblio vadovui muz. Br. 
Budriūnui, dainininkams, šokė
jams, akompaniatorei, pranešė
jui ir kitiems dalyviams rengė
jų vardu nuoširdų ačiū tarė 
rengėjų kom. pirm. agr. Alg. 
Rimavičius, pakviesdamas vai
kučius įteikti gėlių.

Salę pripildė virš 250 svečių, 
aukštų

: iš tolimų vietovių ir studentų 
iš Arizonos universiteto.

pareigūnų, lietuvių, net

jūrų skautų Nemuno tuntas, 
vad. Gintarui Čepui. Geriausią 
įspūdį paliko sutartinos dainos. 
Neatsiliko ir Norwoodo trečios 
kartos lietuviukai. R. Vizgirda 
paskambino pianinu. F. Vizgir
daitė pašoko porą šokių. Abiem 
jaunuoliams įteikta gėlių. My
kolui Manomaičiui buvo taip pat 
įteikta dovana, pagaminta ta
lentingo _norwoodiečio Jono Mar 
tišiaus. Taip pat buvo įteikti 
aukštos kokybės žiūronai. Do
vanas ir gėles įteikė Kristina 
Kovaitė ir Gema Duobaitė.

Minėjimas baigtas Tautos him 
nu. Vakarienės metu buvo ar
čiau visų susipažinta. Nepri
klausomybės šventės minėjimas 
buvo suruoštas drauge ALT 
Nonvoodo skyr. ir ALRKF 10 
skyr. bendrai sudarytos komi
sijos, į kurią įėjo Bronius Ko
vas, Vincas Kudirka, Jonas Mar 
tišius, Andrius Venskus, Jurgis 
Versiackas ir Jonas Strašuns- 
kas. -

Tenka padėkoti parapijos ku
nigams/kun. kleb. F. E. Nor- 
butui, kun. A. Klimui už para
mą ir talką, minėjimo rengimo 
komisijai ir visiems talkininka
vusiems: Taip pat dėkojama au 
kojusiems Lietuvos laisvės 
vai. Aukų surinkta $283.25, 
riuos suaukojo: po 25 dol. 
Jurgio liežuvių parapija ir 
B. Matulionis; po 20 dol. Bro
nius Denisovas; po 12 dol. B. ir 
A. Kovai; po 10 dol. Lietuvių 
Amerikos Piliečių bendrovė, J. 
Duoba, B. Makaitis, E. Marty- 
šius, J. Martišius, J. Sitkaus- 
kas ir A. Tumas; po 6 dol. A. 
ir U. Navickai, A. Valentinas; 
po 5 dol. kun. kleb. F. E. Nor- 
butas, kun. A. Klimas, P. Bla
žys, D. Rozulevičius, South Bos

ko- 
ku-
Šv.
dr.

I

V. i 
o. 
Po
B.

IŠPIRKO ERDVES SKRIDI
MUI PAMINĖTI PAŠTO 

ŽENKLUS

4 Chicagos pašto rajone nuo 
vasario 20 4!., kai astronautas 
pulk. John Glenn apskrido že
mę, išparduota tam skridimui 
paminėti išleistų 7,346,200 paš
to ženklų, šiomis dienomis paš
tas iš Washingtono užsakė dar 
du milionus tų ženklų.
parduota daug CHEVRO-

LETŲ
Chicagos rajone nuo spalio 1 

iki kovo 1 d. parduota 48,494 
naujų Chevroletų. Pasaulio di
džiausia automobilių gaminimo 
kompanija tikisi šiais metais 
parduoti rekordinį skaičių.

M O V I N G
i

R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
! ir kitus daiktus. Ir iš tol’- Miesto 

Laimė tegali išaugti tik ant do- leidimai ir pilna apdrauda.
rybės stulpų ir pamate privalo 2047 W. 67 PI. WA 5-8063 
turėti tiesą. — W. H. Colendge ...........................

Po to buvo banketas, kuria
me dalyvavo virš 100 asmenų.

Janina Rimavičienė

Miami, Fla.

Lietuvių diena
Miami rengia Lietuvių dieną 

kovo 21 d. 7:30 vai. v. Bay- 
front Park. Miami miestas pas
kyrė tą dieną lietuviams, lai 
nebūna nė vieno lietuvio, kuris 
nedalyvautų šioj įspūdingoj die 
noj.

Orkestras gros lietuviškus kū 
rimus. Miami miestas paskyrė 
kiekvieną dieną vis kitoms tau
toms. Lietuviai, nepamirškite 
savo dienos ir visi dalyvauki
me, kad svetimtaučiai pamaty
tų kiek daug yra lietuvių.

m

Mielam draugui
A. f A.

JONUI CHMIELIAUSKUI mirus, 
jo žmoną ir dukrą su šeima giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Jadzė Dagilienė ir 
Bronė Dikmienė

A. -Į-A.
STANISLOVAS MONTRIMAS

Gyveno 5754 South Winchester Avenue. Chicago, Illinois.
Mirė kovo 14 d., 1962 m.. 10:45 vai. vak., sulaukęs 89 m. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš žagariu valse., Gražeičių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 49 metus.
A. a. Stanislovas buvo vyras a. a. Kotrynos (pagal pirmą 

vyrą Kasner’ienė).
Pasiliko dideliame nuliūdime augintiniai: Katherine Mi- 

shek, Martha Umbach. Anna Porter, Anthony Kasner ir Leo 
Kasner ir jų šeimos, brolienė Agota Montrimas, jos dukterys: 
Adeline Johnson, Anna Solis ir Pearl Thoel ir jų šeimos, ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 
Westem Avė. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 17 d. Iš ko
plyčios 9:15 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka Augintiniai ir visi kiti giminės.
Laid. direkt. Mažeika ir Evans, Tel. REpublie 7-8600-

H

I

I

A f A.
BARBORA VAIŠNORAS

(KOVAITĖ)
Anksčiau gyvenusi 7206 S. Mozart St.

Mirė kovo 14 d., 1962, 2 vai.
Gimė Lietuvoje; kilo iš Kruopių 
Amerikoje išgyveno 49 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime
M.I.C., ir Edward. marti Esther, 2 
žentas Louis, gyv. Californijoje ir Emily Šchiller, žentas John. 
10 anūkų, pusseserė Frances Spirkoff su šeima, Anelė Mac
kevičienė su šeima, gyv. Rochester, N. Y-, giminės Vaišnorų, 
Labanauskų ir Rovų šeimos ir kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Velione buvo narė šių draugijų: Tėvų Marijonų, Tėvų 
Jėzuitų, Šv. Kazimiero Sės. Rėmėjų ir Nekaltai Prad. Marijos 
Seserų Gildos. Priklausė Tretininkų, šv. Barboros, Rožanca- 
vos ir kitom, draugijom.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans kopi., 6845 S. AVestem 
Avė. Laidotuvės įvyks pirmad., kovo 19 d., iš kopi. 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Švenč. P. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines-

Gėlių prašome nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, marti, žentai ir anūkai

Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans, tel. RE 7-8600

p. p-, sulaukus 71 m. amž, 
parap., Margaliečių kaimo.

2 sūnūs: kun. Boniface, 
dukterys: Bernice Grunloh,

r*

A. A.
JUOZAPAS F. MIKULIS

Gyveno 1609 S. 49th Ct., Cicero, III.
Mirė kovo 14 d., 1962, 7 vai. vak. Gimė Lietuvoje; kilo 

iš Vilkaviškio apskr. ir parapijos, Staniškių kaimo.
Amerikoje išgyveno 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marijona (Karpaitė), 

duktė Louise Kareckas, žentas Charles, 3 anūkai: Jerome, 
Richard ir Mary Hellen, švogerką Kotryna Railey su šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Cicero Liet. Kareivių Draugijai.
Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 

S. 50th Avė., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 17 d., iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai 
mus dalyvauti

Laidotuvių

kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta- 
šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, duktė, žentas ir anūkai
direkt. A. Petkus ir Sūnus, tel. TO 3-2108

A. f A.
PAUL KUSCH

Gyveno 6805 S. Karlov Avė.
M i r? kovo 14 d.. 1962, 4 vai. ryto, sulaukęs 70 m. amžiaus. 
Gimū Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary (pagal pirma- vy

rą Normanth). posūnis Algird Normanth, marti Zita, brolis 
ter, brolienė Itose. kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje,. 2424 W. 69th

Laidotuvės jvyks šešt.. kovo 17 d., iš koplyčios 9 vai 
bus atlydėtas j Švenč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, 
kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
maldą bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, posūnis, marti, brolis ir brolienė..................... ..

Informacijai skambinti tel. YArds 7-1911.,

Wal- 

st 

ryto

pa-

I

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

•L F. EUDE1KIS
.AIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. Yfl 7-1741-2
7 4330-34 South California Avenue 
r Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS "K f
MARQUEYTE FUNERAL HOME -1- 1-UT

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
14(0 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

\

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIlKOe 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS vieta

REpublie 7-8600 REpublie 7-8601

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

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. OOmmodore 4-2228

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

VASAITIS — BUTKUS
S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel OLympic 2-1003
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STEPONAS C. LACKAWICZ
W. 69th STREET Tel. REpublie 7-1213
W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672
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DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 16 d.

X Amer. Liet. Inž. ir Archit 
sąjungos ir Inžinierių Žmonų 
klubo nariai paėmė du stalu 
kons. Daužvardžio pagerbimo 
bankete. Dr. V. Kožica ir dr. 
R. Giniotis su žmonomis ir ki
tais savo draugais iš užmiesčio, 
taipgi užsisakė stalą bankete.

X Dr. J. Gliaudelis, Aurora, 
m., pasiųsdamas Draugo prenu 
meratą ir auką klišių mašinai, 
savo laiške pastebi: “Nuo pir
mos atvykimo dienos į Ameri
ką esu Draugo skaitytojų tar
pe. Džiaugiuos Draugo kaip ka 
talikiško laikraščio pasiekta di
dele pažanga paskutiniuoju me
tu. Ypač įvedant platų ir įdo
mų politinį, literatūrinį, meno, 
apžvalgos skyrių. Gražu matyti 
Drauge ir įdedamas nuotraukas. 
Už tai nuošiidus lietuviškas a- 
čiū visiems Draugo redakto
riams ir bendradarbiams”.

!

ŠV. MARIJOS GIMIMO PARAPIJOS

Tėvų Marijonų Bendradarbių Skyrius į

6812 South Washtenaw Avenue

— rengia —

AUKA $2.00

Parinkti valgiai - Meninė programa!

I

KOVO 18 D„ SEKMADIENĮ, 4:30 VAL PO PIETŲ 
PARAPIJOS SALĖJE

DIDELĘ VAKARIENĘ 
SU PROGRAMA

X Marųuette Park Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių 5 sk. ren
gia kovo 18 d. 4:30 v. v. vaka
rienę parapijos salėje. Mūsų 5 
sk. nuoširdžiai prašo visų, kas 
tik gali, praleisti vakarą su ma
rijonais kunigais ir bendradar
biais. Dalyvaus dvasios vadas 
kun. K. Vengras, MIC, kun. dr. 
V. Rimšelis, MIC. Programą iš
pildys Bridgeporto Moksleivių 
Tautinis Meno ansamblis. Kank 
lininkėms vadovaus Elena Vai
čiulienė. Įėjimas auka • tik 2 
dol.

X Jaunųjų talentų koncer
tui, rengiamam kovo 25 d., pati 
krinimas bus šį sekmadienį, ko
vo 18 d„ 1:30 vai. p. p. Jau
nimo Centre. Gali dalyvauti vi
si pianistai, solistai, šokėjai, 
instrumentalistai ir kiti jauni 
menininkai. Patikrinimas prasi
dės punktualiai.

X Rekolekciios, kurias ruo
šia vyr. giedrininkės, visom Chi 
cagos lietuvėms moterims, pra
sidės balandžio 12 d., 7:30 v. v. 
tėvų jėzuitų koplyčioje. Reko
lekcijas praves tėv. B. Markai- 
tis, S. J. Balandžio 12 ir 13 d. 
konferencija ir palaiminimas, 
balandžio 14 d. konferencija, pa 
laiminimas ir išpažinčių klausi
mas. Balandžio 15 d. 10 v. r. 
šv. mišios ir komunija. Tuoj po 
pamaldų Jaunimo Centre pus
ryčiai rekolekcijų dalyvėms. 
Lietuvės moterys kviečiamos šinų ir administracijos skyriuje Pradž- mokykloje dabar net 
dalyvauti. |i2 metų, paskirtas Mariau Hills 30 % vaikų yra gimę iš tėvų,

I . . . klirip npra lipfnviii Irilmpa Anie
X Šv. Pranciškaus Seserų Rė ukl° vedėju. Skirtas pareigas 

mejų Chicagos apskritis rengia 
35 metų jubiliejaus vakarienę ir 
programą kovo 25 d. 4:30 v. 
p. p. Nek. Pr. parapijos salėje. 
Auka $2. Prašoma visus daly
vauti.

X Vladas Petrauskas, kuris 
yra North Chicagoje aktyvus 
visų lietuviškųjų reikalų puose
lėtojas, dirbąs LB gretose, su
organizavo iš Waukegano bei 
artimųjų apylinkių 2 autobusus 
žmonių į “Aidos” operos spek
taklius Marijos mokyklos salėj.

Martinkienė,
. AUKŲ VAJUS NEKALTO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIAI
i' Brighton Parko Švč. P. M. 

įr Nekalto Prasidėjimo naujai baž 
nyčiai statyti aukų vajus praė
jo labai sėkmingai. Vajaus tiks 
las buvo surinkti pradžiai bent 
$300,000, bet buvo iki šiol su
rinkta virš $380,000. Dalis iš 
tos sumos gauta pinigais, kita 
dalis pasižadėjimais, kurie bus 

i įvykdyti per dvejus ar trejus 
metus.i

Aukų vajuje dirbo virš 250 
vyrų savanorių, kurie buvo sus
kirstyti į 32 būrius. Keturi bū
riai buvo sudaryti iš naujųjų lie 
tuvių ateivių. Visam darbui va
dovavo vajaus pirmininkas Sta
sys Kloba ir 6 vicepirmininkai 
— J. Armonas, S. Bednowicz, 
J. Katauskas, J. Lindžius, J. 
Maitinėk ir D. Šatas.

Šio vajaus metu buvo surink
ta ne tik pradžiai reikalinga 
pinigų suma, bet taip pat su
žinota daug svarbių faktų, ku
rie bus naudingi parapijos ku
nigams jų pastoracijos darbuo- 

X Br. Tadas Margis, MIC, se- Sužinojome, kaip parapija 
išdirbęs Draugo spaustuvės ma- keitėsi met^ mūsli

X Pranciška
7228 So. Artesian Avė., nuošir- i 

,di labdaringų darbų rėmėja 
ilgametė Draugo skaitytoja, 
vardinių proga susilaukė gra
žių sveikinimų ir dovanų nuo 
savo artimųjų ir draugų.

kėjimas, kurį lietuviai atnešė 
jį šį miestą ir perdavė savo vai
kams. Kai kurių reikšmingų pa
tarimų tuo reikalu yra davę ir 
komiteto nariai

Ateityje klebonui reikės pa
sitarti su J. E. kardinolu Me- 
yer ir arkivyskupijos konsulto- 
riais dėl paskolos gavimo ir dėl 
projektų patvirtinimo.

Šis vajus buvo ne tik naudin
gas finansiniu atžvilgiu, bet taip 
pat ir kitais atžvilgiais. Jis su
jungė vienybėn mūsų vyrus, iš
judino parapiečius dirbti ir pa
siaukoti Dievo namų statybai. 
Keturias savaites vyrai dirbo 

I sunkiai, bet su entuziazmu ir 
, vieningai. Šitai kaip tik atitin- 
• ka Šv. Tėvo didžiajam troški
mui, siekiančiam Bažnyčioje 

i nybės.
Labai nuoširdžiai esame 

I kingi dosniems aukotojams,
■ siems vajaus darbininkams ir 
darbininkėms, padėjusioms va
jaus raštinėje. Vajaus k-tas

vie

dė-
vi-

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Dr. J. Leimonas gavo gar
bės atžymėjimą. Moksleivių A- 
teitininkų sąjungos centro val
dyba savo posėdyje 1962. m. 
8, nusprendė dr. Juozui Leimo- 
nui, ilgamečiui Maironio Moks
leivių ateitininkų kuopos, Bos
tone, globėjui, išduoti, ateiti
ninko garbės atžymėjimą, už pa 
siaukojimą ir pasišventimą plė- 
sti jaunos kartos širdyse “Visa 

' atnaujinti Kristuje” idėją ir au
ginti naujus ateitininkus.

— Kan. J. Končius, Balfo pir
mininkas, primena, kad lietu
viai dalyvautų ekskursijoj į Ro
mą, apie kurią jau spaudoj bu
vo minėta. Romoje vyksta 10 
m. sukakties minėjimas nuo Pi
jaus XII enciklikos Exsul Fami- 
lia išleidimo. Lietuviškai tai 
reiškia Ištremtoji šeima. Lietu
vai katalikai turi būti dėkingi 
Šv. Sostui už Šv. Tėvo rūpestin
gumą ir globą. Kaip žinome, 
toje enciklikoje buvo rašoma, 
kad tremtiniams dvasios reika
lai būtų teikiami jų gimtąja kai 
ba. Sukakties minėjimu rūpina
si konsistorijos kongregacija, 
kurios viršininkas yra kard. 
Confalonieri. Jo pavedimu visas 
iškilmes tvarko kun. F. Milini, 
70 Via Bella Scrafa, Roma. Vy
riausias jų įgaliotinis Amerikai 
yra vysk. Svvanstrom, 350 
5 Avė., New York, N. Y., kuris 
yra lietuvių bičiulis ir jis para
gino visus vykti į iškilmes, ku
rios Romoje įvyks rugpjūčio 3 
— 7 d. Dalyviai gaus audienci
ją pas Šv. Tėvą atskiromis tau
tybėmis. Jei susidarys 25 asme
nų grupė, kelionė kainuos tik 
390 dol į abi puses, šiaip tokia 
kelionė kainuotų 654 dol. Kiek
vienas Balfo direktorius ar ku
nigas gali tokią ekskursiją or- 1 
ganizuoti. Norintieji aplankyti 
kitas vietas turės mokėti kiek 
daugiau. Chicagoje yra biuras,

Lie-

kuris patarnauja keleiviams: 
Rev. Donantzan, St. Michael 
Church, 2325 W. 24 PL, Chica
go 8, 111., ir Washingtone yra 
biuras: Travel Office, 1346 Con 
necticut avė. Jei kur nore gru
pės nesusidarytų, prašomi kreip 
tis tiesiai į tas įstaigas.

ŠVEICARIJOJE
— šveicarų radijas apie

tuvą. Baselio radijofonas vasa
rio 27 d. ultra trumpomis ban
gomis nuo 8:15 v. v. iki 9:25 
v. v. perdavė lietuviškų dainų, 
šokių programą ir pranešimą 
apie Vasario 16 gimnaziją, pa
įvairintą moksleivių dainomis. 
Muzikinėje dalyje buvo išpildy
ti Lietuvos meno ansamblių at
likti dainos ir šokiai, ištrauka 
iš Juzeliūno baleto, o transliaci
joje apie Vasario 16 gimnaziją 
klausytojai išgirdo pasikalbėji
mus su mokytojais ir mokslei- 
.viais, mokinių chorą. Reportažą 
apie gimnaziją parengė Tino Ar 
nold ir jo turinys buvo aprašy
tas leidinyje “Radio und Fern-

j

atliko Vechtoje gyvenąs St. Mo 
tūzas. Apie Vasario 16-ją įsidė
jo straipsnių, žinių ir kiti vokie
čių laikraščiai.

— Estų tautinės tarybos sa
vaitraštis “Teataja” vasario 17 
d. laidoje spec. straipniu pami
nėjo Lietuvos nepriklausomybės 
44 m. sukaktį. Apžvelgta dau
giausia laisvųjų lietuvių veikla 

,Vak. Europoje, paminėtas Vil
kas, Vykd. Taryba, “Elta”, Pa
saulio Lietuvių Bendroumenė 
(E.)

— Pabaltijo vokiečių leidinys 
“Baltische.Briefe” š. m. 2 n-ry 
vedamuoju iš Eltos pakartojo 
Vliko pirm. dr. A. Trimako kal
bos, pasakytos Pavergtųjų Eu
ropos Tautų seime, mintis. Kal
bos ištraukos paskelbtos pirma
me puslapy ir jos pavadintos: 
“Vakarai turi pereiti į ofenzy
vą” (E.)

— Kun. J. Tautkevičius, Va
sario 16 d. ir šv. Kazimiero pro
ga, 20 markių paaukojo Eltai. 
Kun. J. Tautkevičius yra Muen- 
cheno LB apyl. pirmininkas.

Sudaryta JAV LB CV 
informacijos komisija

Naujoji Bendruomenės Cen
tro Valdyba kovo 11 d. sudarė 
Informacijos komisiją iš 12 amo 
nių, kurie rūpinsis žinių apie 
JAV Lietuvių B-nę skleidimu ir 
jos idėjos populiarinimu.

Įstatuose yra pasakyta, kad 
Centro valdyba “rūpinasi LB in

X Kun. A. Sabaliauskas, mi
sionierius salezietis, jau grįžo 
iš Pietų Amerikos misijų ir ko
vo 19 d. pradeda misijas Wa- 
terbury, Conn., šv. Juozapo 
lietuvių parapijoje, iš kur vyk
sta vesti misijas į liet, parapi-; 
jas New Haven, Conn. ir At- 
hol, Mass. Po Velykų sugrįš į 
savo gyvenamąją vietą prie Chi 
cagos Cedar Lake, Ind.

X Lietuvos Ūkininko dr-ja 
šaukia susirinkimą šį sekma
dienį kovo 18 d„ 1 v. p. p., Nef- 
fo svetainėj, 2435 S. Leavitt st, 
Pirm. A. Valonis kviečia 
rius atvykti ir apsimokėti 
kesčius.

na-
mo-

X Emilija Struck, ALR 
terų są-gos 46 kp. rašt., sugrį
žus iš ligoninės, dėkoja už svei
kinimus ligos metu. Ji jau sveik 
sta ir vėl rūpinasi 46-tos kp. 
reikalais. Sekmadienį, kovo 25 
d. 9 v. r. 46 kp. narės ėis ben
drai prie šv. Komunijos Šven
čiausios Panelės Gimimo parapi 
jos bažnyčioje. Visos narės pra
šomos dalyvauti su ženkliukais. 
Po šv. mišių bus pusryčiai.

X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 
metų kai padeda lietuviams už
pildyti Incomc Tax pareiškimus, 
2737

Mo-

sehen” (8 nr.). Šios lietuviškos 
transliacijos radijofone reikalu 
ilgesnį laiką rūpinosi Zueriche 
gyvenąs Ant. Paulaitis.

VOKIETIJOJE
— Vokietijos spauda pabrė

žia — lietuviai teikia vilties, 
ištvermės pavyzdį. Vasario 16 
proga įvairūs Fed. Vokietijos 
dienraščiai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės šventę ir iš
kėlė pavergto krašto likimą. į 
Mainze leidžiamas “Allg. Zei-,
tung” vasario 14 d. laidoje pa-. formacija” ir “sudaro LB veik- 
stebėjo, kad, jei palyginsime lai vykdyti atitinkamus orga- 
Vokietijos padalinimo laikotar- - nūs” (47 pst.). Prie senosios, 
pį su sovietų įvykdytu smurtu S. Barzduko vadovaujamos, vai 
Lietuvoje, tai tektų atsisakyti dybos kurį laiką veikė Informa- 

j vokiečiuose esamų nevilties ir cijos žinyba, kurios svarbiau- 
pesimizmo nuotaikų. Lietuvos sias tikslas buvo rinkti statisti- 
šventė vokiečiams teikia ištver
mės, atkaklumo ir pastovios vii 
ties pavyzdį. Kai kurie šiaurės- 
vakarų Vokietijos laikraščiai,

“Nordwest Zeitung”, “01-

nes žinias apie lietuvišką veiklą 
ir jas skleisti spaudoje. Naujo
ji komisija ne tiek koncentruo
sis į žinių rinkimą, kiek į jų 

pvz., “Nordwest Zeitung”, “OI- skleidimą. Žinias komisijos na- 
denburgische Volkszeitung” be riams turės pateikti įvairių b- 
Lietuvos laisvės ir okupacijos nės darbo sričių pirmininkai ar- 
metų aprašymo, įsidėjo Vyties, ba jų įgalioti asmenys per laiks 
lietuviško kaimo sodybos mode- nuo laiko šaukiamas spaudos 
lių nuotraukas. Šiuos modelius konferencijas.

Didelė dalis komisijos narių 
yra anksčiau buvę Chicagos 
apygardos informacijos nariai 
ir dirbę su dabartiniu centro vai 
dybos pirmininku J. Jasaičiu. 
Net ir pirmininkas buvo išrink
tas tas pats — J. Vaičiūnas. 
Dauguma susirinkusių atmetė 
A. Kaulėno pasiūlymą, kad pir
mininkautų

Eilėraščius sakė S. narys-
, Kaulenas 
tokiu būdu 
viau koordinuojamas tarp ko
misijos ir kitų b-nės padalinių. 

Kiti nariai, dalyvavę steigia
majame susirinkime, kuriam 
pirmininkavo J. Jasaitis, buvo 
T. Antanaitis, S. Daunys, J. Vai 
delys, A. Valentinas ir V. Zala
torius (išrinktas sekretorium). 
Susirinkimui sekretoriavo K. 
Januška, centro v-bos sekreto
rius. Taip pat sutiko įeiti į ko
misiją kun. dr. A. Baltinis, A. 
Baronas, J. Bubelis, Z. Juškevi
čienė ir V. Kasniūnas.

Po Valterio Banaičio pranešimo kovo 10 d. Jaunimo Centre dalinasi 
įspūdžiais. Iš kaires į deš.: J. Bertašius, L. Prapuolenis, V. Ba
naitis ir R. Skipitis. (Nuotr. A. Gulbinsko).

kurie nėra lietuvių kilmės. Apie 
25% yra vaikų, kurių tik vie
nas tėvų yra lietuvių kilmės.

Naujos bažnyčios vidaus įren 
girnų reikalu yra padaryta kele-

perėmė kovo 15 d. Draugo va
dovybė Br. Tado darbą labai 
įvertina, o 
sunku bus — r__— ____o-
redakcijos ir administracijos ^as b^drų, projektų. Kiti projek 
nariai linki 
sėkmės.

atsiradusią spragą 
užpildyti. Draugo

Br. Tadui gražios i tai yra planuojami. Parapijos 
klebonas, pr.el. D. Mozeris su
pažindino ir komiteto narius su 
pagrindiniais planais. Bažnyčios 
vidus bus įrengtas pagal Bažny
čios liturginius reikalavimus. 
Didysis altorius, kaip svarbiau
sios ir švenčiausios aukos, šv. 
mišių vieta, dominuos visai baž
nyčiai.

Dvi šoninės koplyčios bus pas 
kirtos labiausiai mūsų parapijo
je garbinamiems šventiesiems: 
šv. Juozapui, šv. Onai, šv. Pran

X Jaunieji inžinieriai A. Ba
kaitis, J. Liubinskas, D. Tijū
nėlis, R. Vaitys ir R. Viskanta, 
moderuojant K. Burbai, Inžinie
rių ir Architektų sąjungos susi-

■ rinkime sekmadienį, kovo 18 d-
2 v. p. p. Jaunimo Centre dis- . 
kutuos sąjungos veiklos pagy
vinimo ir naujiems laiko reika- j 
lavimams pritaikymo proble
mas.

Inžinierių ir architektų žmo- ciškui, šv. Antanui, šv. Teresei, 
nos tuo pačiu laiku išklausys Lietuvos ir Seserų Kazimierie- 
P. Krutulienės paskaitos ir po čių kongregacijos globėjui šv. 
to, kavutės metu pamatys fil
mą iš pereito inžinierių baliaus.

X A. a. Barbora Vaišnorienė, 
kun. B. Vaišnoros, MIC, moti
na, mirė kovo 14 d. Mercy li
goninėje, San Diego, Califomi- 
joje. Velionės kūnas atvežamas | pvz gyvas ir stiprus y.
šiandien i Chicaea ir bus na- I

( hiraėoi ir .apylinkėse
MINĖJIMAS ROSELANDE

šiandien į Chicagą ir bus pa
šarvotas Evans koplyčioj, 6845 
So. Weštern Avė. Laidotuvės 
kovo 19 d. iš Švč. P. M. Gimi
mo bažnyčios.

W. 43 St., tel. CL 4-2390. 
(Sk.)

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

(Sk.) f

Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 
S. Maplewood, labai tvar-

X Keturių bangų radijas, 
į Stereo patefonas liuksusiniam 
56 V2 colio kabinete. 8 garsiakal
biai. šviesus arba tamsus me
dis. Labai nebrangi kaina. Kas? 

‘Vokiškas Nordmende aparatas. 
Kur? Gradinsko televizijų, ra
dijų 
2512

ir vėsintuvų krautuvėje, 
W. 47th St. FR 6-1998.

(Sk.)

Kazimierui.
I Prisilaikant parapijos istori
jos ir tradicijos, bažnyčios pa
puošimuose bus įamžinta krikš 

.čioniškoji kultūra, kurią lietu
viai atsinešė iš Lietuvos. Bus 

i atžymėtos krikščioniškosios do-

A. L. B. Roselando apyl. val
dyba šiais metais Vasario 16 d. 
minėjimą surengė kovo 11 d. Už 
pavergtą Lietuvą ir lietuvius 
kankinius šv. mišias aukojo 
kun. A Stanevičius. Tai dienai 
pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. J. Budzeika, MIC. Pamok
slininkas aiškino tautos gyvy
bės reikšmę ir Lietuvos nepri-

X Tėvų ir vaikų kultūrinė klausomybės akto svarbumą, 
popietė. Kovo mėn. 18 d., sek- Pamaldų metu giedojo Visų 
madienį, 2 vai. p. p. Jaunimo Šventųjų parap. choras, smuiku 
Centre įvyksta Alvudo ruo
šiama tėvų ir vaikų kultūrinė 
popietė. Žaidimus vaikams pra
ves mokytojos M. Pėteraitienė, 
Vanda Melavickienė ir kt., be
to kanklininkė Anelė Kirvaity- vėliavų sargybą sudarė J. La- 
tė ir muz. F. Strolia. Tėvai kvie zauskas, S. Vaičekonis, Gaižu- 
čiami atsivesti mokyklinio ir tytė, Csevičiūtė, Inovskytė ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikus. 
Akt. A. Brinką meniškai paskai
tys keletą pasakų. M. Bosienė nėjimą pradėjo ir jam vadova- 
su kitomis alvudietėmis pavai- vo LB Roselando apyl.
šins vaikus higieniškai^ valgiais. Bronius Andriukaitis. Invokaci-

grojo Povilas Matiukas, vargo
nais Povilas Skridaila, pamal
dos baigtos “Marija, Marija”, 
šeštadieninė mokykla pamaldo
se dalyvavo organizuotai, prie

Vilkaitė.
Po pamaldų parap. salėje mi-

Gražūs ir nebrangūs gauti 
raš. mašinėlių

pirm.X
nauji modeliai
(ir liet raidynu). DAINA CO., Įėjimas visiems laisvas ir neap- ją skaitė kun. A. Stanevičius. 
3321 S. Halsted St. (Sk.) mokamas. jimokamas. i Kalbėtojas inž. B. Nainys, pasi-

sakęs neigiamai prieš intrigas, 
kalbėjo: “Mums reikia gerai or
ganizuoto organo, kuris turėtų 
pasitikėjimą ir apjungtų visus. 
Pavergtos tėvynės vardu mes 
turime kalbėti ir veikti, kad vi
sas pasaulis žinotų mūsų tau
tos tragediją. Mes neturime ka
rinės jėgos, atominių bombų, 
kad galėtumėm išvaduoti 
tuvą, bet mes turime savo 
koše lietuvybės išlaikymą, 
nutautimą 
da dėmė 
atleidimo 
nės.’’

Lie- 
ran-

Už 
juo-kris ant mūsų

ir už tai nelaukime 
iš pavergtos tėvy-

Visų Šventųjų parap. 5-to ir 
6-to skvr. mokiniai padainavo 
“Saulutė tekėjo” ir “Vilniaus 
kalneliai”. Be to, deklamavo La-! 
zauskas “Tik Dievulis žino”, 
Grišmanauskas “Tėvynė” ir Ino 
vskytė “Myliu tėvynę”, akom
panavo studentė N. Sidell - šid- I 
lauskaitė. Programą paruošė se
selė Josella, programai vado
vavo seselė M. Janina. Moki
niai buvo pasipuošę liet, tauti
nėm juostom. Seselėms kazi-

mierietėms, o ypač mokyklos 
vedėjai seselei Genovaitei, LB 
valdyba yra dėkinga ir kartu 
tikisi, kad ir ateityje seselės tai 
kins LB ruošiant minėjimus.

Lituanistinė mokykla, LB nuo 
latinė talkininkė, vadovaujama 
mok. J. Plačo ir mok. N. Kap- 
teinytės, davė dainų ir eilėraš
čių pynę. ________—------- —
Vaičekonis, G. Vilkaitė, J. Ose- 
vičiūtė, R. Tamašiūnaitė, M. Sa
dauskas ir A. Vilkaitė. Sultin
gai mokiniai dainavo “Šėriau 
žirgelį”, “Tau tėvynė” ir kitas 
daineles. Minėjimas baigtas Lie
tuvos himnu.

Minėjime dalyvavo gausus bū 
rys senosios kartos, čia girnų- • 
šių, tremtinių ir keletas studen
tų—Buikutė, Liepinaitė, Petrtei 
kytė ir kt. K. Brž

KAS. KĄ IR KUR
— Visiems šauliams pranešama, 

kad šj šeštadienį, kovo 17 d-, 9 v. 
1 ryto, Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
I įvyks gedulingos pamaldos už 
a. a. šaulio kpt. Vinco Abramiko 
vėlę, jo mirties vienų metų sukak
tuvių proga. Visi šauliai ir šaulės 
kviečiami šiose pamaldose daly
vauti- Po šv. mišių vyksime į Šv. 
Kazimiero kapines pašventinti ve- 

i lionies paminklą.
— Bud riko radijo programos 

pasiklausykite sekmadienį iš sto
ties WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki 
2:30 v. p. Girdėsite gražių lietu
viškų dainų ir muzikos. Taipgi bus 
ir mįslių konkursas. — Praneš.

koks centro

argumentavo, 
darbas būtų

v-bos

kad 
leng-

ŽYDAS DALYVAUS AIRIŲ 
EISENOJE

Robert Briscoe, Airijos sosti
nės Dublino meras, šį šeštadienį 
dalyvaus airių eisenoje miesto 
centre, minint šv. Patricijaus 
dieną. Paroda, kurioje dalyvaus 
50,000 maršuo^ojų ir kuri su
trauks 650,000 žiūrėtojų, prasi
dės 1:45 v. p. p. Briscoe tėvas 
buvo kilęs iš Lietuvos.

NAMŲ VERTE KYLA 
įrengus modernias virtuves, vonios-prausyklos kambarį, aliuminijaus 

priestatus-pricangius, stogelius, duris, langus ir kita. 
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