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KOMUNIZMAS - NAUJOJI VERGIJA, 
SAKO POPIEŽIUS JONAS XXIII

Kalbėjo naujų kardinolų inauguracijos iškilmėse

VATIKANAS. — Rytoj baig 
sis keturių dienų apeigos, inau
guruojant 10 naujų kardinolų. 
Šv. Tėvas Jonas XXIII, per 80 
savo gyvenimo metų sukaupęs 
didelį patyrimą, savo lotyniško
je iškilmių proga pasakytoje 
kalboje komunizmo adresu iš
kėlė klausimą:

— Ką mes galime pasakyti 
apie plačius pasaulio kraštus, 
kur puoselėjama pasaulėžiūra ir 
kietai primetamos pažiūros, jog 
dangus yra uždarytas malonės 
šviesai ir bet kokiai religinei ir 
antgamtinei tvarkai?
Komunizmo apgaulė ir prievarta

Toliau, neminėdamas komu
nizmo vardo, popiežius pasakė, 
kad iš tų sričių “iškilo grės
minga audra, kuri atnešė griu
vėsius ypač į kraštus, kur pa
senusios ir vargingos gyvenimo 
sąlygos palengvina tą sunaiki
nimą įnešti, naudojant apgau
lę, prievartą; nepaisant kai ku
rių galimų medžiaginių pageri
nimų, tai yra nauja vergija”.

87 kardinolai

gauna savo ženklą — raudoną 
skrybėlę; kardinolų skaičius da
bar siekia 87. Rytoj popiežius 
apdovanos naujai paskirtuosius 
kardinolišku žiedu ir jie pirmą 
kartą įsijungs į visą kardino
lų kolegiją.

Kodėl taip anksti grįžo 
kard. Wyszinski?

Kardinolas Wyszinski, Lenki
jos tyliosios Bažnyčios vado
vas, iš Romos išvyko vos toms 
iškilmėms prasidėjus, žinių a- 
gentūra UPI spėja, kad, gal 
būt, popiežius jį painformavo, 
kad savo kalboje jis smerks 
komunizmą.

Naujieji kardinolai yra: Raul 
Silva Henriąuez — Santiago 
(Čilėje) arkivyskupas; Michael 
Browne airių kilmės dominin
konų generolas; Jose da Alba- 
reda Costa Nuneš portugalų kil
mės, vice-kamerlengo pareigo
se Vatikane; Juan Landazuri

Tuos žodžius popiežius pasa
kė kardinolų konsistorijoje, ku
ri buvo sušaukta parodyti pri
tarimą naujų kardinolų pasky
rimui. Naujai paskirtieji kardi
nolai yra iš šių valstybių: Ai
rijos, Italijos, Peru, Čilės, Por-

Ricketts — Limos (Peru) ar
kivyskupas; Leo Juozapas Sue- 
nens — Briuselio (Belgijoje) ar 
kivyskupas; Anselmo Albareda 
— ispanų kilmės Vatikano bib
liotekos prefektas; Acacius 
Coussa — sirų kilmės, kelis pos 
tus užimąs Vatikano pareigū
nas; Ildebrando Antoniutti — 
italų kilmės nuncijus Ispanijoje; 
Giovanni Panico — italų kilmės 
nuncijus Portugalijoje, Efrem 
Forni — italų kilmės, nuncijus 
Belgijoje.

<
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Monaco princesė Rainier (Grace 
Kelly) grįžta sekančią vasarą į 
Hollywood vaidinti viename filme.

R. Leonaitę apklausi- , 
nėjo Vilniaus radijas
CHICAGO. — Vasario mėn. 

pabaigoje iš Chicagos į Vilnių 
grįžo Regina Leonaitė. Vilniaus 
radijas paskelbė kovo 9 d. su 
ja pasikalbėjimą. Radijo prane
šėjas išaiškino, kad Leonų vai
kams Amerikoje viskas atrodę 
svetima ir neįprasta, o žurna
listai, esą, raginę juos Lietuvą 
apipilti purvais. Į klausimą, ko
dėl Regina Leonaitė grįžo į Lie
tuvą, ji pati atsakė, kad pasiil
go Lietuvos ir buvusių savo 
draugų. Apie gyvenimą JAV-se 
R. Leonaitė papasakojo, kad 
sunkiau Buvę draugauti su te
nykščiais lietuviais, nes jie bu
vę skirtingų papročių. Vilniaus 
radijas, kaip paprastai, padarė
iš to komunistinę propagandą. Prezidentas Frondizi pažaboja

Argentinos prezidentas Artūro 
Frondizi prie balsavimo urnos 
Buenos Aires. Jis paskyrė genero
lus užimti penkių provincijų civi
lių gubernatorių postus, kuriuos 
sekmadienį rinkimuose laimėjo bu- 

! vusio diktatoriaus Perono šalinin
kai.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

— Alžirijoje po prancūzų - al- 
žiriečių karinių paliaubų pasi
rašymo jau 70 asmenų užmuš
ta.

— Genevos nusiginklavimo 
konferencija Ameriką, Britani
ją’ ir Sovietų Sąjungą paskyrė 
į pakomisiją, kuri turės šios 
savaitės gale pateikti konferen
cijai pranešimą apie atominių 
bombų bandymo sustabdymą.

— Senatorius Jackson pareiš
kė, kad Jungtinės Tautos turė
tų rūpintis tomis problemomis, 
kurias gali išrišti, o ne karo 
krizėmis viena po kitos.

Nusiskundžia nesėkmėmis

BERLYNAS. — Magdebur
ge, Rytų Vokietijoje, įvykusia
me vadinamame “ūkininkų kon
grese” komunistų partijos va
dovas Ulbricht savo kalboje (pa 
našiai kaip Chruščevas Mask
vos plenume) turėjo pripažinti, 
kad sovietinės Vokietijos žemės 
ūkio politika savo numatytų 
tikslų nepasiekusi, kad žemdir
biai nerodą susidomėjimo kol
chozine ūkio sistema ir, kad 
ypatingai jaunimas nerodąs no
ro dirbti kolchozuose. Ulbricht I 
numatė, jog teksią atsisakyti | 
premijų ir, kad partijos atsto
vai turėsią būti stipriau atsto-| 
vaujami žemės ūkio komisijose.

Ateityje numatyta remti tik

“apsimokančius” kolchozus.
Ulbricht nusiskundė, kad 

17,860 Rytų Vokietijos esančių 
kolchozu didelė dalis dirbanti su 
nuostoliais.

Žemės ūkio ministeris Rei- 
chelt nurodė Magdeburgo kon
grese į šiais metais numatomus 
gamybinius planus žemės ūky
je.

Bendra kongreso išvada — 
Rytų Vokietijoje numatoma dar 
labiau stiprinti kolchozų sis
temą.
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Austrijos gynybos 
ministeris Amerikoje

WASHINGTONAS. — Kari 
Schleinzer, Austrijos gynybos 
ministeris atvyko į Jungtines 
Amerikos Valstybes pasitarti su 

, gynybos sekretorium Robert S.
McNamara ir susipažinti su A- 
merikos gynybos įrengimais.

Schleinzer taipgi aplankys erd 
vės centrą Cape Canaveral, Fla., 
bazėje.

Schleinzer taip pat vizituos 
pėstininkų mankštinimo centrą 
Fort Dix, N. J., ir kitus kari
nius įrengimus.

Karachi uždraudė 
Viktorijos statulų

KARACHI, Pakistanas. —
Karalienės Viktorijos statula,

_stovėjusi viešame sode nuo 1960 
metų, kovo 17 dieną nugaben
ta į sandėlį. Tai buvo paskuti
nė iš dviejų tuzinų statulų pa
šalinta iš viešų vietų, nes admi-

tugalijos, Belgijos, Ispanijos ir nistracija nenori, kad tie pa- 
Sirijos. Šiandien naujieji kardi- i minklai primintų buvusią britų 
nolai privačiose ceremonijose i valdžią Pakistane .

ŽVILGSNIS Į PASAULIO SPAUDĄ
Gromyko nieko neatvežė į

Maskvos agentai vis ką nors 
daro Berlyno pasieniuose, kad 
vakariečiai neapsiprastų, jog ta 
problema pamiršta. Bet kas da
roma prie Berlyno, retai prane
šama Maskvos spaudoje. Jei jau 
spauda ką nors rašo, tai šitai 
dažniausiai reiškia, kad vėl bus 
sukeltas koks didesnis triukš
mas.

Nereikia abejoti, kad dabar 
Genevoje esą Jungtinių Ameri
kos Valstybių, Anglijos ir Sov. 
Rusijos užsienių reikalų minis
teriai privačiuose susitikimuose 
daug kalba apie Berlyną. Bet 
ką naujo atvežė Gromyko? Jei 
spręsti apie tai iš Maskvos spau 
dos, tai Pravda štai ką sako: 
“Vakarinis Berlynas neturi atei
ties ir negali kilti jo gerovė “šal 
tojo karo” ir okupacijos sąly
gose. V. Berlynas gali atgimti 
tik tada, kada jis bus pavers
tas laisvu demilitarizuotu mies- 
tu, kaip tai siūlo padaryti Sov. 
Rusija”. Taigi išvada aiški — 
Gromyko neatvežė į Genevą nie 
ko naujo.

Triukšmas dėl Gizengos
Maskvai vis rūpi Kongo, kur 

labai apdegė jos nagai, kai ji 
, juos mėgino kišti pirmajai cha- 
io=o bangai tame krašte prasidė 
jus. P. Lumumbai (ne be Mask
vos kaltės) dingus, Maskva ėmė 
globoti A. Gizengą, kuris dabar 
jau irgi padarytas nebeveiks- ' 
mingu. Apie Kongo kalbėti rei
kia ,bet negi savo skaitytojams 
sakysi, kad Kongo pradeda su
sitvarkyti be Sov. Rusijos pa- į 
galbos. Daugiau kaip savaitė 
Maskvos spauda diena dienon 
kala, kad A. Gizengos gyvybė 
yra dideliame pavojuje, o Jung
tinių Tautų pažadas garantuoti 
jam saugumą vadinamas veid
mainišku.

Maskvai tame darbe talkina 
Londono Daily Worker (kom
partijos organas), irgi kasdien 
pranešinėdamas apie Gizengos vyriausybės vicepirmininkas, išbu- 
bėdas, o anądien net paskelbė, • 
kad jau buvę bandymų Gizengą 
nunuodyti. Apeliuojama į J. Tau 
tas apsaugoti Gizengą nuo 
Lumumbos likimo.

Ben Bella, Alžirijos sukilėlių

vęs kalėjime beveik 6 metus, jau 
yra laisvas. Ben Bella išskrido 
lėktuvu į Maroką, paleidus jį iš 

| Paryžiaus kalėjimo. (UPI)

KALENDORIUS

Kovo 21 d.: šv. Benediktas, 
Galingas, Alpė.

Kovo 22 d.: šv. Izidorius, šv. 
Kotryna, Švedė, Svetigaila.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
retkarčiais lietus, apie 40 laips
nių; rytoj — galimas lietus, tru
putį pasikeis oro temperatūra.

Saulė teka 5:53, leidžias 6:02.

p.

(Nukelta j 6 psl.)

— Sirijos ir Izraelio atstovai 
vakar lankėsi valstybės depar
tamente Washingtone. Valsty
bės departamento pareigūnai ti
kisi, kad abu šie kraštai laiky- 

i 
sis karinių paliaubų.

Trumpai iš visur

peronistų veiklą
Darbininkų unijos ruošiasi visuotiniam streikui

BUENOS AIRES, Argentina. r 
— Prezidentas Artūro Frondi
zi vakar uždraudė visokią pero
nistų veiklą Argentinoje, norė
damas vėl nuraminti užsirūsti
nusius karinius vadus dėl lai
mėjimo rinkimuose buvusio dik
tatoriaus šalininkų.

Visi kardinolai bus 
vyskupai

VATIKANAS. — Popiežius«

Jonas XXIII pranešė, kad visi 
kardinolai turės vyskupo rangą 
pirmą kartą katalikų Bažnyčios 
istorijoje. I—

— Mrs. Kennedy, JAV prezi
dento žmona šiandien iš Indijos 
išvyksta į Pakistaną 
dienom.

penkiom

— Prancūzijoje dėl 
ateities referendumas 
landžio 8 d., o Alžirijoje liepos 
mėnesio pabaigoje.

Alžirijos 
bus ba-

Frondizi paskelbė įsaką, nai
kinantį visus peronistų kandi
datų laimėjimus gubernatorių 
ir kongreso rinkimuose praėju
sį sekmadienį.

Frondizi jau nutarė’ kontro- 
i liuoti penkias iš 10 provinci
jų ,kur nuverstojo diktatoriaus 
Juan D. Peron šalininkai lai
mėjo gubernatorių postus. Jis 
pavedė armijos vadams laikinai 
valdyti penkias provincijas.

Prezidentas ruošia naują įsa
ką, draudžiantį peronistų pla
katus ir kitokias eksprezidento 
šalininkų demonstracijas.

Argentinai gresia pilietinė ne
tvarka. Ir prezidentas Frondi
zi gali būti nuverstas.

— Argentinos darbininkų u- 
nijos ruošiasi paskelbti visuoti
nį streiką, kad Frondizi pavedė 
penkias provincijas valdyti aukš 
tiems kariškiams.I

PREZIDENTAS CHARLES DE GAULLE
PRAŠO PALIAUBOMS REFERENDUMO

Perskaitytas Prancūzijos prezidento pranešimas paliaubų sutarties reikalu

Okinawa gauna 
daugiau teisių

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy užvakar sutei
kė Okinawai daugiau galios pa- 

I čiai valdytis ir padidins ekono
minę pagalbą šiai Pacifiko sa
lai.

Jungtinės Amerikos Valsty- 
ten turi karinę bazę.bės

JAV vyriausybė 
traukia teisman 

komunistų partijų
NEW YORKAS. — Jungtinių 

Amerikos Valstybių vyriausy
bė traukia į teismą Amerikos 
komunistų partiją ir keturis jos 
vadus dėl nesumokėjimo $381, 
544.83 pajamų mokesčių (tak
sų), dar pridedant pabaudas ir 
nuošimčius.

Kuba teis belaisvius
KEY WEST, Fla. — Belais

viai paimti praėjusio balandžio 
17 dieną, vykdant invaziją į Ku
bą, bus teisiami kovo 29 dieną. 
Tai vakar pranešė Havanos ra
dijas.

Invazijos metu nelaisvėn pa
teko daugiau kaip 1,000.

— Kanados vėžio skyriai au
ga. Kanadiečių draugija kovai 
prieš vėžį, įsteigta 1938 metais, 
dabar turi skyrių daugiau kaip 
2,000 bendruomenių.

— Kancleris Adenaueris, 86 
metų, praėjusį pirmadienį prie 
Como ežero, Italijoje, pradėjo 
šešių savaičių atostogas; tai il
giausias jo poilsio laikas per 
12 metų, kaip Vakarų Vokieti
jos vyriausybės vado.

— Jungtinės Amerikos V ais
ty bės Kubai pareiškė pirmadie
nį, kad JAV laivyno bazė Gu- 
antanamo įlankoje niekada ne
užsiėmė provokacija prieš prem 
jero Fidel Castro vyriausybę.

— Guatemalos prezidentas Y- 
digoras pareiškė, kad greitai 
sukilimas prieš jo vyriausybę 
būsiąs užgniaužtas. Bet jo prie
šai pasiryžę jį išversti iš val
džios vežimo.

PARYŽIUS. — Prezidentas 
Charles de Gaulle vakar parla
mentui pareiškė, kad karinių 
paliaubų sutartis su alžiriečiais 
nacionalistais atneš tokių “pla
čių ir gilių pakeitimų”, jog jis 
privalo prašyti prancūzų tautą 
ją patvirtinti referendumu.

De Gaulle pareiškimas buvo 
perskaitytas nepaprastoje dvie
jų rūmų parlamento sesijoje.

Parlamento atstovai ir sena
toriai stovėjo tyliai, klausydami 
pranešimo, išskyrus tris nepri
klausomus “prancūziškos Alžiri
jos” atstovus, kurie sėdėjo pro
testuodami. Plojimų nebuvo.

De Gaulle pareiškė, kad kraš
tas, pagal II konstitucijos pa
ragrafą, turės priimti šiuos da
lykus :

1. Patvirtinti komunikatą, iš
leistą praėjusį pirmadienį mi
nisterių kabineto, pranešantį a- 

; pie diplomato Christian Fou- 
chet paskyrimą aukščiausiu 
prancūzų komisionierium Alži-

i rijoje ir kitas priemones, ve- i greitai išspręstos.

“Industrieku-
■” kovo 8 d. paskelbtamex 

straipsnyje apie pavergtus Pa
baltijo kraštus nurodo, kad ko
munistai po masinių deportaci
jų ypatingai persekiojo pabal- 
tiečių intelektualinius sluoks
nius. Raktinėse tarnybose lie
tuvių vietas užėmė rusai. Pasak 
laikraščio, nuo 1939 m. Pabal
tijo tautos neteko 25-30% sa
vo buvusių gyventojų. Į Latvi
ją atsikraustė 400,000 rusų a- 
tėjūnų, į Lietuvą — 220,000. 
Nuo 
čius 
2.4%

— Syngman Rhee, ištremtas dorfe leidžiamas 
buvęs Pietų Korėjos preziden- rier’ 
tas, atidėjo planus grįžti į savo 
tėvynę. Jis atidėjo grįžimą na
mo, nes šiam jo žygiui prieši
nasi vyriausybė. Negaluojąs 86 
metų korėjietis planavo važiuo
ti namo kovo 17 dieną. Jis nori 
mirti savo tėvynėje.

— Sušaudė F. Suvorovą. Tas- 
so agentūra pranešė, kad šiomis 
dienomis buvo nuteistas mirti
mi ir sušaudytas sovietų pilie
tis F. Suvorovas. Jis buvo pa
kaltintas gaminęs 50 kapeikų 
ir 1 rublio monetas. Sovietų Są 
jungos Aukščiausioji taryba jo 
malonės prašymą atmetė.

— Pabaltijo kraštai engiami 
tautiniai. Vokietijoje, Duessel- ; Olympio.

dančias kraštą į nepriklausomy
bę.

2. Suteikti de Gaulle galią 
paskelbti referendumą Alžirijo
je ir ten suorganizuoti valsty
bę, kuri bendradarbiautų su 
Prancūzija, jei alžiriečiai to no- 

! retų.
De Gaulle pareiškė, kad tai- 

. kos sutartis su Alžirijos nacio-

nalistais, pasirašyta Evian 
tovėje praėjusį sekmadienį, turi 
“nepaprastos reikšmės” Pran
cūzijai.

karo pabaigos rusų skai-1 
Lietuvoje nuo buvusių 
pakilo iki 10.3%. 
Prezidentas Kennedy va

kar Baltuosiuose Rūmuose pri
ėmė Togo prezidentą Sylvanus

Japonija ir Korėja 
planuoja pasitarimus
TOKIO. — Japonija ir Pietų 

Korėja užvakar išleido jungti
nį komunikatą, jog abiejų šių 
kraštų užsienio reikalų minis
teriai pradės antrąją politinių 
pasikalbėjimų seriją kaip gali
ma greičiau .

Korėja ir Japonija turi įvai
rių problemų, kurios abu kraš
tus buvo atskyrę per 50 metų, 
ir sunku tikėti, kad jos būtų

vie-

George John Gessner, pabėgęs 
iš JAV armijos, lydimas j federa- 
linius rūmus Topeka mieste, Han
sas, kur jis kaltinamas davęs ato
minių informacijų Sovietų Sąjun
gai. (UPI)

Dievas, kuris yra gausus savo 
visose kitose dovanose, mums sa
vo išmintingu taupumu, parodo 
kaip mes turime būti apdairūs 
savo laiko tvarkyme: niekada 
mums neduoda dviejų laiko mo
mentų tuo pačiu metu.

FenelOnas
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ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Dubysos draugovė šoka kepurinę, o paukštytės stebi

j??*.. xmi

■
■J’"'

Su vietininkės vyr. sktn. E. Put 
vytės pritarimu, Dubysos dr-vė 
New Britaine ėmėsi organizuoti 
šv. Kazimiero iškilmingą minėji
mą ir Kaziuko mugę. Kruopš
čiai dirbo skautės Gr. Marijo- 
šiutė, A. Dalangauskaitė, V. Da 
langauskaitė, L. Dalangauskai
tė, T. Griškevičiūtė, A. Ditrikai- 
tė ir R. Zdanytė, per du mėne
siu šaukdamos kas antrą dieną 
darbo sueigas. Jos pynė krepše
lius, dekoravo lietuviškais raš
tais lėkštes ir dėžutes. Padarė 
500 suvenyrų — įvairiaspalves 
širdeles ir siūlines lėlytes, ku
rios buvo* vėliau prisegamos 
kiekvienam svečiui (vyrams — 
širdelės, moterims — lėlytės).

Šv. Kazimiero šventę pradėjo 
kovo 4 d. Visi New Britaino 
skautės ir skautai uniformuoti 
pagerbė savo globėją, išklausy
dami šv. mišias Šv. Andriejaus 
bažnyčioje. Kovo 11 d. įvyko iš
kilmingas šv. Kazimiero minėji
mas ir mugė. Suvažiavo skautės 
(-tės) iš Harftordo, New Have- 
no, Waterburio ir New Britaino 
su savo tėveliais ir draugais. 
Minėjimas buvo pradėtas punk
tualiai trečią valandą.

Pradėta skautiškąja iškilmin
ga dalimi su vėliavų 
himnais, Hartfordo 
jos sesių ir brolių 
paukštyčių, vilkiukų
įžodžiais ir apdovanojimais. Šio
je sueigoje dalyvavo sesių ir 
brolių 110 (73 skautės ir 37 
skautai), įskaitant 6 vadovus.

Buvo apdovanotos paukštytės 
laimėjusios lapų rinkimo kon
kurse: I-ąją vietą laimėjusios 
Hartfordo ir ni vietą — New 
Britaino paukštytės. Daugiau
sia surinkusi taškų buvo paukš
tytė kandidatė, vos per ketvir
tus metus persiritusi Rita Ko
vaitė ir kiek vyresnė B. Leibe- 
lytė abi iš New Britaino. Vyr. 
skautininko apdovanoti skautai 
vyčiai: pskt. V. Zdanys—ordi
nu už nuopelnus, V. sklt. K. Sta 
siukevičius — Tėvynės Sūnaus 
žyminiu.

Po skautiškosios dalies sekė 
šv. Kazimiero minėjimas, kurį 
pravedė vyr. sklt. Gražina 
Marijošiūtė, pradėdama taip:

“Dievui, tau tėvyne ir žmoni
jai 

Skiriam visą meilę mūs šir- 
/džių 

Mes tik turim mokslą ir jau
nystę 

Esam skautai be savų miškų. 
Patriotinės kalbos minčiai pa

ryškinti kelios paukštytės ir vil
kiukai pasakė atitinkamus eilė
raščius. Užbaigiant ragino dau-

gerbimu, 
vietininki- 
įsakymais, 
ir skaučių

giau įvertinti ir didžiuotis, kad 
turim savo tautos Šventąjį. Šv, 
Kazimiero šventė turėtų skau
tams būti didžiausia šventė, 
džiaugsmo ir pasiryžimų šventė. 
Baigta galingu Marija, Marija...

Po minėjimo sekė mugė. At
sivėrė užtvaros į skaučių-tų 
kampelius, į loteriją ir į Hart
fordo ir New Britaino mamyčių 
gausiai nukrautą tortais, raguo
liais ir kitokiais skanėstais sta
lą. Skautų-čių kampeliai buvo 
daugiau parodėlių pobūdžio.

Hartfordo sesės ir broliai pa
šoko kubilą, o labai puošniais 
tautiniais rūbais pasipuošusios 
paukštytės pašoko kalvelį. New 
Britaino sesės grakščiai pašoko 
kepurinę, vilkiukai vikriai šoko 
mikitą ir vėliau paukštytės ir 
vilkiukai pašoko žiogelį. Water- 
burio paukštytės — aguonėlę, o 
skautės audėjėlę ir savo per už
gavėnes su dideliu pasisekimu 
šoktą sužadėtinių šokį — sadu
tę. Visos buvo baltai apsirengu
sios, užsidūmojusios.

Matėsi kad New Britainiškės 
rūpinosi sudaryti svečiams ma
lonę viešnagę. Salė buvo papuoš
ta pačių pieštais lietuviškais ir 
skautiškais simboliais, kaip Vy
tis, geležinis vilkas, Gedimino J 
pilis, Šv. Kazimieras, skautiš-

i

%

pasižadėjimai, kur kviečiami 
dalyvauti visi senjorai, tikrosios 
narės ir filisteriai, šeštadienį 
7:30 vai. Webster Manor salėje 
bus koncertas ir šokiai.

ASS SUEIGA

tės džiaugiasi Kaziuko mugės 
pasisekimu. Jos dirbo, plušo, 
bet ne vien nuo skaučių tas pa
sisekimas priklausė.

Mūsų didieji talkininkai buvo
te Jūs, skaučių tėveliai, kurių 
visų čia neįmanoma nei išvar
dinti. Mielieji tėveliai, rėmėjai, 
tėvų komitetai, Jums priklauso 
mūsų visų padėka, taip širdingai 
prisidėjusiems aukomis, nuošir
džiu darbu ir pasišventimu.

Nuoširdus skautiškas ačiū, 
ačiū.

“Aušros Vartų’’ tunto vadi ja
(Nukelta j 6 psl.)

1 " '■ --------

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

: Aparatai-Protezal. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms i 
(Arch Supports) Ir t.t

9-4 ir 6-8.

i

TME LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO 29, ILL, Tel. LUdlow 5-9500

Second Class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, E 
except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian E 

Catholic Press Society. E

Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. = 
$11.00 per year outside of Chicago and in Canada. E

Metams & metų 3 mėn. 
$7.00 
$6.00

Prenumerata:
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
JAV ir Kanadoj $11.00

$4.00
$3.50

1 mėn. E
$1.75 =
$1.50 E t

= • Redakcija straipsnius tai-
E so savo nuožiūra. Nesunau- 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
E grąžina tik iš anksto susita- 
E rus. Redakcija už skelbimų 
E turini neatsako. Skelbimų 
E kainos prisiunčiamos, gavus 
= prašymus.
ŠmimimimiimimmimiiimmmiimiimiiimiiiiinmHiiiimiiimmiimiiin

• 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.

mus visas į vieną bendrą šeimą. 
Įžodžio metu uždegtos žvakės— 
lyg Šventoji Ugnis, nuo kurios V&1. 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
kiekviena eidama ratu užsidegė orthopedijos technikos lab 
žvakutę. Susikaupusios, tyliai 2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 
siuntėme skautiškus linkėjimus Tel. PRospect 6-5084 _____,

I ir seserišką meilę į visus kraš
tus, mintimis apjungdamos viso 
pasaulio skautes.

Štai laikas skirstytis. Sugie
dojome “Ateina naktis” angliš
kai. Paskui lietuvaitės, kurių 
skaičius čia viršijo, tą pačią va-: 

j karinę giesmę pakartojo lietu- \ 
i viškai.

Iš liet, skaučių pusės šiai šven 
tei vadovavo v. s. v. si. Laima I 
Katauskaitė. sesė T.

BOSTONE ĮSIKŪRĖ SKAUČIŲ
ŽIDINYS

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligoniu* pagal susitarimą. 

061 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-15>2 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

I

f Į

I

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

o rrOi nftdsrrvt*

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd

Valandos 9—-12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimu. išskvrus trečiadienius

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpublic 7-2290.

Ofiso ir buto tel. OLjmpie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Tel.: REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUS
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:38-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

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

Dr.W. Ross Dr. LSeibufis
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

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

Valandos pagal susitarimą.

?1 ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Trečiadieniais tik susitarus

Ofiso telef. CLiffside 4-2894 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3099 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

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

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKĮ U 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. VVAlbrool 5-3765

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA ER MOTERŲ 
LIGOS

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SU8ITARIM4

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-4195

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą*

DS1 valandos skambinkit tel.: HE
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2838

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS
•alando*: nuo 1-4 ir 8-8 vai. rak. 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 
Trečiad ienlala n Maryte

rel. ofiso PR 8-7773, re*. PR. 6-4739

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

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

Ofiso HE 4-1818, Re*. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

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

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU DR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S.. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
na. Išskyrus trečiadieni.

Tel. ofiso PR 6-6444, re*. HE 4-8154

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGĖ 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. m 

Telef. offiso; Ptllman .1-6766 
Namu: BEverly 8-3946

PrtSm. vai.: kasdien 8-9 v. v., šešt
1-4 v. p. p. trečiadieni — uždaryta

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halated Street
TeL ofiso CA 6-0257. re*. PR 4-44M

Rez. 6600 So. Arteaian Avenue
Vai.: 11 v. ryto iki 8 v. p.p., 4-7 v.'t.

Tel. ofisu RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Ofisas 2659 W. 59th St
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. ir 4-8 
p. p., šešt. 10-12 vai.

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

I
Perskaitė "Drauaa", duoki Kuomet svarstote duoti dovaną 

savo giminėms arba draugams, at- 
♦«» ii kitiems Dasiskaityti. siminkite, jog “Draugo" prenume

rata yra vieną ii puikiausių.

♦
DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Šį šeštadienį, kovo 24 d. 3 v. 
30 min. Lietuvių Atletų klube, 
131 E. 70 St, New York, įvyks 
Akademinė Skautų Sąjūdžio N. 
Y. skyriaus sueiga. Sueigos pro 
gramoje bus ps. fil. Tomo Re- 
meikio pašnekesys. T. Remei- 
kis, šiuo metu gyvenąs Chica
goje, yra LSB Užsienio sky-i 
riaus vedėjas ir aktyvus akade
minės skautijos darbuotojas. Jis 
šiuo metu baigia ruošti daktaro 
dizertaciją politinių mokslų sri
tyje. Paskaitos tema bus “Pa
saulio skautų judėjimas, jo pro 
blemos ir mūsų padėtis.” Po pa- 
skaitos — diskusijos. Sueigos 
metu bus taip pat informacijos 
studijų dienų reikalu ir kt. Visi reikalu pasitarti, vienbalsiai pri v_:_
studentai ir filisteriai skautai, o Seniūne išrinkta V. Kleinienė. atsiHePia- 
taip pat skaučių ir skautų vado- įarg pasiūlymui įsteigti židinį.

padėjėja — Eikinienė. Šiuo me
tu Skaučių Židinys jungia 16 se 
šių. Kadangi visos užsiėmusios 

' šeimose, Židinio veiklos gairės 
nenustatytos, tačiau bus miela 
ir smagu bent retkarčiais susi
burti ir pajusti, kad mumyse 
dar plaka skautiškos gyvybės 
pulsas.

vai kviečiami dalyvauti.
A. RIMAS — BALTIJOS 

KLUBO PIRMININKAS
Algis Rimas, Studentų Skau-

koji rūtelė ir lelija. Svečių - tų s.gos New Yorko skyriaus
užkandinė buvo papuošta tauti
nėm vėliavėlėm, stalai buvo už
dengti baltai, ant jų vazelėse 
gyvų raudonų rožių puokštelės.

Šią Šv. Kazimiero šventę ap- amerikiečių studentų, 
lankė per 600 žmonių (įskai
tant skautus ir vaikus). Susido
mėjimas visuomenės buvo labai 
didelis. Vietos spaudoje buvo 
paminėta, šventės metu lankėsi 
“New Britam Herald” kores
pondentas ir laikraštis nepagai
lėjo vietos nuotraukom 
ges.

pirmininkas, išrinktas City Co- 
llege of New York Baltic Club 
pirmininku. Šalia lietuvių, latvių 

’• ir estų šiam klubui priklauso ir

SUSIMĄSTYMO DIENOS' 
ŠVENTĖ

iš mu-

Sesė

STUDIJŲ DIENOS 
NEW YORKE

I
I

Bostone virsta tradicija, kad 
lietuvaitės skautės susimąsty
mo dieną švenčia kartu su lat
vėmis ir amerikietėmis. Šiemet 
ypatingai didelis skaučių būrys 
sudarė jaukią skaučių šeimą.

Nuskambėjus trims himnams 
trimis kalbomis buvo pakarto
tas skaučių įžodis, kurio metu 
kiekvienai tautybei uždegė po 
žvakę. Po to sekė programa,

■y

I 
i

Gegužės 5—6 d. Akademinio kurią šiemet vadinome latvių. 
Skautų sąjūdžio New Yorko lietuvių ir amerikiečių koncer- 
skyrius rengia studijų dienas, tais. Lietuvaičių programą atli- 
tema “Atviras žvilgsnis į pa- ko: N. Vaičaitytė ir D. Mucins- 
vergtą Lietuvą”. Visi prelegen- kaitė — kanklėmis,'G. Karosai- 
tai savo paskaitose lies kai ku- tė — pianinu. L. Jakutytė pra- 
riuos dabartinės Lietuvos gyve- vedė tautinius šokius, kas vi- 
nimo aspektus. Visiems, kurie soms labai patiko. Be to visos 
nori gyvu žodžiu ir per trumpą padainavome pora lietuviškų 
laiką gauti dabartinės Lietuvos dainelių. Panašią programą at- 
gyvenimo vaizdą, turėtų šiose liko latvės ir amerikietės, 
studijų dienose dalyvauti.

Paskaitos prasidės 1 vai. Fes- 
tival salėje, 40 E. 26 St., New 
Yorke. Prieš paskaitas 12 vai. 
toj pačioj vietoj vyks Korp! Vy 
tis junjorų ir ASD kandidačių

Kavutė irgi sudėtinė, paruoš
ta gražiai ir skoningai. Nuotai
ka giedri. Juk skautiškam būry, 
nežiūrint kokios apimties bebū
tų, visad gera ir jauku.

Ir vėl didžiulis ratas jungė

------ . ----- . v.
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
Jlen. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5078

(
! Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALU KAS
1 AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Buvusios skautės, dabar jau
nos mamytės, kruopščiai pade
da tuntui ruošti Kaziuko mugę. 
Susirinkusios antrą kartą tuo M^ical'’Bundtaįk*tel’. LU 545446 

l ! Valandos pagal susitarimą Jei ne
skambinti MI 3-0001.

Oftsas: 3148 VVest 6.3 r d Street 
Tel.; PRospect 8-1717

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

Dr. S. DIEŽIS
CHIRURGAS

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

I
MIRĖ PROF. SEVERYN 

LEVITSKY

Avė. 
vak.

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.

X

i
Per LSB Tarptautinių Reika

lų skyrių gautas pranešimas, 
jog š. m. sausio 30 d. Buffalo, 
N. Y., nuo širdies smūgio mirė 
prof. Severyn Levitsky, sulau
kęs 72 m. Prof. Levitsky buvo 
vienas iš ukrainiečių skautiško 
judėjimo steigėjų, visą savo gy
venimą paskyręs to judėjimo iš
vystymui. Tam darbui jis buvo 
ir pasiruošęs, išdirbęs daug me
tų auklėjimo srityje savo gim
toje Ukrainoje.

Prof. Levitsky buvo pavyzdin 
gas skautas, gerbiamas savo 
tautiečių, iki paskutinės gyveni
mo valandos buvo prie ukrainie
čių skautijos vairo kaip prezi
dentas ir šefas. Pasaulio skauti- 
ja prarado pasišventusį skautą. 
Lietuviai skautai reiškia bro
liams ukrainiečiams gilią užuo
jautą ir tiki, kad prof. Levits
ky darbų rezultatai per ilgą lai
ką bus juntami 
skautų gyvenime.

I

ukrainiečių

DŽIAUGIASI IR
“Aušros Vartų”

DĖKOJA
tunto skau-

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Ofiso telef. LAfayette 3-6048 
Rez. \VAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inaštų ir šlapumo takų chirurgija 
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Genevos konferencija ir

TARPTAUTINĖ ĮTAMPA
Nusiginkląvimo konferenci

joj. kuri vyksta Genevoje, vėl 
susirėmė du galiūnai — Jung
tinės Valstybės ir Sovietų Ru
sija. Nors konferencijoje da
lyvauja septyniolika valstybių, 
tačiau didžiausią ir, žinoma, le- 
miantį vaidmenį vaidina Ame
rikos ir Sovietų užsienių rei
kalų ministeriai. Kitų penkio
likos valstybių atstovų rolė, 
tiesa, yra svarbi, bet ji nėra 
pirmaeilė. Kol tie du didieji 
nesusitars, konferencijoje nie
ko gero nebus pasiekta.

Paskutinės žinios praneša, 
kad didieji nesusitaria. Abu 
pasiūlė savo nusiginklavimo 
planus. Sovietai iš kart atme
tė mūsiškio Dean Rusk pro
jektą. Tuo pačiu atsilygino ir 
pastarasis. Gromyko projek
tas, kaip ir buvo laukta, įpa
reigoja Vakarus nusiginkluoti. 
“Nusiginkluos” ir Sovietai, bet 
vakariečiai ir kojos negalės į- 
kelti į Sovietų teritoriją patik- į rinti jų nusiginklavimo eigą.
Ką tai reiškia, nesunku įspėti. 
Vakarai nusiginkluos, o rusai 
ne tik to nepadarys, bet ir 
toliau vykdys savo karinių jė
gų stiprinimą. Kas gi galėtų 
sutikti su tokiu planu?

*
' Organizuojant minėtą kon
ferenciją Genevoje, šioje vie
toje keliais atvejais buvo pa
sakyta, kad iš jos pasaulis nie
ko gero nesusilauks, nes bet 
koks pasitarimas su bolševi
kais yra aiškiausias laiko gai
šinimas.

Ir ne mes vieni taip galvo
jame. Pastebime, kad ir rim
tesnieji žurnalai ir dienraščiai, 
kurie domisi politika ir daro 
jos periodinę apžvalgą, nedaug 
vilčių teduoda šios konferenci
jos pasisekimui. Galvojama, 
kad ji ne tik nepadės tarp

ikį tautinės politikos įtampą pa
lengvinti, bet ją dar labiau ga
li įtempti. Konferencija paro
dys, kad dvi šaltame kare ko
vojančios pusės ne tik nesu
artės, bet dar labiau nutols 
nuo viena kitos. Galima laukti 
daugiau tarptautinių krizių, 
daugiau ir piktų grėsmių, dar 
daugiau ir pavojų.

Niekas neabejoja, kad, ne
pasisekus Genevos konferenci
jai, o tas nepasisekimas, atro
do, yra užtikrintas, branduoli
nių ginklų erdvėje bandymai 
bus daromi ir toliau. Vyks 
lenktyniavimai. Prezidentas 
Kennedy, kaip jau galima nu
manyti, tikriausiai duos įsaky
mą branduolinių ginklų erdvė
je bandymą pradėti balandžio 

.< mėnesį, kaip jisai buvo žadė- 
jęs tai daryti kovo 2 d. kalboj 
į tautą. Be abejonės, nuo to 
neatsiliks ir diktatorius Chruš

čcvas. Ir jis demonstruos so
vietinę karinę galybę.

Jei kas tikėjosi sulaukti ne
trukus šaltojo karo pabaigos, 
tenelaukia tos laimingos va
landos. Ji dar gana toli. Ar 
šitoji padidėjusi įtampa per
sitemps iki to laipsnio, kad 
pajudės abiejų pusių galingo
sios karinės jėgos ir tuo bū
du bus pradėtas UI Pasaulinis 
karas?

*
Tikriausiai, kad tokio karo 

greitu laiku nebus. Nors Ame
rika. kaip gynybos sekretorius 
M.Nemara yra kraštui rapor
tavęs, yra pasirengusi ir turi 
nepaprastų, galingų taominių 
karo ginklų pasigaminusi dide
liais kiekiais, tačiau karo vis 
tik nenori. Ji darys viską, kad 
tik nebūtų jo priežastimi. Jung 
tinės Valstybės tik tuo atveju 
kariautų, jei tiesioginiu būdu 
būtų paliesti jų interesai ar 
užpulta jų teritorija. Tuo la
biau karo nenori Sovietų Ru
sija. Didysis karas atimtų vi
sas jos pavergtas valstybes 
bei tautas, o ir pačiam komu
nizmui galėtų suduoti mirtiną 
smūgį.

Neabejojama, kad galės kil
ti naujų loklianių (mažų) ka
rų, kokių ir dabar jau turima. 
Ir tokie karai verčia didžiuo
sius rūpintis, ginkluotis. Ir dėl 
jų visų kraštų visuomenėse 
yra baimės ir pagaliau troški
mo, kad ir jiems būtų pada
rytas galas. Daug kas žiūri į 
Jungtines Tautas tikėdamos, 
kad jos turi pasaulio reikalus 
taip sutvarkyti, jog tų, nors 
ir mažų, karų nebebūtų. De
ja, Jungtinės Tautos yra be
jėgės, nes jose yra stiprus ko
munistinis blokas, darąs vis
ką, kad tarptautinės politikos 
įtampą palaikytų, kad vande
nis drumstų, nes juose komu
nistai sėkmingiau gali žuvauti. 
Jungtinių Tautų silpnybė dar 
ir ta, kad vadinamieji neutra
lieji sudaro labai reikšmingą 
jėgą. Kadangi toji “taikos or
ganizacija” ligšiol vis dar ne
turi savo kariuomenės, kuri 
galėtų sustabdyti lokalinius ka 
rus, todėl ir nelauktina, kad 
greitu laiku įtampa sumažės 
ir taika įvyks.

Spėjama, kad Genevos kon
ferencija vis tik užsitęs iki va
saros. Mat, Jungtinės Valsty
bės ir jų sąjungininkai nori 
plačia' išsikalbėti su Sovietais, 
nors ir žinodami, jog iš tos 
konferencijos, kaip iš šiaudų 
— nebus grūdų. Mat, tokios 
yra demokratinės tradicijos: iš 
savo pusės padaryti viską, kad 
niekas negalėtų kaltinti neda
vimu progos visiems savo nu
sistatymams išdėstyti.

Spaudoje ir gyvenime

LAIKRAŠTININKO ATSILANKYMAS
I

Kanados laikraščio “Toronto 
Star” korespondentas Roy Shields, 
34 m., buvo nuvykęs j Kubą. Jo 
įspūdžiai spausdinami dienraštyje 
“Chicago Daily News”. Dabar Ku
boje amerikiečių korespondentų 
nėra, o ir iš viso užsieniečių ko
respondentų nedaug, tai šio re
porterio pranešimai kelia didesnį 
susidomėjimą.

Kuboje senokai praėjo dienos, 
kada bet kokius reikmenis buvo 
galima telefonu užsisakyti iš 
Miami ir gauti jau vienos paros 
laikotarpy. Dabar tenka laukti 
du, tris mėnesius, kol norimus da
lykus laivas atgabens iš Rusijos 
ar Kinijos.

Prieš kiekvieną didesnį pastatą 
budi ginkluoti sargybiniai, dykinė
dami. Tuo tarpu cukrinių nendrių 
laukuose labai trūksta darbinin
kų. Nemažas skaičius “savanorių” 
darbininkų grįžta atgal į miestus 
su supjaustytais pirštais ir ran
komis. Kai kurie sako, kad čia jų 
pačių padaryti susižeidūnai, kad 
nereikėtų pasilikti prievartos dar
buose.

Paskutiniu metu įvestosios mais
to kortelės yra desperatiška prie
monė, nes paskutinių dviejų mė
nesių laikotarpy maistas išnyko 
krautuvėse ir restoranuose.

Pas tą laikraštininką į viešbu
tį įsėlino vyras, siūlydamas po

MASKVOS PROPAGANDOS KRYPTYS
Pati Bona neis į pasikalbėjimus su sovietais. Vokiečiai nenori atsisakyti nuo savo istorijos 

reikalavimų. Kremlius ir vilioja vak. vokiečius ir drauge varo kuo atkakliausią propagandą 
prieš ryšius su Vakarais.

Politiniai šaržai spaudoje vaiz 
duoja Chruščevą, stovintį su 
gėlių puokšte ties Bonos duri
mis. Giliau pažvelgus, tas Mas
kvos žinomasis piršimasis, vo
kiečiams pernai gruodžio 27 d. 
įteiktasis memorandumas suka 
galvą ne tik pieštuko meis
trams.
Nori parodyti aiškias kortas
Pastaruoju metu paaiškėjo, 

kad Bona pasiryžusi savo atsa
kyme iškelti visus vokiečių ve
damuosius principus. Lygiai iš
ryškėjo, kad vokiečių politikai 
neįmanoma “geresnių santykių” 
su Sovietų S-ga sąskaiton visai 
nurašyti rytinę, sovietų valdo
mą Vokietijos dalį, be to, neįma 
noma ir grynai prekybos sume
timais mestis į artimesnius san
tykius su Rytų kaimynu. Tuo 
pačiu metu aišku, kad Bona ne
norėtų nutraukti galimų kon
taktų su sovietais. Vis dėlto ne
manoma, kad Bona pati viena 
pasiryžtų eiti į pasikalbėjimus
su Maskva. Jau kitas reikalas, laiko 
kas įvyktų, jei pasirodys, kad kad taip kalbą, pasak dienraš- 
amerikiečių Thompsono pasikal- čio, daugumoje vakarų stebėto- 
bėjimai su Gromyko nebus at- jai pačioje Maskvoje. ’ ~ t-
nešę jokių teigiamų išdavų, jų” kolumnisto Poljanovo tiks- vyktų susikirtimas tarp JAV ir 
Šiuo požiūriu tenka dar palauk- las aiškus — jis norėtų, kad vie 
tt toje amerikiečių, su Kremliumi

geriau vestų pasikalbėjimus ... 
federalinė Vokietija.

Frazėmis, triukais mūsų 
nesuviliosite...

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. kovo mėn. 21 d. 3

Indokinijos džiunglių karas

Komunistai netiesiogiai siekia Indijos

V. ALSEIKA, Vokietija
I 

i kitiems. “Pravdos” nuomone, bet ir vėl tik atsižvelgiant į ele- 
Vokietija turinti vesti “nepri- mentarinius tautos istorijos rei- 
klausomą, tautinę” politiką, o kalavimus. 
tai reikštų atsisakyti bendra
darbiauti su “agresyvinėmis” j Vokiečiai įspėjami nepasitikėti 
NATO valstybėmis. Pagaliau, Vakarais
sovietai su simpatija cituoja 
W. Lippmanną, teigusį, kad pir 
niaujantieji NATO kraštai vi
suomet buvę nusistatę prieš 
Vokietijos apjungimą.

Vakariečiai jūs gaištate brangų 
laiką...

Jei “Pravda” plačiau išdėstė 
savo skaitytojams apie sovieti
nius pasiūlymus federalinei Vo
kietijai, tai vyriausybės orga
nas, Adžubiejaus redaguojamas, 
“Izvestijų” dienraštis sausio pa 
baigoje pirmasis piliečius apš
vietė apie amerikiečių vedamus 
tiriamuosius pasikalbėj i m u s 
Maskvoje. Autorius Poljanovas, ir
esą, daugiau reikšdamas “savo dauj išgerg whisky ir
nuomonę”, ta proga prasitarė, jau galima susidurti su katas_ 
kad tirti sovietinius nusistaty- įrofa 
mus Berlyno atžvilgiu esąs tik , 

gaišinimas, juo laibiau,

Kai maršalas Malinovskis sa
vo kalbomis ir pasikalbėjimais 
gąsdino Amerikos sąjunginin
kus, tai sovietinės, ypatingai ra 
dijo (vokiečių kalba) propagan
dos ašmenys šių metų pirmai
siais mėnesiais vėl krypo prieš 
tariamai Vokietijoje atgyjantį 
militarizmą, prieš ryšius su Va
karais, ypač su JAV-mis. Mas
kvos radijas daugely atvejų pie 
šė niūrų ateities vaizdą tuo at
veju, jei tie vokiečiai vis laiky
sis amerikiečių skverną nusitvė 
rę. Vokiečiai įspėjami: per daug 
krašte telkiama visokių ginklų. 
Girdi, tegul kuris amerikiečių į

Vokietija būtų paversta į 
pelenus...

Pasak tos sovietinės, oro ke-i
“Izvesti- jiu vedamos propagandos, jei į-

DR. V. LITAS

Diplomatai ir kariškiai 1954 
metais 17 paralele per Indoki
niją išvedė geležinę uždangą: ši
taip g.mė dvi Indokinijos — 
šiaurinė ir pietinė. Karas, ka
ras, keletą metų vykęs prieš 
prancūzus, dabar pasibaigė. Be
veik milijonas žmonių iš šiauri
nio Vietnamo persikėlė į pieti
nį. Nedidelis žmonių skaičius 
iš pietų kėlėsi į šiaurę. Bet tai
ka neilgai truko.

Pietų Vietnamo džunglėš ir 
ryžių laukai dabar pasidarė ka
ro lauku. Prieš keletą metų ka
ras su prancūzais vadinosi iš
silaisvinimo karu iš prancūzų 
valdžios. Bet prancūzų dabar 
ten nėra. Indokinija yra laisvas 
kraštas. Ir vis dėlto karas vyks 
ta toliau.

Indo- 
ryžių 
Viet- 
badą. 
didelį

prieš Ameriką pasidarė labai 
ijKysui. Kaias iš tikro nevyks
ta prieš amerikiečius. Amerika 
yra tik propagandos taikinys, 
indokinijos karas turi visai ki
tokių tiksiu. Materialinis 
k-.nijos karo tikslas yra 
laukai. Kinija ir šiaurinis 
namas kenčia nuolatinį 
Pietinis Vietnamas turi
i y~ių perteklių. Laosas yra skys 
tai apgyventas kraštas — tik 
trys milijonai gyventojų. Prieš 
karą šitas kraštas užauginda
vo ryz.ų .kuliais išsimaitindavo 
26 mii. žmonių. Dabar derlingi 
įsukai yra pavirtę dirvonais. Ši
tas kraštas gali išmaitinti de- 
š.nu.s milijonų komunistinio pa 
šaulio žmonių.

Tikisi iniciatyvos iš vokiečių
Sovietų gyventojai apie Mas

kvos lakštingalų čiulbėjimą vak. 
Vokietijos kryptimi patyrė iš 
“Pravdoje” paskelbto straips
nio. Pasak partinio dienraščio, 
sovietų gyventojai “visa širdi
mi” trokštą pagerinti santykius 
su vokiečiais, pašalinti karo 
“atgyvenas”. Esą, patys vokie
čiai turį parodyti iniciatyvą, o 
jų valdžia turinti pasimokyti iš 
karčiųjų istorijos pamokų ... 
Jei 1922 m. vokiečių — rusų su 
sitarimas Rapallo kurorte vo
kiečių laikomas tik istoriniu, 
šiems laikams neaktualiu epizo
du, tai “Pravdai” Rapallo reiš
kia lavoną, kurį galima sėkmin
gai atgaivinti. Sovietiniai publi
cistai, suprantama, labai pikti
nasi vokiečių ginklavimosi augi
mu, jie nedviprasmiškai aiški
na: vokiečiai, ginkluodamiesi 
nežaiskite savo tautos likimu. 
Juk naujas karas, — jis tegali 
būti su atominiais ginklais, — 
atneš mirtį ir sunaikinimą ne 
tik kariams fronte ar darbinin
kams fabrikuose, bet ir visiems

X

se-Bonos sluoksniai atidžiai 
ka visus maskvinius balsus 
gražius ir grūmojančius — ir 
vis dar reiškia skeptiškas nuo
mones. Anot “Die Welt” dien
raščio vyr. red. Hans Zehrerio, 

i “vokiečių tauta nėra tiek kvai
la, kad ją užliūliuotų gražios 
frazės ir triukai. Ji supranta, 
kaip atrodo tikrovė ir kokie 
eventualiai būtų jai pastatyti rei 
kalavimai.” Tas pats autorius 
primena, kad ir vokiečiai esą 
susieti su istorija ir nuo jos at
siriboti, esą, neįmanoma. Tai 
reiškia, kad vokiečiai negali at
sisakyti savo apjungimo reika
lavimų ir savo sostinės. Tie pa
tys vokiečiai, kad ir “Die Welt” 
publicisto plunksna, ta proga 
pastebi, kad jie su Ulbrichtu 
nieku būdu nesutiksią kalbėtis. 
O su Chruščevu? 1958 m. sau
sio m. jis atrodęs esąs protin
gas žmogus vokiečiams. Jie su
tiktų su juo kalbėtis ir dabar,

sovietų, Vokietija automatiškai 
pavirstų karo arena. Pagal'ko
mentatorių Vasiljevą, sovietai 
būtų priversti imtis gynybos 
priemonių, o, kadangi Vokieti
joje būtų sutelktos įvairios rakė 
tos, tad, žinoma, viskas būtų 
paversta į šipulius. Dar vokie
čiai įspėjami dėl amerikiečių lėk 

ituvų, su atomo bombomis skrai-

Kova už ryžius
Džiunglių ir ryžių laukų su

kilėliai šitą karą taip pat vadi- 
i na išsilaisvinimo karu. Prancū
zų pakaitalas dabar esą. ameri
kiečiai. Kitaip pasakius, ameri
kiečiai esą nauji Indokinijos ko
lonistai. Daug žmonių šitiems 
tvirtinimams tiki, 
šitaip 
galbą 
Bet

Komunistai 
supranta Amerikos pa- 
atsilikuslems kraštams, 

komunistų propaganda

dančių virš Vokietijos. Esą, jūs, 
vokiečiai, gyvenate lyg ant ug- 
niakalnio. Sovietų nuomone, vo
kiečiai tegul atsisako “galios po 
litikos”, nes jos galia menku
tė...

Prez. Kennedy pasirašo ant sviedinio autcgrafą Velykų že 
berniukui Doyle. 10 m šalia yra Morton Phillips, žen Liukų pla
tinimo vajaus pirmininkė. Velykų ženkliukai platinami norint su
telkti sumas pinigų kovai su paralyžium. (UPI)

Karo tikslas — Indija

Strateginis Indokinijos karo 
iiKšias yra Indija. Prieš Indi
ją vyksta spaimnis judėjimas. 
mdxja turi 400 mil. žmonių. Ko
munistinis pasaulis, kritus In
dijai, vaiuys didesnę pasaulin 
zi.iOmų dalį. Indijos kritimas 
ifc*ks v.sus Azijos praradimą. 
-n<_s tits.oginį puolimą iš šiau- 
ris u.diją g.na namalajų kai
li.. rytinis šonas yra atvi- 

iSAą šoną saugo Tailandas. 
•Tailandas „abar yra Vakarų są- 
„ ’ r rinmkas. Bet po Indokinijos 

do padėtis pasidaro lįri- 
t ška. Tam ir vedamas karas.

Po Laoso ateis eilė Tailandui. 
xn.Cxatyvą turi išlaikyti bent 6 
r:id. gyventojų, tarp kurių lao- 
s.ečiai sudaro 6 mil. Kraštas 
ūkiškai atsilikęs. Tailandą nuo 
Laoso skiria tik Mekongas. Šiaų 
les rytų Tailandas rodo didelį - 
komunistų aktyvumą.

Kaune padėtis Laose yra be- 
ve.k beviltiška. Bet pietų Viet
name karo padėtis rodo tam tik 
10 pagerėjimo. Prezidento Diem 
vynausybė, amerikiečių remia- 
m;i, paėmė karo iniciatyvą į sa
vo lankas. Diem, žinoma, karo 
m matvvą 
mėnesius, 
pas v riti į

i-rUUūj 
ir pnjung

».<■

P.ipi

turi išlakiyti bent 6 
Tada karo laimė gali 
Vakarų pusę.
V įeinamą užkariauti 

11 prie šiaurinio Viet-
.iv L-e abejo gali komunisti- 
;ūinja. Bet Peipingas ligšiol 

i fdiuė .j vargiai darys, 
.gas šito kai o atžvilgiu ro- 

. ukeita j 4 psl.)

rikas ironiškai prasiviepia. — Galėjo būti juk ir 
bergždžias.

Niekados neužmiršiu jųdviejų gerumo! Su Dievu, 
mielaširdingieji Kernavės kniaziai! — polockietis Jan- 
ko šviečia akimis. — O mano gulbele! Grįžtu Poloc- 

Įkan! Argi tai ne sapnas? Grįžtu vėl prie Dauguvos! 
Vėl prie Polotos! — sulinkęs nerangiai užsėda ant 
arklio, kurio apatinė lūpa nukarusi po ilgu veidu.

Tai su dievais, Rudminai. Laimingai nulydėkite, 
sveiki sugrįžkite.

Keliavedis ar bendrakeleiviai šiedviem svetimie-
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KUBĄ
penkis pezus už amerikiečių dole- 

I rį. Tai aukšta spekuliacinė kaina.
Užsieniečiai diplomatai naująją 

1 Kubos tvarką vadina “organizuo
tu chaosu’’.

Visame krašte mašinos ir me- 
i chaniškieji įtaisai ima susidėvėti- 
Kai korespondentas pastebėjo, kad 

į jo kambary neveikia telefonas ir 
paprašė pataisyti, jam tik buvo 
pasiūlyta keltis į kitą kambarį.

Vienas vyresnio amžiaus viešbu- 
tininkas, išsikalbėjęs su korespon
dentu, pradėjo su ašaromis kal
bėti:

— Kodėl Dievas leido taip šiame 
krašte įvykti? Ką mes padarėme, 
kad to nusipelnėme?

Kai jam buvo priminta, kad 
viešbuty gausu komunistų ir jie 
gali išgirsti, jis kalbėjo:

— Aš daugiau nebepaisau. Jau 
.turiu 55 m. amžiaus ir išgyvenau 
penkeriais metais daugiau, negu 
žmogus gali tikėtis gyventi. Jeigu 
nori, gali mane užmušti.

Vienas iš nedaugelio Kuboje 
pasiliekančių žurnalistų pratarė:

— Juk tai tautos išprievartavi
mas — J. Daugi.

Yra vagių, kurie nėra įstatymais 
baudžiami, tačiau kurie iš žmonių 
vagia tai kas brangiausia — lai
ką. — Napoleonas

(Tęsinyg)

šniurkši labai susijaudinęs Janko, stūmęsis nelais
vėje, Barščio pilyje. Palinkęs ir pastaruoju metu pra
dėjęs sparčiai žilti. O ten Polocko viečėje vis tebesi- 
varžo dėl valdžios dveji šalininkai. Vieni — dėtis su 
Livonijos kalavijuočiais prieš lietuvius: tai daugiau - 
šia Polocko pirkliai. Antrieji — dėtis su lietuviais 
prieš ordiną, šiuo metu ten — Polotos ir Danguvos 
santakoje — viršus pirmųjų:

Šalia parklupusio Janko palieka bestovįs Livo
nijos kalavijuotis Enrikas: variniu veidu, paniuręs, 
aukštas ir tiesus.

Tautvilai nepatinka matyti, kad žilstąs krivičių 
didžiūnas tiek šniurkši, tiek šniurkši — ir dar atsi-l 
klaupęs. Juk garsaus Polocko valdovų kraujas, kita
dos didžiai galingo Polocko.

Polockietis atsikelia, pasiremdamas ranka į že
mę: — Dėkui ir už laisvę, ir už arklį Dėkui už šil
tesnį drabužį ir duoną! Be jų vistiek kaulus ilgoje: 
kelionėje pakločiau. Teatlygina jums Dievas!

Kaip tu, Enrikai?
Nenorėčiau antrąsyk čia pakliūti, — Padauguvio 

kalavijuočio balsas šaltas. — Rūdyji, barbeni pirštais, 
džiūsti ir nežinai, kada pabaigsi. Tegu katinas!

Niekas juk nežino, kas bus, — Tautvilą stebi ri
terio veidą.

Bet ką gi! Dėkui ir už voverės viešnagę, — En-

siems būtinai reikalingi: ypač, kad vėl nepakliūtų, 
perjodami Mindaugo seserėnų Lengvenio ir Nemiros 
valdų miškus. Rudminui liepta nulydėti juos į brolių 
Gineikos, Milgeručio ir Dučės kraštą. Tie trys, sun
kiai besigindami nuo vanagiškų Lengvenio ir Nemi
ros, yra susigerinę su Livonijos ordinu. Ką gi be
daryti! Reikia žūt būt verstis, kad giminaičiai neper- 
piautų gerklių. Nulydėjus paleistuosius perduoti vis
tiek kuriam iš trijų. Aniems šis kalavijuotis ir po
lockietis bus jau svečiai, talkininkai, nors jiedu visai 
svetimos genties. Ką gi padaryti!

Dėkui, viešpatys! — pakelia nuo galvos šašbaudą 
Rudminas, drūtas ir, kaip visada, linksmai nusiteikęs.

O judviem — laimingai iki pat Dauguvos! 
Dėkui, dėkui!
Dėkui!
Tautvilą ir Eitvydas žingine tapsi atgal. 
Dangus papilkėjas, rudeniškai prigesęs. 
Viršūnių proskieboje dunkso sunki pilis.
Žirgų nagos taško, čežina, šiušena gausybę lapų: 

molio raudonumo, vaško ir gintaro geltonumo.
Beržynas ošia tyliai, vos girdimai: kažką dar iš 

vasaros, kaip retai kada šitaip vėlai rudenį. Nykte 
išnykę apyniai vijokliai, kurie vasarą kvepėdavo veš
liai susiraizgę. Čia dabar erdviau ir visko mažiau ne
gu vasarą. Matyti lizdai, kurių per lapiją nepermatei 
vasarą.

Beržų liemenys balzgani, lyg būtų jau apšerkšniję.
Gal ir gerai, kad paleidova, — ištaria Eitvydas; 

per paskutiniąsias dienas dar žymiau sunykęs. Bet 
dabar jis ramus, tartum į kažkokią paguodą įsiklau
sęs.

Ir Tautvilai čia beržyne šiuosyk jauku, laku. Gali 
sau pasigardžiuoti gražia ramybe: aplinkui atokiai 
matyti. Gali pabūti be įtarimo, kad už pečių gal kaip 
tik dabar pasalūnas, nuo kurio greita žūti... Visam 
jau gyvenimui liko giliai įsirėžęs tėvo nužudymas. 
Nepaliaujamai slegia ir nuodija, kad toks galingas 
tėvas turėjo taip staiga griūti pelenuosna. Taip neti
kėtai turėjo žūti net ne mūšyje — iš pasalos nuo pik
tųjų rankų...

Nereikia, Eitvydai, nė abejoti. Matai, mums gali 
tekti pagalbos ieškoti Polocke ar Rygoje. Kai neturi 
trimito, tada gerai ir karklo švilpynė.

Iki šiol Tautvilai nė į galvą kitaip: žūtbūtinai 
laikytis Kernavėje ir nusprukti, nors kažin kas. 
Dabar jis jau persigalvojęs. Bus pasiruošęs su Eitvy- 

Įdu išdumti pačiu metu, jeigu pamatytų, kad jau ne- 
beatsispirs. Išbėgdami, tiesa, netektų savo ūkinės at
ramos, bet dar galėtų tėvoniją šiaip ar kitaip vėl at
sikovoti. Nusprogai — ir esi jau pelenai, dulkės. Te
gu katinas, anot Enriko. Bulevičiai jau tikrai nepar- 
grįš ir savo žemių niekad nebevaldys. Tėvas taip pat 
buvo Živinbuto išvytas iš Kernavės. Bet tėvas kartą 
sugrįžo — ir tikrai juokėsi tiktai jis, nes juokėsi 
paskutinis. Išbėgęs kuo daugiau draugų atrastum, tuo 
būtų goriau.

Tėvužis sakydavo: „Mana sūnūs iškils aukštjau 
negu eš.” Tegul Mindaugas šiuo metu ir užšokęs jau 
iš prieš. Bet jo kojos dar ant plono ledo. Yra juk 
dar Deltuva, Nalšia, Upytė, Medininkai, Knetuva, 
Karšuva, Ceklis... Tautvilą pereina anuos rikius, lyg 
matytų juos petys į petį sustojusius prieš vieną Min
daugą... Buvo daug ir Živibuntas jau apžiojęs, bet pa
springo: jo pelenai jau raudoname molyje...

(Bus daugiau)
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TALKA VEIKLOJE IR l'ŽEOVEJA NELAIMĖJE vyrai
Lietuvių R. K. Susivienijimas Amerikoje, 71-73 So. Washington Street (P. O. Box 32), 

Wilkes-Barre, Pa.
Komunistai atskleidžia pulk. K. Kazimieraičio 

partizanų veiklą

LRKSA tęstinumo kelias

Maskvoje, Centriniame raud. mieraitį išdavė ta pati Valeri- 
armijos muziejuje, yra padėta ja Lazauskienė, kuriai anie trys

I — Reikia vėl uždegti proto 
žmonas aistra jūsų mokslui 

> (krikščionybei). Duoti pajusti 
ir paliesti ranka, kad tai nėra 

į miręs mokslas mirštantiems pa 
sinaudoti, bet maistas visoms 
burnoms, skirtas naujo gyve
nimo grąžinimui net ir tiems, 
kurie gal net jo vardo gerai 
nežino. —G. Papini

*
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Gražių vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionaiui

Kaip jau nekartą primenėm, 
fratemalistai rūpinasi ne tik sa
vo narių ir pašalpgavių šalpa, 
bet ir socialiniais, kultūriniais 
ir tautiniais reikalais.

Fraternalinė sistema remiasi 
kuopomis, kurios dalyvaudamos 
tiesioginėje organizacijos veik
loje tuo pačiu įsijungia į socia
linę, kultūrinę ir tautinę veiklą. 
Ir mūsų Susivienijimas per sa
vo kuopas ir apskritis yra daug 
nuveikęs aukščiau minėtose sri
tyse.

Fratemalinių organizacijų na sr

dos kompanijose. Net ir doklės medinė dėžutė, pavadinta “Par- Lietuvoje besislapstę rusai be- 
kaikuriais atžvilgiais yra mažes
nės, nes fratemalinėms organi
zacijoms, dirbančioms kilnius 
savišalpos ir labdaringus dar-

reikalus ir išsirenka pareigūnus.
Susivienijimo senųjų narių 

eilėms retėjant, svarbu, kad jų bus, nereikia mokėti nei federa- 
vietas papildytų jaunesni nariai linių, nei atskirų valstybių, nei 
ir paveldėtų rūpestingai sukaup bendruomenininių taksų. Dėlto

tizanė”. Ją 1942-43 metų žiemą 
padarė pietų Lietuvoje besis- tizanę”. 
lapstę rusai belaisviai — Ka
valiovas, Dolgych ir Bulatovas. 
Ta dėžutė, kaip dovana, buvo 
įteikta Leipalingio apylinkėse 
gyvenusiai Lazauskų šeimai, ku

laisviai padovanojo dėžutę “Par

reikia
DRAUGA&

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS “

Skambinkit LUdlow 5-9500
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Visi Pittsburgh’o lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
STIPRIOS GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS

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

I

tus turtus ir toliau varytų fra- fratemalinės organizacijos savo rį padėjo tuos tris raudonar- 
tamob'nA iv nariams ir in na ša lrv-r a vi a m o era- I_________ ___ .__

I I

ternalinę, socialinę, kultūrinę ir nariams ir jų pašalpgaviams ga- 
| tautinę akcija savo tautiečių Ii teikti apdraudas mažesniais 
tarpe. Kalbant apie mirusiųjų mokesčiais ir teikti kitas palan- 
narių vietų užpildymus kyla kias privilegijas.

' klausimas, kokį nusistatymą tuo
atžvilgiu turi naujesnieji mūsų Be to, mūs Susivienijimas yra 
ateiviai. Vien tik JAV jų skai- lietuviškas ir katalikiškas. Jis

miečius slapstyti.

Ryšium su dėžute 1961 m. 
Lietuvoje komunistai išleido 
knygelę “Tai buvo Leipalingy
je”, kur plačiai aprašyta pulk. 
Kazimieraičio - Vitkaus vadovau

18

tTl e^Ti^zTj^? **
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už 

.■lirbtuvšs darbą. — $10.00 Ir dalys 
Pigios pavelkslinSs lempoe.
J. MIGLINAS

254» W. 69tb St. n M. PR 0-1083

MOVING
Apdraustas per kraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Ave. 

Tel. FBontier 6-1882

Už tą niekšišką žygį ir Vale
rija Lazauskienė ir jos vyras 
Boleslovas Lazauskas, kurį lai
ką buvęs Leipalingio komparti
jos sekretorium, partizanų bu
vo sušaudyti

Bolševikams į Lietuvą sugrį
žus, vyko baisios atsiskaitymo 
dienos. Žmonės buvo žudomi, į 
tremiami, kalinami. Kaip parti
zanai taip pat tvarkė kerštau
jančius komunistus ir jų patai
kūnus. | Visais reikalais kreipkitSs šiuo ad

; resu: Lithzianlan Catholic Hour 
Tai byloja Lietuvos partizanų1 Radio station wloa, Braddock. 

vestą griežtą kovą su tais, ku
rie kraujuje ir varge paskandi-

; no lietuvius patriotus, kurie pa- 
Partizanai už geleži- i ge]bėjo okupantams sukurti pra 

nes uždangos”, kurios antroji garą> ir dabar L^oje tebe- 
laida netrukus pasirodys. J. Dau siaučiantį. 
mantas rašo, kad pulk. Kazimie-, kietų ir atkaklių Lietu-
raitis ^1945 m. buvo paskirtas vos partizanų jau seniai nebė

ra gyvųjų tarpe. Įdomu, ką gi 
veikia tarybiniai “didvyriai”, 
kurie 1942-43 m. slapstėsi Lie
tuvoje ir paliko tą medinę dė
žutę, kuri dabar padėta Mask- 

įvos muziejuje?
Michailas Kavaliovas grįžo į 

Stravinskas buvo sugautas 1951 MasKvą> sunkiai susirgo ir mi. 
m. gruodžio 3 d. ir Alytuje pa-1 rė. Borisas Dolgych, invalidas, 
kartas. Tai žinia, kad partiza- gyvena iš pensijos Orenburgo 
nai pietų Lietuvoje išsilaikė iki <..fltyje. Andriejus Bulatovas ne 
1951 m. pabaigos. siskiria su mišku — jis Mon-

Iš tos raudonos knygelės pus- golijoj miškų meistras, 
lapių matyti, kad pulk. Kazi-

čius siekia apie 30,000. Jei Su- I šalia savišalpos rūpinasi ir mū-1 jamų Lietuvos partizanų veik- 
‘ - - la.

Pulk. Kazimieraitis figūruoja 
ir dokumentinėje J. Daumanto 
knygoje “

sivienijimą įsteigė, jį išaugino i sų tautos ir senosios tėvynės 
Lietuvos gyvybiniais reikalais. 
Tadgi yra pagrindo tikėtis, kad 
naujieji ateiviai, kurių krūtinė
se gyvai plaka Lietuvos meilė 
ir didžiausi norai kaip galima 
daugiau pasidarbuoti jos naudai 
ir išlaisvinimui, daugiau dėme
sio kreiptų į Susivienijimą — 
apsidraustų patys ir apdraustų 
savo šeimas. Tokia talka eitų 
didesnei organizacijos, mūsų vi-

riai, taigi ir mūsų Susivieniji- Pirmesnieji ateiviai daugumoje I 
mo nariai, asmeniniai dalyvau-1atvyk? iš Lietuvos kaimų ir' 
ja savo organizacijos reikalų daugumoje bemoksliai, tai nau 
tvarkyme. Kuopų susirinkimuo
se nariai iškelia konstitucijos 
ir įstatų keitimo, papildymo ir 
naujų priedų įvedimo projektus. 
Išrenka savo delegatus į nacio
nalinius seimus, kurie išklausę 
vadovybės raportų juos tvirtina 
arba atmeta, o toliau vesti or
ganizacijos reikalus išrenka va-1 
dovystę, kuri atsakominga už 
organizacijos reikalų vedimą iki 
sekančio seimo.

Komercinės apdraudos kom
panijos iš savo narių ima tik 
mokesčius, kuriuos išrenka ap
mokami agentai, vienok tų kom 
panijų reikąlus tvarko vien tik 
jų direktoriai, kurie pasiskirsto 
pareigomis.

Tuo būdu fratemalinės orga
nizacijos prisilaiko kuoplačiau- 
sių demokratinių principų, patys j jų agentas norintis darbuotis ir 
nariai sprendžia svarbiausius jų užsidirbti gerą pragyvenimą.

jesnieji ateiviai turėtų dar uo-
1 liau spiestis po Susivienijimo vė 
iliava ir traukti kitul savo tau
tiečius. Juk apsidrausti visiems 
reikia, o apsidraudimas mūsų 
Susivienijime yra taip saugus ir 
tikras, kaip ir pačiose pažan
giausiose fratemalinėse organi
zacijose ir komercinės apdrau- sųomenės ir tautos naudai.

• • ••• • • 
susivienijimas eina su gyvenimu

pietų Lietuvos partizanų vadu, 
bet 1946 m. ankstyvą pavasarį, 
bolševikams pradėjus šukuoti 
miškus, žuvo. Bolševikai skel
bia, kad Kazimieraitis žuvo 1946 
m. kovo mėn., o paskutinis jo 
dalinio partizanas “Sapnas” —

Pennsylvania
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DIENRAŠTIS DRAUGAS SKELBIA ■
DAILIOSIOS PROZINES KŪRYBOS

KONKURSĄ
už kurį skiriama

TŪKSTANČIO (1000) DOL. PREMIJA

Kaip kiekviena kita sistema, 
taip ir fratemalinės apdraudos 
sistema su kiekvienais metais 
daro didesnę pažangą ir labiau 
komplikuojasi.

Komercinės apdraudos kom
panijos turi specialius kursus, 
kuriuos turi pereiti kiekvienas

Nuo komercinių apdraudos kom 
panijų neatsilieka daugelis fra- 
temalinių organizacijų, kurios 
turi gerai paruoštus naujų na
rių verbavimui organizatorius.

INFORMACIJOS APIE SUSIVIENIJIMĄ
Jaunamečių skyriaus nariai pa
siekę 16 metų amžiaus perve
dami į pilnamečių skyriaus kla
ses. Persikėlimo mokesčio nėra 
ir mokesčių ratos yra tos pa
čios. Taipgi persikėlę iš jauna
mečių į pilnamečių skyriaus 
klases turi tokias pat teises ir 
privilegijas, kaip ir pilnamečiai 
nariai.

Dabar Susivienijime galima 
apsidrausti nuo $ 500.00 iki 
$10,000.00.

Naujiems aplikantams įsira
šant įstojimo duoklės mokėti 
nereikia. Priede to, Susivieniji
mo centras už sveikatos patik
rinimą — medikalinę egzamina- 
ciją (jeigu ji reikalinga), duo
da iki $4.00 kredito. į

Susivienijimas taipgi turi prie- ligacijų buvusiam nariui ir jo 
dines beneficijas, kurias gali pašalpgaviams. Taip atsitikda- 
pasirinkti nariai dirbantys ne- 
pavojingiuose darbuose. Tokių 
priedinių beneficijų mokesčiai 
yra palyginamai maži ir kiek-

Mūsų Susivienijimas ilgus me 
tus rėmėsi tik savo idealistų 
veikėjų, kuopų viršininkų ir ei
linių narių pasišventimų. Kita
dos Susivienijimas turėjo tik 
vieną A klasę su keliais apdrau 
dos laipsniais pilnamečių ir jau- I 
namečių skyriuose. Įrašymas 
buvo lengvas. Dažnai sušauk
tuose susirinkimuose, išklausius 
paskatinančių kalbų ir paaiški
nimų, vienu vakaru prisirašyda
vo kelios dešimtys narių. Apsi
draudimas taipgi buvo nekom
plikuotas. Jokių pasirinkimų, 
kaip dabar Susivienijimo certi- 
fikatai turi, anais laikais nebu
vo. Narių duoklės buvo žemos, 
betgi certifikatai neturėdavo 
jokių atsiskaitymo verčių, kaip 
tai atsiskaitymo grynais, apmo
kėtos ir pratęstos apdraudos 
verčių. Jeigu narys atsilikdavo 
su mokesčiais už tris mėnesius, 
jis patekdavo į suspendavimo 
stovį, o atsilikęs už šešis mėne
sius būdavo išbraukiamas ir jo 

į visi įmokėti pinigai pasilikdavo 
organizacijos ižde be jokių ob-

I

Mūsų Susivienijimas gali pasi
girti ir tuo, kad jis jau yra 
išmokėjęs savo nariams tris di
videndus (1949, 1953 ir 1961 
metais), ko nei viena kita lie
tuviška apdraudos organizacija

Kadangi fraternalinė apdrau
da šiais laikais yra komplikuota 
ir žmones kai kurias informaci
jas greitai užmiršta, čia vėl pa
kalbėsime apie tai, kas mūsų 
Susivienijime gali apsidrausti, 
kokias klases jis turi ir kokias 
lengvatas bei privilegijas teikia.

Remiantis konstitucija, mūsų 
organizacijoje gali apsidrausti 
bile vyras ar moteris geram 
sveikatos stovy, gero moralinio 
charakterio, praktikuojantis Ro 
mos Katalikų tikėjimą, gyve
nantis JAV ir Kanados ribose. 
Pilnamečių klasėse gali apsi
drausti nuo 16 iki 65 metų am
žiaus o jaunamečių klasėse ga
lima apdrausti nuo gimimo die
nos iki 16-kos metų amžiaus.

Apsidraudžiant ne daugiau 
kaip ant $2,000.00 ir jeigu ap
likantas nėra perėjęs 45-kis me
tus amžiaus, prisilaikant arčiau 
šio gimtadienio, tokiam medika- 
linė egzaminacija — sveikatos
patikrinimas nėra reikalingas, vienas narys turėtų apie tai 
Toks aplikantag gali vartoti taip rimtai pagalvoti ir pasinaudoti, 
vadinamą “non—medical” apli
kaciją. Bet jeigu aplikantas 
draudžiasi ant didesnės sumos 
negu $2,000.00, arba jeigu jis 
yra perėjęs 45 metų amžį, pri
silaikant arčiausio gimtadienio,!
toks aplikantas turi pereiti svei j nėra padariusi. Susivienijimas 
katos patikrinimą ir turi pavar- taipgi turi Labdarybės Fondą, 
toti taip vadinamą medikalinę iš kurio skiria aukas našlėms, 
aplikacijos formą. , našlaičiams, taipgi gilios senat-1

Centrui kandidato aplikaciją vės sulaukusiems nariams tuo 
užgyrus ir jam sumokėjus pir- padedant užsimokėti narystės 
muosius reguliarius mėnesinius mokesčius.
mokesčius, išduodamas narystės j Norintys apsidrausti kreipki- 
certifikatas ir narys laikomas tės į savo parapijoje arba ko- 
pilnai apdraustu ir mirties at- lonijoje gyvuojančią Susivieniji- 
veju jo pilna apdraudos suma mo kuopą, kontaktuojant kuo- 
išmokėtina paskirtam pašalpga- pos sekretorių arba kitą kurį 
viui arba pašalpgaviams. kuopos viršininką; o jeigu jūsų

Mūsų Susivienijimas turi ke- kolonijoj kuopos nėra, arba jūs 
turias klases pilnamečiams ir norite priklausyti į centrinę 222 
keturias jaunamečiams, būtent: kuopą, kreipkitės centro įstai- 
Life Paid up at Age 85, 20 Year gon, kuri be atidėliojimų jus ap 
Payment Life, 20 Year Endow- rūpins reikalingomis aplikacijų 
ment ir Endowment at Age 65. įblankomis ir paaiškinimais.

vo su nariais mokėjusiais duok
les kelioliką ir net kelias de
šimtis metų. Dabar mūsų Susi
vienijimas turi tokius certifika- 
tus, kaip ir pačios didžiausios 
ir pažangiausios fratemalinės 
organizacijos ir komercinės ap
draudos kompanijos. Mokesčiai 
dabar didesni, betgi narys turi 
protekciją pasirinkimų pavidale, 
tokiu būdu jo įmokėti pinigai 
nežūsta, kaip kad atsitikdavo 
seniau organizacijoms turint tik 
vienos klasės certifikatus be jo
kių rezervų ir kreditų.

Neužtenka mūsų organizaci
jai turėti moderniškus certifi- 
katus, bet jai reikia talkos iš 
kuopų viršininkų, veikėjų ir ei
linių narių. Tik tada ji gali 
sparčiai žengti pirmyn, augti 
nariais ir turtėti. Šiandien fra
temalinės organizacijos turi ne
mažą kompeticiją iš komercinės 
apdraudos kompanijų pusės, 
taipgi iš darboviečių, įsivedusių 
apdraudas savo darbininkams. 
Bet jų apdraudos yra ne taip 
pastovios, kaip kad fratemali- 

j nių organizacijų, prie kurių pri-

Prez. Charles de Gaulle kalba 
po sutarties su Alžirijos kovoto
jais pasirašymo. (UPI)

klauso ir mūsų Susivienijimas.
Darboviečių apdrauda tol yra

pa- 
tau
me-

1. Dienraštis Draugas, tal
kininkaujamas Draugo Ben
dradarbių klubo, skelbia lie
tuviškos dailiosios prozos kū
rybos (romano, apysakos) 
konkursą. Paskutinė data 
konkursui skiriamam rank
raščiui įteikti—1962 m. lap
kričio 1 d.

2. Geriausiojo kūrinio au
toriui skiriama premija — 
tūkstantis dolerių. Mecena
tas— Jonas Tumosa, Toron
to, Canada.

3. Kūrinio siužetą pasiren- 
Kūrinys

Taigi, buvai dezertyras, 
sidavei į nelaisvę ir už tai 
jokių aukštesnių pareigų ar 
dalių — vienas mirė, antras in
validas, trečias Mongolijos miš
kininkas...

O Lietuvos partizanų kapai 
įkvėpia nemarų laisvės troški-Į 
mą augančioms lietuvių kar- ka patys autoriai,
toms. Alm. Dr. turi būti parašytas mašinė-

I le, nemažesnis kaip 200 ro
maninio formato puslapių.

4. Kūrinius siųsti adresu: 
Dailiosios Prozos Konkurso 
Komisijai, Draugas, 4545 W. 

'To 63rd St., Chicago 29, UI.

____ ... „___ b. Sprendimo bešališkumui 
grindinė priežastis, kodėl Pei-| įduoti autoriai turi pasira-

INDOKINIJOS KARAS 
(Atkelta iš 3 psl.) 

do tam tikrą neutralumą
negalima išaiškinti priv,engimu 
IVashingtono ar Maskvos. Pa-

šyti slapyvardžiu, o atskira
me uždarame voke pažymėti 
savo tikrąją pavardę ir ad
resą, ten pat įrašant kūrinio 
antraštę ir pasirinktą slapy
vardį. Teisėjų komisijai pasi
rinkus premijuotiną kūrinį, 
atidaromas tik laimėjusio au
toriaus vokas. Premijos ne
laimėjusių autorių vokai ko
misijos ir Draugo atstovo 
akivaizdoje sudeginami. 4

6. Teisėjų komisijai nesu
radus premijuotino kūrinio, 
Draugas pratęsia konkursą 
arba skelbia jį iš naujo.

7. Tūkstančio dolerių pre
miją gavęs autorius be papil
domo honoraro pirmosios lai
dos teises perleidžia Draugui, 
įskaistant teisę spausdinti 
dienraštyje ir išleisti atskiru 
leidiniu arba tik išleisti atski
ru leidiniu. Nelaimėję auto
riai spausdinimo sąlygas nu
spręs abipusiu susitarimu.

pingas aktyviai neįsikiša į In
dokinijos karą, yra privengimas 
Indokinijos gyventojų neapykan 

į tos kinams. Peipingas daug kar 
tų Indokiniją buvo pavergęs ,to
dėl dabar jis vengia atnaujinti 
tą neapykantą.

Be abejo, tarp Peipingo ir 
Maskvos vyksta konkurencinė 

| kova dėl Indokinijos. Tas Va
li 

kurias reikia išnaudoti. Bet La
oso padėtis vis vien pasilieka 
tamsi. Po pietinio Vietnamo a- 
teis eilė Laosui, Kombodžai, po 
to kris Tailandas ir Malajai. Ta 
da kelias į Indiją bus atviras. 
Padėtį išgelbėti gali tik Ameri
kos karinė pagalba. Europa tu
ri pakelti tų kraštų ūkį.

Dabar pietinio Vietnamo ka
ras, kuris dieną yra nemato
mas, vyksta toliau.

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

galiojanti, kol darbininkas ten karams duoda Wek pirmenybių
dirba, bet jam pasitraukus, ar
ba dėl kokių nors priežasčių at
leidus, jo apdrauda nustoja ga
lios. Tautinių grupių fratema
linės organizacijos šiais laikais 
turi nemažai pavydelninkų ir 
net norinčių, kad jos visai iš
nyktų. Betgi mes, lietuviai, ži
nodami kiek tautinės ir kultū
rinės naudos Susivienijimas yra 
davęs mūsų visuomenei ir tau
tai, visu nuoširdumu turime rū-1 
pintis ir darbuotis jo ateičiai ir j 
gerovei, šiandien kiekvienas kuo 
pos viršininkas, veikėjas ir eili- 

I nis narys gali pasidarbuoti Su
sivienijimo naudai ir užsidirbti 
gerą atlyginimą komisų pavida
le. Darbas visais atžvilgiais ap
simoka : pasidarbuojate savo 
tautinės grupės naudai, priside
date prie artimo meilės skleidi
mo ir tuo pačiu už savo darbą 
gaunate gerą atlyginimą.

Kas nori pasidarbuoti naujų 
narių įrašymui, dėl platesnių in
formacijų ir reikalingų blankų 
kreipkitės į savo kuopos sekre
torių arba tiesiog į centro įstai
gą, adresuojant: Lithuanian R 
C Alliance of America, P. O. 
Box 32 (71-73 S. VVashington 
St.) Wilkes-Barre, Pa.

formuoja 
kelia jai 
jos blogą

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

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

METINIS
DIVIDENDAS 

mokamas visom* 
santaupoms

MUTUAL JX</««/SAVINGS

J

■ AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Prei.. Tel. VI rginia 7-774Z

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos 4

Kas tik turi
— Jėzus Kristus 

žmonijos veidą; Jis 
nerimą, Jis smerkia 
gyvenimą ir nori transformuo
ti jos eigą, — štai dėl ko ji ne
kantriai Jį pakelia. Kad išveng
tų Jo apkaltinimo, sielos gilu
moj žmonija šaukia: “Tai vai
duoklis”. Žmonių kartos ateina | 
ir praeina; jų hipotezės ir sis
temos eina į šiukšlynus, bet 
“vaiduoklis” yra visada čia 
pat, guosdamas nuliūdusius, pa 
keldamas nužemintus, stiprin
damas gerus pasiryžimus, civi
lizuodamas laukinius, mesda
mas šviesos spindulius ant tra
pių piktžodžiautojų.

—Al. Westphal

gerę skonį,
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 621! S. Western, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPOMS

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 Ave. krautuvė

4*
4
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BOSTONO ŽINIOS
MIRIAU, NES LIEPEI

Sušalusi žemė atšilo ir pra
žydo nauja augmenija, ir karš
ta vasara praėjo, ir rusvai rau
donas ruduo, ir vėl žiema su
kaustė šalčiu žemę. Ir taip pra
ėjo vieneri metai — kaip aki
mirka, kaip vienas momentas, 
nuo mirties žmogaus, kuris bu
vo mielas daugeliui širdžių. Šie
met, vasario 17 dieną Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje, ryte, aš
tuntą valandą susirinko Vlado 
Adomavičiaus giminė, žmona, 
artimieji ir draugai bei šiaip 
tautiečiai, atminti Vladą savo 
maldose ir atnašautose šv. mi
šiose, kurias atnašavo klebo
nas prel. F. Virmauskis.

Po pamaldų tautiečiai nuvyko 
į Kalvarijos kapines, paminklui 
šventinti. Šventinimo apeigas 
atliko kun. Jonas Klimas, gau
siai žmonėms susirinkus. Kiek
vienoje širdyje buvo siaubas tos

i veikino globėją prelatą ir 
i rašė perkirpti “vartų” į

pap- 
mugę 

kaspiną ir pasakyti keletą žo
džių. Žalgirio tuntininkas ’K. 
Nenorta perskaitė vyr. skauti
ninko E. Vilko sveikinimą prel. 
P. Virmauskiui ir prisegė vyr. 
skaut. atsiųstą medalį prelatui 
už jo paramą ir globą skautiš
kam jaunimui.

Perkirpęs kaspiną prelatas ta 
rė žodį. Čia jis prisiminė komu
nizmo baisumus ir jo nešamas 
nelaimes. Pasidžiaugė skaučių ir 
skautų darbais ir prašė visų 
gražiai sugyventi.

Prelato žodis tikrai buvo šil
tas. Skautų vadovai, jaunimas, 
mamytės ir tėveliai turėtų ne 
tik apie tai pagalvoti, bet ir vyk 
dyti.

Po pietų, Tautinės s-gos na
muose, prisirinko pilna salė “jū 
reivių” ir svečių. Čia buvo pra
vesta iškilminga sueiga, kurios

Bostono Moterų klubo metiniame susirinkime laimėjimams buvo 
skirtas dail. J. Paukštienės paveikslas, kurį laimėjo stud. R. Ka
valiauskas. Nuotraukoje klubo pirm. J. Manomaitienė paveikslą 
įteikia laimėjusio motinai Kavaliauskienei.

Nuotr. Beatričės Kerbelienės

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. kovo mėn. 21 d. 5

MOŠŲ KOLONIJOSE
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kiekvieno žmogaus tragedijos, Į metu jūrų skautai (apie 50) da- 
kai savieji krenta kaip rudens Vg įžodį, buvo jiems užrišti kak- 
lapai svetimose žemėse, nesulau
kę geresnio savo tėvynės ryto
jaus, 
save 
vičių 
dies, 
liausiąjį žmogų, vos 52 metų 
amžiaus, pačiame pajėgume, ra
dusį savo specialybės darbą, dir 
busį taip nuoširdžiai ir be at
lyginimo kultūrinį darbą. Sava
jai tautai Vladas Adomavičius

Prieš metus Dievas pas 
pašaukė ir Vladą Adoma- 
— tokį šviesų, tyros šir- 
ramaus būdo, kuklų kuk-

laraiščiai ir prisegti jūros skau
to ženkliukai. Sueigai vadova
vo to vieneto vadovas M. Mano- 
maitis. Kaklaraiščius užrišo ir 
ženkliukus prisegė iš Chicagos 
atvykęs jūrų skautų vadovas 
Vengianskis. Sueigai maldą su
kalbėjo ir kun. Žuromskis, ku
ris yra Amerikos kariuomenės 
kapelionas maj. laipsny. Jis 
užrišo ir gero darbelio mazgelį. 
Tėvynės ar artimo mazgelį už-

buvo unikumas — baigęs du fa- rišo irgi iš Chicgaos atvykęs 
kultetus — muzikos ir inžineri- svečias jūrų skautų vadovas Le 
jos, ir kada jis galėjo ką nors vanas. Taip pat dalyvavo iš 
sukurti — išėjo iš savųjų tar- Hartfordo, Conn., jūrų skautų 
po. Susirinkę prie jo kapo visi 
tai giliai pergyveno.

Vakare velionies žmona Jad
vyga Adomavičienė suruošė pri
ėmimą savo namuose. Susirin
ko inžinieriai, 
atro žmonės, kaip Vasiliauskai, jų jūros skautų tarpe yra ir 
St. Santvaras — pažinoję VIa- buv. vyr. skautininkas dr. V. 
dą Adomavičių Lietuvoje studi- Čepas.
jų metu konservatorijoje ar te
atre.

Priėmimas buvo oficialiai pra 
dėtas p. Senutos. Jis nagrinė
jo Vlado Adomavičiaus kūrybą, 
kuri nėra dar paskelbta, o poe
tas Santvaras skaitė Vlado A- 
domavičiaus parašytus eilėraš
čius, kurie dar niekur nespaus
dinti.

Po oficialiosios dalies buvo 
vaišės. Maloni šeimininkė visus 
skaniai pavalgydino. Dar daug 
būta privačiai pasikalbėta apie 
velionį, jo ligos eigą, jo norus 
ir sumanymus.

Vlado Adomavičiaus antkapy 
yra iškaltas toks parašas: “Die 
ve mano, gyvenau — nes norė
jai, miriau — nes liepei, teesie 
Tavo valia”. Tai tikrai tiksli 
velionio charakteristika.

EL Vasyliūnienė

pareigūnas Petniūnas. Buvo su
giedota Amerikos ir Lietuvos 

i himnai. Jūrų skautai prisiekė 
pabučiuodami Lietuvos vėliavą 
ir pasižadėdami dirbti Lietuvos 

jų žmonos, te- labui ir jos išlaisvinimui. Nau-

tą ir lietuviško jaunimo gyvą 
ūžesį. Tik truputį skaudu ir gai
la, kad tėveliai ir svečiai turė
jo bėgioti iš vienos salės į kitą, 
kad tik viską pamačius, viskuo 
pasigėrėjus. Kai kurių šeimų 
vaikučiai dalyvavo irgi abejo
se salėse: mergaitės su mergai
tėmis, o berniukai pas jūreivius.

Tegu mums visiems įsminga 
prelato pasakyti žodžiai; dirbti 
vieningai ir sutariant. Lietuviš
kas jaunimas turėtų turėti vie
ną pastogę, vieną bendrą lietu
višką tikslą, nepaisant kokią 
uniformą jis dėvėtų ir kuriam 
vienetui priklausytų.

— Lietuvių bendruomenės me 
tinis susirinkimas įvyks kovo 31 
d., šeštadienį, 7 vai. v. Tautinės 
s-gos namuose, 484 E. Fourth 
st. So. Bostone. Bus duodamas 
metinės veiklos atsiskaitymas 
ir aptariami naujų metų veiklos 
darbai. Bus renkama nauja sky 
riaus valdyba ir revizijos komi
sija'.
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SKAUTŲ ŠVENTES

Bostono skautės, vad. tunti- 
ninkės Subatkevičienės, turėjo 
tradicinę metinę Kaziuko mugę 
kovo 11 d. Liet. Piliečių salė
je.

Kaip pati vadovė, taip ir vi
sos jos pagelbininkės tur būt 
su neramia širdimi laukė koks 
bus oras, ar bus lankytojų, ar 
gerai praeis programa ir eilė 
pan. klausimų.

Oras atėjo į talką gerosioms 
skautėms. Tai buvo tikrai pa
vasario diena. Nuo pat ryto sau 
lė ridinėjo žeme. O tuo ir mer
gaičių rūpestis tur būt mažėjo.

Lygiai 12 vai. pasirodė skau
čių globėjas prel. Pr. Virmaus
kis. Salė jau buvo apipilnė skau 
tiško jaunimo, mamyčių, tėvelių 
ir večių. Buvo keletas dešimčių 
naujai įsisteigusio jūros skautų 
vieneto su naujoms uniformoms, 
apipilnė skautiško jaunimo, ma
myčių, tėvelių ir svečių. Čia pat 
buvo ir keletas aešimčių naujai 
įsisteigusio jūros skautų viene
to su naujomis uniformomis. 
Tuntininkė Subatkevičienė pas-

panavo pianistas Al. Vasaitis. 
Atsižvelgiant į tai, jog tą dieną 
buvo toks biaurus oras, o jie 
iš Chicagos atvyko ir nė už tą 
sugaištą laiką, nė už tokią sun
kią kelionę nesutiko paimti jo
kio atlyginimo, raciniečiai jiems 
ir kartu pianistui reiškia didelį 
dėkingumą. Padėka priklauso ir 
Kažemekaičiams už gražų ir rū 
pestingą svečių iš Chicagos pri
ėmimą ir globojimą savo na
muose.

Minėjimo metu surinkta au
kų $225. Stambesnieji aukoto
jai: Kšečkauskai $20, broliai 
Šilingai $15. Po $10 aukojo: 
Agota Žizminskaitė, Paukšteliai, 
Pliurai, Kasperaičiai, Petrušai- 
čiai, Kapočiai, Mataičiai ir Ta- 
mulėnai.

Daugelis kitų aukojo mažes
nėmis sumomis. Rengėjai reiš
kia padėką visiems aukotojams, 
taip pat ir tiems, kurie neturė
ję progos minėjime paaukoti, 
dar dabar paaukotų kiekvienas 
sulig savo išgalės. Dalyvis

i Mugės metu labai gražiai 
sirodė įvairios vietovės su tauti
niais šokiais. Visi šokiai buvo 
griausmingai nuploti, bet di
džiausio dėmesio susilaukė Wa- 
terburio sužadėtinės, šlaman
čios baltuose rūbuose, šokda
mos Sadutę.

Buvo reto malonumo pobū
vis, kuris buvo labai gerai or- į. 
ganizuotas, be įprastinių ištęsi
mų ir viešų nesklandumų. Ačiū 
skautėms ir visiems kas pa
dėjo. Mama

Racine, Wis.

New Britain, Conn.
Skautų šventė

Kovo 11 d. skautės surengė 
didelę šventę New Britaine, šv. 
Andriejaus parapijos svetainė
je, sutraukdamos virš 600 žmo 
nių. Tai buvo šv. Kazimiero mi
nėjimas . ir mugė. Viena salės 
dalis buvo skaučių pieštais lie
tuviškais ir skautiškais simbo
liais dekoruota ,kita pusė, — 
užkandinė buvo papuošta tauti
nėm vėliavėlėm 
baltai dengti 
vazelėm.

Programos 
būrys skautų 
kiavo vidury salės su savo va
dais. Atreportavo 70 skaučių ir 
34 skautai. 
Hartfordo, 
terburio ir 
iškilmingos 
kos dalies sekė gražus patrio
tinis Gražinos Marijošiūtės žo
dis, perpintas keliais eilėraš
čiais. Malonu girdėti iš jaunų 
lūpų pasididžiavimas, kad turi
me savo šventąjį, raginimą tuo 
džiaugtis ir iškilmingai švęsti 
jo šventę. Tesidžiaugia mūsų 
globėjas mumis, taip baigia kai 
bėtoja.

Po to, taip gaivinančio, šir
dingo žodžio sekė mugė. Skau
tai bendrai iš visų vietovių dau 
giausia turėjo įvairių darbelių 
parodėles, išskyrus New Bri
taino skautes, kurios turėjo spe 
cialiai pintų 
kais raštais 
ir dėžučių.

Hartfordo 
motinos turėjo puikių užkandžių 
stalą, ypač puošnių tortų, ra
guolių ir kitokių skanumynų. 
Kadangi žmonių buvo gausybė, 
kas pas mus nelabai įprasta, 
tai viskas per porą valandų bu
vo išparduota.

, o visi stalai — 
su raudonų rožių

pradžioj gražus 
ir skaučių išsiri-

Suvažiavę buvo iš 
New Haveno, Wa- 
New Britaino. Po 
tradicinės skautiš-

f

pa- I
I

Į

Tautos šventė
Vasario 16 d. minėjimą Ra- 

cine surengė Racino Alto sky
rius, vadovaujamas Viktoro Ka- 
žemekaičio, Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj.

Parapijos klebonas kun. Kup 
ris, čia gimęs, pamaldų metu pa 
sakė gražų, šventei pritaikin- i 
tą, pamokslą. Be to, ir parapi
jos salę davė nemokamai.

Minėjime kalbą pasakė prel. 
M. Krupavičius.

Meninėj programos daly čia 
labai gražiai pasirodė solistai 
Birutė Kemežaitė ir Valentas 
Liorentas. Jiems puikiai akom-

i

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

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

TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisyiuai Sek. uždaryta
♦ ♦♦♦♦♦♦

110%, 20%, 30% pigiau mokėsite! 

už apdraudą nuo ugnies ir auto-| 
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS1 
3208% VVest 95th Street

§ Chicago 42, Illinois
I^Tel.: G A. 4-8654 ir GJL 6-4339^

krepšelių lietuviš- i 
dekoruotų lėkščių 

ir New Britaino
RADIO PROGRAMA

TV-RADIOAI -3UOST. REKORDERIAI j 
STEREO FONOGRAFAI - PLOKŠTELĖS 

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

Viskam tumiausios kainos Ir garantija

332.1 S. Halsted St.- CLlFFSPE 4-5665]Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 

! po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ii ko- 

| mentarai, muzika, dainos ir hlag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

Vasyliūnas ją išpildė tikrai ge
rai. Jo smuikas čia pravirkda
vo švelniu balsu, čia pirštų už
gautos stygos šokinėjo kaip stir 
nos arba kartais šaukė net vag
neriškai.

Reikia manyti, kad šis kon
certas bus paminėtas pačių mu
zikų ne tik lietuvių, bet ir ame
rikiečių spaudoje.

Salėje publikos buvo viduti
niai. Ji buvo mišri. Nemaža da
lis ne lietuvių.

— Bostono Lietuvių Bendruo
menės Kultūros klubo kovo mė
nesį susirinkimas įvyks kovo 24 
d. 7:30 via. vakare Tarptauti
nio Instituto patalpose, 
Beactfn st. Bostone.

Programoje: diskusijų vaka
ras, dr. Juozo Griniaus knygos 
Tauta ir ištikimybė temomis. 
Diskusijų moderatorius dr. J. 
Gimbutas. Diskusijų dalyviai: 
raš. A. Gustaitis ,stud. Nijolė 
Makaitytė, stud. Al. Mučins- 
kas, rašyt. St. Santvaras ir re
daktorius J. Sonda.

IZIDORIUS VASYLICNAS j Kviečiama gausiai susirinki- 
JORDAN HALL jme dalyvauti.

— Ed. Ketvirtis parado mar
šalas. Vieno iš didžiųjų paradų 
Bostone, tai yra Šv. Patriko ir 
evakuacijos, kuris kiekvienais 
metais taip iškilmingai minimas 
Bostone, kuriame dalyvauja ke- 

. liolika tūkstančių parado daly
vių: kaip kariuomenės, polici
jos, gaisrininku, mokyklų ir į- 
vairių organizacijų ir kurį stebi 

j apie ketvirtis milijono žmonių, 
šiais metais vadovavo lietuvis 
Edmundas Ketvirtis. Jis para
dą ir priėmė ties Lietuvių klu
bu, kurio pirmininku šiais me
tais jis yra.

I — Šv. Petro parapijos metinė 
vakarienė įvyks balandžio 29 d. 
Lietuvių Piliečių klube So. Bos
tone.

Būkime laisvi tą dieną ir da
lyvaukime savos parapijos pa
rėmimo bankete.I

— Ateitininkų Sendraugių su 
sirinkimas kovo 25 d. sekma
dienį, 5 vai. po pietų pp. Cibų 
bute 291 “K” st. So. Bostone.

— Šv. Petro parapijos salėje

Vienas iš mūsų energingųjų 
muzikų, Iz. Vašy liūnas, kurio 
nepajėgia palaužti tremtinio da
lia, kovo 17 d. turėjo smuikoi Po iškilmingos dalies skautai

ir svečiai rinkosi žemutinėn sa- koncertą Jordan Hali salėje, 
lėn užkandžiams. Kaziuko mu- Programoje John Bavicchi kū- 
gėje, kurioje buvo tiek daug riniai. Pats John Bavicchi, sa- 
ir gražiai pauoštų stalų. Juos kyčiau neramus žmogus. Gimęs 

i puošė ne tik mergaitės, bet ir 
berniukai. Lankytojai pasivai
šinę skaniais pietumis, apžiūri
nėjo parodėlės stalus ir pirkosi 
įvairių gražių mergaičių ir ber
niukų padarytų išdirbinių.

3:30 buvo suvaidintas “Rud- 
nosiukas” mažiesiems mugės lan 
kytojams, o “Miško namelis” 
didesniems ir suaugusiems.

Mugės lankytojai ilgai neno
rėjo apleisti salės.

Daug ir kruopštaus darbo į-J 
dėta. Daug vakarų ir net nak
tų paaukota pasirengimui. Tai 
gražus ir sveikintinas vadovų 
pasiryžimas ir įdėtas darbas, 
kuris surenka jaunimą ir seni
mą į vieną pastogę ir kuris nors 
valandėlei primena mūsų kraš-

Bostone 1922 m. Studijavo Mas- 
sachusetts Institute of Techno- 
logy, Newark College of Engi- 
neering ir Cornell University in 
žineriją. Karo metu tarnavo A- 
merikos laivyne leitenanto laips 
niu. Po karo du metu dirbo kaip 
inžinierius. Vėliau įstojo į Nau-i 
josios Anglijos konservatoriją, 
kurią baigė 1952 m. Po to dar 

, 3 metus gilino savo studijas 
Į Harvarde.

Jis kuria labai daug ir yra 
I labai aktyvus muzikiniam gy- 
: venime. Ir Iz. Vasyliūno parink
ta šiam koncertui programa, sa- 

i kyčiau yra pagal patį kompo
zitorių, moderni.

Kiek ne muzikui suprantama, 
programa buvo gera ir muzikas

i

Bostono neseniai įsisteigusi jūrų skautų grupė. (Nuotr. Beatričės Ketbelienės)

po bažnyčia, So. Bostone kovo 
25 d. 3 vai. po pietų žurnalistė 
Salomėja Narkeliūnaitė rodys . 
filmą iš kelionės po Lietuvą. ■ 
Parengimo pelnas skiriamas ■ 
Putnamo seselių išlaikomos mer Į 
gaičių vasaros stovyklos pasta
tų statybai.

— Šachmatininko Kazio Mer
kio pagerbimas. Lietuvius repre 
zentuoti ir atstovauti galima 
visose srityse. Ir tai labai gra
žu ir reikalinga. K. Merkys jau 
12 metų pats ir su'savo šach
matų komanda lietuvius atsto
vauja amerikiečių tarpe. Jis yra 
vienas iš tų didžiųjų sporto en- ( 
tuziastų, kuris be poilsio dirba 
šioje srityje ne tik pats, bet 
taip pat organizuoja ir kitus. 
Jo komanda yra atnešusi lietu
viams daug gražių laimėjimų lie 
tuviams šioje srityje. Lietuviai 
yra buvę Bostone ir net Mass. 
valstybėje šachmatų pačių vir
šūnėje. Jo parinkti ir paruošti 
lietuviai šachmatininkai jaunuo 
liai jau žengia šachmatininkų 
pirmose gretose.

Dalyvaukime šio nenuilstamo 
sporto veikėjo pagerbime, ku
ris įvyks kovo 25 d. Piliečių 
klube So. Bostone. Pagerbimą 
rengia pati piliečių draugija. 
Bus graži programa.

ii

SILPNAME KŪNE

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmloek 4-2413 
7 loto So. Maplewood Avė.,

Chicago 29, m.

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

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

Telef. WAIbrook 5-5121

i

Šitokiu pavadinimu nauja dr. 
JUOZO PRUNSKIO knyga nese
niai išėjo iš spaudos. Tai labai 
naudinga dovana ligoniams ir vy
resnio amžiaus asmenims. Sergan
tiems ir apskritai kenčiantiems 
skaitymas šios knygos atneš daug I 
paguodos, suraminimo, atskleis 
gilesnę ligos ir kančios prasmę, 
duos nurodymų, kaip laikytis to-1 
kios nelaimės atveju.

Knyga skaitoma lengvai, joje 
duodama daugybė istorinių pavyz
džių iš didžiųjų žmonių gyveni
mo. Veikalas turi 133 pusi., kai
nuoja $1.50, Gaunamas “Drauge’

KVIECIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

Cit ANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

INSUR D

m.
D.

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Akinnc. PIRM, ir KETV................................. 9 v. r. iki 8 p.
VHLAHUUji ANTRAI), ir PENKT. ............... 9 v. r. iki 5 p.

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

p.
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Žvilgsnis į pasaulio spaudą
(Atkelta iš 1 psl.)
Pairiinas Kuboje

Paskutinė Kubos diktatoriaus 
kalba, pranešanti apie didelius 
ūkinius sunkumus ir ryšium su 
tuo įvedama prekių pardavimo 
kontrolė, visur paminėta" su prie 
žastis iškeliančiomis pastabo
mis.

Londono Times pradeda ' ko
mentarą pastaba, jog vienintelė 
staigmena tuose įvykiuose yra 
ta, jog jie neatėjo daug anks
čiau. Pagrindinių maisto pro
duktų trūkumai seniai jaučiami, 
o mėsos ir riebalų pardavinėji
mas senokai, bet nesėkmingai 
kontroliuojamas. Svarbiausia tų 
trūkumų priežastis yra Castro 
revoliucijos didžiuliai smūgiai 
Kubos ūkiui: užsieninė preky
ba veik 100% nuo JAV pasuk
ta į komunistinį bloką, gi kraš
to ūkinė organizacija galvotrūk 
čiais vejama komunistinės sis
temos link. Revoliucines refor
mas vedant būta nesugebėjimo 
ir pragaištingos fantazijos, kraš 
tą apleido dideli būriai miesčio
nijos, o dabar ją seka darbinin
kai, ūkininkai ir žvejai.

Laikraštis baigia komentarą 
taip: “Būta pagalbos iš komu
nistinių kraštų, bet ne kasdie
nos vartojimo prekėmis. Pramo
nės mašinos, paskolos ir tech
nikos patarėjai gyvenimo greit 
pagerinti negali, o ginklai visai

n’eko gero ta kryptimi duoti 
negali. Revoliucija betgi pradė
ta ne tuščiomis rankomis — 
žmonių entuziazmas buvo dide
lis, nemažesni ir amerikiečių nu 
savinti turtai”.

Baily Telegraph sako, kad 
Sovietų draugą Karibų jūroje 
ištiko satelitų likimas. Po tri
jų metų Castro praneša, kad 
jam nesiseka. Jis ,žinoma, kal
tina JAV, kad jos nutraukė su 
juo prekybą. Jis tai vadina blo
kada, tačiau tas žodis čia ne
tinka. Kartus faktas gi yra tas, 
kad Kuba neturi pinigų reikme- 
nėms pirkti. Dingo milžiniškus 
dolerių kiekius atveždavę JAV 
turistai, dolerius kraštui davę 
cukraus derliai dabar įkeisti ko 
munistų blokui už blogus naftos 
produktus, pasenusius karinius 
reikmenis ir niekam nereikalin
gus sovietiškus karinius lėktu
vus. Castro neturi vilties gauti 
iš Sov. Rusijos maisto Kubai 
nuo bado apginti, nes jo trūksta 
ir pačiam Chruščevui.

SKAUTAI
(Atkelta iš 2 psl.)

BENDRA IŠKILMINGA 
SUEIGA

“Baltijos” ir “Žalgirio” tuntų 
iškilminga sueiga vasario 16-tos 
proga praėjo gražioje lietuviš
koje nuotaikoje. Gausiai susi
rinkę skautai (ės) ir svečiai su
darė vieną didelę šeimą.

MARQUETTE PARKO CENTRE
Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, 

i 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 6 kamb. Ge

ležinė konstrukcija. Alyvos šildymas.
j 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>C’OO nuomos. Parduos už $62,800.

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

The Guardian rašo: “Castro 
susilaukė beveik nepataisomos 
padėties. Tušti pilvai visada ne
patikimi, o visokios Castro bė
dos tik didės. JAV valstybės 
dep. tuo gali būti patenkintas, 
tačiau ne viena Kanada Vaka
rų pasaulyje abejoja JAV Ku
bos politikos išmintingumu”.

O. Lab.

dalyviai įsijungė į montažą, pa
rašytą vyr. sk. pavaduotojos s. 
K. Kodatienės vasario 16-tajai, 
visi jautė šios reikšmingos šven
tės nuotaiką. Taip nuoširdžiai 
skambėjo žodžiai ir daina, kuri 
visus jungė į vieną, rodos, ne
padalinamą, skautišką šeimą. 

[ Pagaliau programos vedėja v. s. 
v. si. Dana Venckutė pranešė 
apie “Ekspediciją iš Pietų Ame
rikos”. Čia broliai mus palinks
mino.

Nuskambėjus “Ateina nak
tis” ir “La-ba-nak-tis”, nenoro- 

jmis išsiskirstėme.
i

Pagerbę vėliavas visi sugie
dojo himną, paskui kun. Klimas 
perskaitė maldą už tėvynę. Ofi
cialioje sueigos dalyje sekė tun
tų įsakymai, įžodžiai, apdovano
jimai. Skautės įžodį davė: A. 
Gineitytė, B. Vaičjurgytė ir V. “AUŠROS VARTŲ” TUNTAS

j 1962 m. kovo mėn. 15 d. 7:30 
vai. vak. Jaunimo centran rin
kosi posėdžiui “Aušros Vartų” 
tunto vadija. Visos pakilioje 

I nuotaikoje, dalinosi Kaziuko 
mugės įspūdžiais, džiaugėsi skau 
čių darbštumu ir dideliu Tėvelių 
bendrad arbiavimu.

Sesė T.
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Leščinskaitė. “Birutės” draugo- 
vė jas nuoširdžiai priėmė į savo 
šeimą. Skautiškai sukryžiavu
sios rankas visos kartu atnauji
no įžodi — skautišką pasižadė
jimą.

Į vyresniškumo laipsnius pa
keltos darbščios ir energingos 
vyr. skautės: L. Jakutytė, G. 
Razvadauskaitė, G. Duobaitė ir 
V. Rauktytė.

Vėliavos žymeniai įteikti: 
s. v. si. D. Venckutei, v. s. 
si. N. Vaičaitytei ir v. s. v. si. 
N. Razvadauskaitei.

Inž. Mikalauskas pritaikė tai 
dienai jautrų ir įdomų pokalbį. 
Išnešus vėliavas, pasipylė šūkiai 
ir sveikinimai.

Didžiulis būrys sesių ir brolių 
sudarė gražų ratą. Visi sueigos

v.
v.

Aptarti tolimesnieji tunto dar 
bai. Aptariama kiekviena drau
govė atskirai.

Tuntininkė vadovėms išdalina 
skaučių patyrimo laipsnius ir 

i specialybių konspektus. Visos 
pasidžiaugė gražiu konspektų iš 
leidimu, įdėtu darbu. Konspektų 
išleidimo išlaidoms vadija nuta
rė prisidėti $25.00 auka.

Taip pat esančioms lietuvai
tėms skautėms Vokietijoje, jų

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

5 butai ir biznis, 
Atskiri šildymai. 
$14,800.

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 puiku butą geram name. Brighton 
Parke. $14,800.

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 j ry
tus, 2 geri pajamų namai. Kainuoja 
$17,500. Duoda $4,S00 nuomos į — * 
tus. Reikia įmokėti $4.500.

PILDOME INCOME TAX

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

I

P-

mūro namas. 
$3,600 nuomos.

Modernus mūras, 
sklypas. Garažas.

me-

$24.800 mūrinis namas su taverna i $13.000 mūrinis 5 kamb., 12 m..Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šį ------------------------------ . ■ - ------------ ---- --------- .
pavasarį savo namą, biznį ar kitokią įskaitant visi šaldytuvai ir įrengimai, garažas, mažas įmokėjimas. 
nuosavybę parduoti, tuoj' pat užre- Pr*e mūsų įstaigos. $5.000 įmokėti. i $',n z
gistruok ją šioj įstaigoj. Turime la- ””” >-
bai daug rimtų pirkėjų, visose mies
to dalyse ir Tamstos nuosavybę ga
lime parduoti per 30 d. ir greičiau.Šimkus
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
4259 So. Maplewood Avė.

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

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

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

2 apt. 6 ir 5 kamb. Šildymas aly
va. $21.500.

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th St. RE 7-8399

parėmimui, vadija paskyrė 
$30,00 auką.

Pinigai buvo įteikti Seserijos 
vadi jos iždininkei sktn. A. Klio- 
rienei.

Posėdis baigtas pavasariška, 
giedria nuotaika, nąuju ryžtu 
kibti į darbą sparčiau, kilti aukš 
čiau. Sesė Danutė

HELP WANTED MOTERYS

REIKALINGA MOTERIS res
torano virtuvei.

6918 S. VVestern Avė.

PROGOS-OPPORTLNITIES

AČIŪ VISIEMS

GROSERIŲ IR MĖSOS KRAU
TUVE ir namas. Klientai patys 
pasitarnauja krautuvėje. 5 kamb. 
butas užpakaly.

POrtsmouth 7-9659

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 
i metinių pajamų. Mažas {mokėjimas 
j ir labai žema kaina.

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

Savo nuoširdžiu darbu bei au 
komis prisidėjusiems prie Ka
ziuko mugės parengimo reiškia
me širdingą padėką: J. ir A. 
Draus, J. Grikauskui, A. ir P. 
Andrijauskams, E. ir Č. Rukui- 
žams, S. ir K. Aleksiūnams, S. 
ir A. Aleksiūnams, Dudėnui, 
Brighton Bakery savininkui F. 
Mackevičiui, Z. Namikienei, M. 
ir F. Raubams, visiems Tunto 
skautų tėvų komitetams, vi
siems tėvams, skautams bei va
dovams.

Lituanica tunto tuntininkas 
ir tunto vadija

DĖMESIO ! t

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSU SPECIALY Bfi.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-248)

(Incorporated) 
EDVARDAS LL1S, sav.

IIIIIIIII1II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas Sč Co. 
BUILDERS 

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-8792 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiH

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 

j ir kitus daiktus. Ir iš to’: Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.

i 2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

Katalikų augimas
Atlantos bažnytinė provinci 

į ja apima abidvi Carolinas, Ge- : 
orgiją ir Floridą. 1958 m. ke-j 
turiose šiose valstybėse buvo 
apie 200,000 katalikų. Dabar 
yra daugiau negu 638,000. Pa
didėjo daugiau negu tris kar
tus. Tai parodo nepaprastą Ka
talikų Bažnyčios augimą JAV.

.

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai 

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

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

Atstovas V. DORA, HE 4-5880

I
PRIE MARQUETTE PARKO

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

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 W. 51st St »VA 5-5030

70 TAUTŲ 585 STUDENTAI
Romoje, Tikėjimo Platinimo 

seminarijoje, kuri yra pirmau
jančiu misijų universitetu, yra 
šiemet 585 studentai iš 70 tau
tų.

Pajieškojimai
Jieškoma IRENA GARMUTE, 

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

. ____ _______  ._______ . | $20.800 mūrinis 4 mieg., 8 metų,
$36.900 mūrinis 10 m. po 3 mieg., $3.000 įmokėti, 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.. 
ekstra lotas šalia.

$18,500 mūrinis 2x4 Brighton p.. 2 
bL nuo mokyklos.

$17,900 mūrinis 6 
taa. garažas, naujas 

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

$41,500 naujas mūrinis 2 po 6, 40 
p. lotas, atsk. šild. gazu, pastogė.

71* ir Mozart. bargenas.
$68.000 "Rooming housc", pajamų

apie $20.000 metams, pirksite įmo
kėję $14.000.

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

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

$20,500 mūrinis 5 kamb., garažas, 
naujas šild., geri plasteriai, 1Y4 blo
ko nuo Maria High.

$10,000 įmokėti. 4
virš $400 j mėn Iš

$23.900 mūrinis 2
30 p. lotas. Gage p.

$15.500 medinis, 2
2 blokai nuo mokyklos.

PILDOME ĮVAIRIŲ RUSIŲ INCOME TAKSUS

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

m. mūrinis.
5 nnom< 
po 4, garažas

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

P..
po 4, Brighton

Nauj. mūr. 2x5 (3 m.)—$36.500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18.900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb.. gar.—$29.500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16.900 
Didelis pasirime. gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
MSl ABCHEB AVB. LA S-SSK4

NAUJAI ATREMONTUOTAS
5 kamb. mūr. bungalow prie Mar

ąuette Pk. $19.500.
LABAI PIGUS!

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

$600 MEN. PAJAMŲ
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 

krautuve, daranti virš $3,000 savaiti
nes 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
KEAI. BSTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Perskaitę "Draugą", duoki*

te ij kitiems pasirkaityti.

*

MAROI'ETTF PARKF 
PAGALVOKITE, TIK 6 METINES 
PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų, 12 
butų apartmentinis. Pirmas toks pir
kinys į 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, 
rūsys. 30 p. sklypas. 
$14,200.

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

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. A. ti Marąuette Parko mokyk
lų. Viskas modemiška. Gražiai iš- 
dekoruota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

Gera
Pilnas 
vieta.

kamb. 
krau-

po 5
•rėži 
bizniui. Ar-

I

i

MAROUETTE PARKF
72 ir Mozart. Mūr. 7 kamb. bun- 

galow. 4 mieg. 10 metų senumo. 
Gazo šiluma. 2 aut. garažas. Tik 
$5,000 įmokėti. Kaina $23,900.

Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu
tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $26,000.

73-eia ir
kamb. rezidencija. 12-os metų. 45 p. 
sklypas. 2 maš. garažas. Namas lais
vas pirkėjui Gali užimti dabar. 
$19,900.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublie 7-9515 arba BE 7-4639

Richmond. Mūrinė 6

Skclbkitčs “Drauge”

CONTRACTORS

13 butų, kampinis namas, arti 
Marąuette Parko ir Šv. Kryžiaus 
ligonines. Įmokėti $30,000. Paja
mų $13,860. Kreiptis į savininką 
PRospect 8-3375.

-j;

|STANKUS*
I CONSTRUCTION C0. ♦

Perskaitę “Draugą", duoki

• »-ms pasiskaityti.

Skelbkitčs “Drauge’’

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

6 kamb. mūr. 1 % vonios. Gazu 
šildymas. Garažas. Arti 65-os ir 
Gairfield. $16.900.

Rūbu valykla ir gražus butas su 
namu- Patalpos galima panaudoti ki
tam bizniui. Lengvos sąlygos 
ypatingai žmonai norint 
metines pajamas apie $5,000 
namuose. Brighton I’arke. 
$14,800.

PILDOME INCOME TAKSOS
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

2-jų aukštu mūr. 5 ir 6 kamb. 
Mūr. garažas. Arti 60-os ir Rockivell. 
Už netikėtą, kainą—tik $22,900.

4 butu mūrinis, Brighton Parke. 
Atskiras šildymas gazu. $295 men. 
pajamų. Tik $27.500.

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Apsėmimo kontrole. 
Arti 66-oo ir j vak. nuo Kedzie. Tik 
$17,900.

4
I

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago 36, Illinois

1

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouts, Stogai, Dnm 
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eoated). Dažymas iš lauki 
•"Tuckpointing’’. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau 
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie. 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

Į

šeimai, 
padidinti 

esant 
Tik

B E LL-VA R P A S
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC
6455 SO. KEDZIE AVENUE, TEL. PROSPECT 8-2233

šildymas"
A. Stančiaaskag instaliuoja vi

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

į visus skardos darbus.

7304 So, Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875 •

į

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

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23. Tllinois 

277-1442 Res. OL 6-0412

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO- 

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

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

I

I
LAPKUS BUILDERS, INC.
Statome Jvairius pastatus. Dar

ybas atliekamas labai sąžiningai, 
vartojant geriausias medžiagas. 

(Turime dar keletą sklypų Chicagoj. 
į 4440 SOUTH PULASKI RD. 
Į RE 7-6630 arba LU 1-0400

Remkit dien. “Draugę”

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2091 Chicago, IU.

Prez. Kennedy žmona Jacąueline su dviem indėnais vaikučiais joja baltai-geltonai dažytu drambliu, 
savo kelionės metu Indijoj. (UPI)

Vpslmoka skelbtis “DRAUGE 
aea 1is plačiausiai skaitomas lietu 
vlų dienraštis. Gi skelbimu kuino* 
visiems prieina mos

V. SIMKUS
Statybos Remonto Darbai 
2618 VVEST 7 lst STREET 

Tel.; PR 8-4268 ir TE 9-5531 j 
— ■ ---------------------&

^MOVIn"g''
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkranstymas 

WA. 5-9209 Chicago, III
r- —1~~_- - —

PASINAUDOKITE
DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU
Dienrastis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje-

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės Šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. Lū 5-9500

2501 VVest 69 Street
HE 4-7482 436 - 5153

REZIDENCINIAI, =1= KOMERCINIAI,
’ė MEDICINOS IR— KITOKĮ PASTATAI

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI. 

4444 S. Westem Avė..
Chicago 9. HL
Tel. VI 7-3447
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Alžirijos nacionalistų sukilėliu atstovai pozuoja prie du Parc viešbučio Evian vasarvietėje, 
cūzijoje, prieš atmujinant jiems taikos derybas su Prancūzija. Derybos užtruko 12 dienų ir buvo 
22 posėdžiai. Užvakar alžiriečių sukilėlių atstovai ir Prancūzijos vyriausybė pasirašė taikos sutartį, 
baigdami septynerių metų ir penkių mėnesių karą Alžirijoje. (UPI)

tykiai su TV stotimis WBBM, i 
WBNQ ir WBKB yra nepaten
kinami. Šią savaitę visa eilė ki
tų liudininkų praneš savo pa
žiūras federalinei komisijai.

DARBINGIAUSIAS TEIS
MAS

Chicagos Municipal teismas 
yra pats darbingiausias visoje 
šalyje. Pernai 36 teisėjai 
svarstė maždaug 2,000,000 
lų. Iš tų bylų 75 procentai 
vo dėl nusikaltimų trafiko 
syklėms.

VALSTYBĖS PARKAS 
MIESTE

ap- 
by- 
bu- 
tai-

LEIDIMAS IŠVYKTI IŠ LIETUVOS

Turintiems artimų giminių 
Lietuvoje ir norintiems juos at
sikviesti į JAV rūpi, kaip gau
namas sovietų leidimas išvykti, 
be kurio JAV konsulas neduo- 
da vizos įvažiuoti į JAV.

Prašymą leidimui iš sovietų 
okupacijos išvykti gali paduoti 
tik pats “sovietų pilietis”. Jį 
priima vietos milicija (OVIR). 
Prašymo svarstymas trunka il
gai, jis keliauja iš vienos vie
tos į kitą ir dažniausiai atsaky
mas būna neigiamas. Tačiau no 
rintysis išvažiuoti gali savo pra 
šymą vėl pakartoti. Prašanty
sis išvykti paprastai turi pateik 
ti iš JAV gautas notarizuotas 
pragyvenimo garantijas (formų 
galima gauti Balfo centre). Tos 
garantijos 
“vyzov ’ ir 
mės.

mėgiamo darbo, pradėjo kas
dien važinėti į Batavia.

Vėliau, 1961 metų pabaigoje, 
visa šeima iš šešių asmenų per
sikėlė į Aurorą, į kiek anksčiau 

j įsigytą namą. Žmona jau dirba 
ligoninėje, du mažiausieji lan
ko čia pat už trejetos blokų 
esamą katalikišką mokyklą, tik 
vyresniajam sūnui tenka važi- i 
nėti į Chicagą, į lankomą aero
nautikos aukštąją mokyklą. Au 
roros LB apylinkė sveikina at
vykusius, • linki sėkmingai įsi- 

į kurti ir laukia stojant nariais 
į vietos apylinkę.

B. Jablonskis

♦

vietoje vadinamos 
turi didelės reikš-

kad sovietai nedaro

Tikroji laisvė yra privilegija 
naudotis savo teisėmis, bet nenai- 
kint kitų teisių. — G.Pinckhard

I

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. kovo mėn. 21 d.

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Vienintelis Illinois valstybinis 
parkas Chicagos miesto ribose 
yra pomirtinis paminklas pasta 
tytas Stephen Douglas atmin
čiai prie 35-tos ir Lake Park.

MOTERYS POLICININKĖS Į
r

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

A. -f- A.
Antanas Boguslaw

(BOGUSLOVAS)
Gyveno 4543 S. Hermitage Avė.

Mirė kovo 19 d.. 1962, 8:30 
v. r., sulaukęs 91 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil
niaus.

Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Petronėlė. 2 sūnūs. Con- 
nie. ir Casimir, marti Antoinet- 
te 3 dukterys: Mary De Klerk, 
žentas John Sorvhie Greiner, 
žentas Henry ir Helen Gunk- 
leman, 6 anūkai ir 12 proanū- 
ku, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Kūnas bus pašarvotas treč., 
2 vai. p. p. John F. Eudeikio 
koplyčioje, 4605 S. Hermitage 
Avė.

Laidotuvės įvyks penktad., 
kovo 23 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duk
terys, marti, žentai, anūkai ir 
proanūkai.

Laidot. direkt. John F. Eu
deikis. Tel. YArds 7-1741.

Chicagos policijos departa
mente yra 72 moterys policinin 
kės.

iš sovietų teritorijos kviečiami i 
buvę JAV piliečiai.

Jei sovietai leidžia kam. iš
vykti į JAV, jie paprastai visus 
dokumentus ir pasą pasiunčia 
tiesiog JAV ambasadai Mask
voje. Ši pakviečia užinteresuo- 
tąjį atvykti pirmą kartą į am
basadą, tikrina jo sveikatą, ke
lionpinigius ir kitus dokumen
tus. Jei viskas yra tvarkoje, 
uždeda ant sovietinio paso ant
spaudą - vizą ir emigrantas ke
liauja. (Paprastai skrenda lėk- j 
tuvu iš Maskvos. Kelionė vie
nam asmeniui kainuoja apie 350 į AUK9S LIETUVAI LAISVINTI 
dolerių). |
‘ t x n x -t- • • o ' Kai čia steigėsiĮ talką atvežti gimines is S- apygardoj Auroros 
SSR dažnai peršasi įvairūs ad- atrodė, kad ji tik 
vokatai, raštininkai, neva 
šių davėjai’’ ir panašiai, 
samdant reikia būti labai atsar
giems, nes galima labai lengvai 14 išvežtųjų kankinių Sibiran pa- 
prarasti daug pinigo ir nieko Ta-?i^pat “ykrejPė_say°
nelaimėti.

Pati sunkiausioji dalis yra lei 
dimas išvykti ir jį išgauti pir- i 
moji pareiga tam asmeniui, ku-

LB Chicagos 
apylinkė, tai 
popieryje gy- 
padarė savo, 

narių. 
Moti-

“ky- vuos. Tačiau laikas 
Juos Veik padaugėjo

Pradėjo rengti Vasario 16, 
nos dienos minėjimus ir birželio

Atrodo, 
skirtumo, ar norįs išvykti va
žiuoja pasisvečiuoti ar visai iš
važiuoja. Specialūs ekskursan
tai, meninihkai ir propagandis- ris nori išvykti. Iš šalies jam 
tai lengvai išvyksta, nes juos padėti sunku, nebent kas turi 
siunčia pati sovietų vyriausy- progos prieiti ir asmeniškai mal 
bė.

Norintieji atsikviesti artimuo nUS\ 2^
sius gimines iš Lietuvos į JAV 
turi dar sudaryti specialų doku 
mentą. (Form 1-130) vietos (J- j
AV) imigracijos įstaigoje. Tas viai, pabuvę JAV metus, kitus, 
formas irgi galima gauti Balfe. dėl įvairių priežasčių grįžta Lie 
Šis dokumentas siunčiamas A- tuvon, mums nėra džiugus, 
menkos ambasadai Maskvoje, o Galima pastebėti, kad atvyku- 
ambasada apie tokio dokumen- šiųjų antisovietinė propaganda 
to gavimą ir įvažiavimo į JAV 
tvarką praneša užinteresuota- 
jam asmeniui, šitas JAV amba
sados pranešimas kartais pa
lengvina išgauti iš Sovietų leidi-

jdauti aukštuosius sovietų parei-

tokie Amerikos piliečių malda
vimai nepatinka JAV valdžiai.

Faktas, kad kai kurie lietu-

žodžiu, ypač raštu, leidimams 
išvykti iš SSR yra labai nenau
dinga. Mat, sovietai naujai at
vykusiųjų į šį kraštą žmonių 
žingsnius ir žodžius labai seka 

|į mą išvykti. Tą pačią procedūrą ir daro atitinkamas išvadas.
patartina vykdyti ir tada, kai Kun. L. Jankus

Mūsų kolonijose
. ......................... ....................................................  
A A

Aurora, Illinois
Įsigijo master laipsnį

Prieš trejetą ir pusę metų 
inž. Antanas Laucius su žmona 
Dalia Karazijyte ir dviems dūk 
relėmis atsikėlė į Aurorą. Pra
dėjo dirbti Thor Power Tool 
Co. elektrotechnikos inžinieriu
mi.

Su mažamečiais vaikais ne- 
A pavyko gauti buto. Teko ieškoti 
* nuosavo. Visiškai naują, bet 

nebaigtą įsigijo arti miesto ri
bų. Prasidėjo baigiamieji namo 
įrengimo darbai. Darbas fabri
ke ir ryžtas siekti master laips
nio. Laisvalaikis buvo užimtas 
tai darbu apie namą, tai pamo
kų rengimų, ir lankymu, nes du 
kartu vakarais per savaitę va
žinėjo į Chicagos Technologijos 
institutą pamokoms.

Pagaliau sausio mėnesį išlai- Roselando Parke, piet. Chica- 
kė reikiamus egzaminus ir ga- goję. Mažeika gavo gerai ap- 
vo master laipsnį. Šia proga mokamą spaustuvės kalkuliato- 
kompanija pakėlė į vyresniuo- riaus darbą, o žmona vyr. sese- 
sius inžinierius. Tuo pačiu ir 
atlyginimas pakilo. Vietos LB

t apylinkė, kurios nariu yra nuo rioje jis dirbo, persikėlė į Ba- 
atvykimo į Aurorą, sveikina įsi (f ■ —

gyto laipsnio proga ir linki sėk
mės naujose pareigose.

Dabartiniu metu inž. Anta
nas Laucius jau augina tris šei
mos narius: Viktoriją 5, Regi
ną 4 ir sūnų Tomą 1 ir 1/2-

Pasistatė namus
Prieš kelerius metus iš Chi

cagos į Aurorą atsikėlė jauna
vedžiai Marytė ir Juozas Viz
girdai. Pradžioje nuomojo bu
tą. Ilgai netrukus nusipirko skly 

! pą ir pasistatė namą. Marytė 
dirba Chicagoje General Elec- 
tric prekyboje, o Juozas — vie
tos Caterpillar traktorių įmo
nėj mašinistu. Abu yra vietos 
LB apylinkės nariai.

Atsikėlė nauja šeima
1949 m. p.p. Mažeikų šeima 

atvykusi į Ameriką apsistojo

le ligoninėje.
Nelauktai toji kompanija, ku

tavia, III. Nenorėdamas nustoti

SURIŠO ŠEIMĄ IR APVOGĖ
Eugene Sorinsky, jo žmona, 

ir du vaikai, 6200 N. Monticel- 
lo av., ketvirtą vai. ryto buvo 
pažadinti ir surišti 3 vyrų va
gilių gaujos, kuri išsinešė $41,- 
000 vertės brangakmenių ir kai 
linių bei $1,250 pinigais.

veiklą ir į šalpos sritį. Paremta j 
aukomis Dainų šventė, vykstan
tieji į Pietų Ameriką sportininkai, 
Baltas ir kt. Paskutiniu laiku Į 
švenčiant Vasario 16 sudėta aukų 
Lietuvai laisvinti, šiam tikslui su
aukota $95.

Po $10 aukojo: Irena Kyrienė, 
dr. Jonas Gliaudelis, Juozas Viz
girda, sr., Vytautas Mažeika, Pet
ras Vizgirda, Vytautas Vizgirda; 
po $5 — ižd. Kazys Germanas, i 
Alfonsas Riauka, Juozas Laury- i 
nas, Romas Norvaišas, Jonas Kak- 
šteinas.

Po $4 — Klemensas Silkaitis, 
Juozas Vizgirda ir 2 dol. B. Jab
lonskis. — B. Jablonskis.

A. -f- A.
ALEXANDER 

IW A S K I E VIC Z
Gyveno 3134 W. 3Sth Street.
MirS 1962 metais, sulaukęs 

puses amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kra

kių parapijos. Jurgaičių kaimo.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

gimines, draugai bei pažįstami.
Laidotuvėmis rūpinasi Anta

nas ir jo žmona Frances Sa- 
moska ir jų šeima.

Priklausė Amerikos Lietuvių 
Piliečių klubui.

Kūnas pašarvotas P. Bieliū
no kopi., 4348 So. California 
Avė. Laidotuves įvyks trečiad., 
kovo 21 d. Iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į St. Agnės 
parap. bažnyčią., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Giminės ir draugai.
Laidot. direkt. P. Bieliūnas, 

Telef. LAfayette 3-3572.

Į

Į
i

Stefonas Malisauskas
Gyveno 4438 S. Francisco Avė.

Mirė kovo 18 d., 1962, 9:25 
v. v., sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr.. Kražių parapijos.

Amerikoje išgyveno 58 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Petronėlė (Globis), 2 
dukterys: Bernice Meesit, žen
tas Jack H., ir Geraldine Wil- 
liams, žentas Jackson. 3 anū
kai ir 1 proanūkas. seserų vai
kai; Sophie Aušra su šeima, 
Auna Stoklosa su šeima, Sophie 
šlepavičienė su šeima ir Ber
nice Rampsch su šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. Eu
deikio koplyčioje, 4330 S. Cali
fornia Avė.

Laidotuvės įvyks ketv., ko
vo 22 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į švenč. P. 
M. Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: žmona, dukterys,
žentai, anūkai ir proanūkas.

Laid. Dierekt. John F. Eu
deikis, Telef. I.A 3-0440.

Chicagoje
KRITO NAMŲ STATYBA
Gyvenamųjų namų statybos 

pramonė Chicagoje išgyvena 
tikrą krizę. Neseniai paskelbti' 
statistikos duomenys rodo, kad 
šiais metais per pirmuosius du 
mėnesius naujų namų statybai 
leidimų išduota 32% mažiau, nei 
pereitais metais. Priemiesčiuose 
leidimų išdavimas nukrito net 
ligi 44%. šių metų gyvenamų
jų namų statyba yra pati že
miausia nuo 1949 metų. Ypač 
sumažėjo vienos šeimos namų ; 
statyba. Kiek geresnėje padėty 
yra apartamentinių namų sta
tyba, kuri Chicagoje net paau
go palyginus su pereitais me
tais. 1961 metais buvo duota 
leidimų 183 vienetams, o šiais 
metais — 454.

Šis statybos sumažėjimas pa 
lietė ir daugelį lietuvių namų 
statybos kontraktorių, kurie 
daugiausia vertėsi vienos ar
dviejų šeimų namų statyba. Ar-, 
tėjant pavasariui kai kas tiki- ■ 
si statybos pagyvėjimo, bet abe 
jojama kad tai žymiai pakeistų | 
padėtį.

APKALTINO NEW YORKO 
TV TINKLUS

Kun. John Banahan, Chica
gos arkidiecezijos radijo ir te
levizijos direktorius, pareiškė 
Federalinės Komunikacijos ko- 

i misijos vykstančiame posėdyje, 
jog “tikri (TV) padėties kalti
ninkai yra New Yorko trans
liacijų tinklai, kurie susiaurina 
vietinių stočių pasireiškimą.” 
Jis pasakė, jog diecezijos san-

.L F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ direktorius

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J

t

MARQUETTE FUHERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7Ist Sf. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

I

I

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

A. -Į- A.

MARIJONAI TARULIENEI mirus, 
jos sūnums Norbertui ir dr. Albertui reiš
kiame nuoširdzię užuojautą.

Elena ir Vytautas Pagiriai 
Janina, Audronė ir Vytenis Petrušiai 
Halina ir Vaclovas Bagdonai

Laidotuvių Direktoriai

•845 sa WESTERN AVĖ.

TRYB MODERNIŠKO* 
AIR-CONDITIONRD KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublie 7-8600 REpublie 7-8601

Kuzmų ir Butrku šeimos

A. -f- A.
MARIJONAI TARULIENEI mirus, 

jos sūnums Norbertui, Albertui ir Alfonsui 
(Lietuvoje) su šeimomis reiškiame nuoširdžię 
užuojautą. PETRAS BIELIŪNAS

4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

PADĖKA
A. -Į- A. 

PETRAS GEDMINT
Mūsų mylimas vyras ir tėvelis mirė 1962 m. kovo men. 

6 d. ir buvo palaidotas kovo mėn. 9 d. Šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje. Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojam-ę didž. gerb. kunigams: kleb. prel. I. 
Albavičiui, kun. P- Patlabai ir kun. J. Makarui, kurie atlaikė 
gedulingas pamaldas už jo sielą. Dėkojame kun. A. Jauniui, 
kuris palydėjo vielionį j kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių bei 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. Dėkojame A. 
Skriduliui už giedojimą bažnyčioje.

Dėkojame grabnešiams — nariams Šv. Vardo draugijos. 
Dėkojame kun. J. Makarui, šv. Vardo Draug. ir Katalikų 
Dukterų draugijai ir Namų Savin, draugijai už maldas kop
lyčioje.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Vasaitis-Butkus už ma
lonų patarnavimą. Visiems, visiems nuoširdus dėkui- 

__________________ 2MONA, DUKTĖ, ŽENTAS IR ANŪKAS

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

2424
2314

STEPONAS C. LACKAWICZ
W. 69th STREET Tel. REpublie 7-1213
W. 23 rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

Pasinaudokite “Draugo" Classified skyriumi
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DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. kovo mėn. 21 d. SPAUDAI PAREMTI

X L. M. s-gos Chicagos sky
rius ir A. L. B-nės Chicagos 
apygardos Švietimo komisija š. 
m. kovo 24 d., šeštadienį, 6 v. 
p. p. Jaunimo Centre rengia įvai 
rią programą Chicagos lituani
stinių mokyklų pasirodymą-va- 
karą. Dalyvauja Brighton Par
ko, Cicero, K. Donelaičio, Mar
ąuette Parko, Roselando, Town 
of Lake, Bridgeporto, West Si- 
de lit. mokyklos. Programoje— 
chorų dainos, 
grupinės ir pav.
tautiniai ir kiti šokiai, plasti
ka ir kt. Tėveliai kviečiami at
vykti kartu su minėtų lit. mo
kyklų savo vaikučiais, išgirsti 
ir pamatyti jų paruoštos taip

inscenizacijos,
deklamacijos,

Prel. Jurgis Paškauskas (Paš 
kus), įvertindamas lietuviško
sios spaudos reikšmę ir besirū
pindamas jos platinimu bei gra
žinimu, paaukojo Draugo klišių 
įrengimų reikalams $200.00. 
Prelatas nuo seniai yra glau
džiai susijęs su dienraščiu Drau 
gu. Jis yra Liet. Kat. Spuados 
draugijos direktorius nuo jos 
įsisteigimo pradžios; šiemet su
kanka jau dvidešimt vieneri me
tai.

IR TOLIIŠ ARTIikovo 11 d. Jaunimo Centre, da 
lyvaujant Lietuvos konsului dr. 
P. Daužvardžiui, CV ir Chica
gos skyriaus atstovams. Salė 
buvo pilna svečių, ypatingai | 
daug jaunimo.

Minėjimą pradėjo VI. Išganai 
tis. Buvo įneštos vėliavos ir 
pagerbti žuvusieji ir mirusieji 
šauliai. Pirmininkas nušvietė 
šios šventės reikšmę ir minėji
mo prasmę.

Prel. Jurgis Paškauskas

X Kun. A. Lankus, šv. Kry
žiaus parapijos klebonas, gulė
jęs Loretos ligoninėj, stiprėja 
Šv. šeimos viloje.

X Prel. M. Krupavičius ir 
gen. M. Rėklaitis šiomis dieno- 
imis Kultūros Fondui paaukojo 
ipo 25 dol. KF šiuo metu vie
nas iš didžiausių uždavinių yra 
išleisti prof. V. Biržiškos “Alek 
sandryno” II tomą, ši knyga, 
kurios išeivijai pavydi okup. 
Lietuvos dabartiniai valdovai, 
yra vienas iš didžiausių trem
ties mokslininko Uijfuanisto-lį- 
teratūros istoriko mokslinių dar 
bų. Knygą turėtų įsigyti kiek
vienas lietuvis, kuriam įdomi 
lietuvių raštijos raida, prasidė
jusi Mažvydo katekizmu ir per 
herojiškus spaudos draudimo 
laikus atėjusi iki mūsų dienų. 
“Aleksandryno” I tomo kaina 
7.50 dol. Ją galima įsigyti ir Chicagoje, 
Dramrp mokyklą.

Visų Šventų parapiją, čia pa
statė kleboniją ir išugdė sta
tybos fondą. Nuo 1944 m. yra 
klebonu Šv. Marijos Gimimo pa vadovybė Prelatui reiškia padė- 
rapijoje, Marąuette Parke. Čia ką už atkreiptą dėmesį spau- 
jis padidino mokyklą ir—1957 dos reikalams.

Drauge.
X Liet. Scenos Darb. s-gos 

Chicagos skyriaus visuotinis

Beveik visą gyvenimą prel. j 
J. Paškauskas dirbo ir dirba 
su .Amerikos lietuviais. Jaunas 
atvyko į Ameriką, paskui grį
žo mokytis į Kauną. Aukštuo
sius mokslus ir kun. seminari
ją baigė Amerikoje, Alleghany, 
N. Y. Kunigu įšventintas 1916 
m. Nuo 1918 m. buvo klebonu 
šv. Petro ir Povilo parapijoje, 

kur 1921 m. įsteigė 
1927 m. perkeltas į

įdomios ir gražios programos. metinis susirinkimas įvyks ko-
Kviečiami atvykti ir kiti tau- |vo 24 d., 7 vai. v. šeštadienį,

— - __ __  _

m. pastatė J. Muloko projektu 
naują bažnyčią, kurią išpuošė 
lietuvių dailininkų darbais.

Visa prel. J. Paškausko veik
la vyksta giliai krikščioniškoje 
ir lietuviškoje dvasioje. Draugo

ŠVEDIJOJ
— Atskleidė bėglio pavardę. 

Švedijos LB pirm, areli. J. Pa
jaujis atskleidė pernai balan
džio mėnesį dramatiškomis ap
linkybėmis į Gotlandą atvyku
sio lietuvio, sovietinio jūrų lai
vyno leitenanto, tapatybę. Tai 
— Jonas Pleškys, žemaitis, ki
lęs iš Ariškės km., Telšių apskr. 
Nuo jo atvykimo pradžios val
džios organai, kol vyko atbėgė- 
lio apklausinėjimas, informavo 

j bendruomenės valdybą. Vėliau 
tuo pačiu reikalu ji palaikė ry
šius su užsieniečių komisija ir 
Lietuvos gen. konsulu New Yor 
ke. Nuo gegužės iki išvykimo 
rugsėjo mėn. buvęs jūrų leite
nantas buvo įdarbintas vidur. 
Švedijos pramonės mieste Oere 
bro. Jam buvusios net sudary
tos sąlygos nuo rudens pradėti

tiečiai.
X Jūratė Juozevičiūtė, 7204 

S. Richmond, dr. Juozevičiaus 
dukrelė, Marijos Aukšt. mok. 
mokinė, savo lietuviškai biblio
tekai praturtinti, “Drauge” nu
sipirko knygų už 23 dol. Kvie
čiame ir kitus jaunuosius .pa
sekti gražiu pavyzdžiu ir įsigyti: 

kurių šiuo metų papi
gintai parduoda “Draugas”.

X Kun. Stasys Gaučias, Vi
sų Šventųjų parap. klebono 
kun. Prano Lukošiaus asisten
tas, sidabrinio jubiliejaus pro
ga, asistuojant kun. S. J. Bart- pasinaudoti Draugo paskelbtu 

Petrauskui, knygų papiginimo mėnesiu.
X “Dainavos” Jaunimo sto-

Jaunimo Centre. Dienotvarkėje 
— valdybos rinkimai ir kiti ei
namieji reikalai. Nesusirinkus 
7 vai. reikiamam narių skaičiui, 
po valandos šaukiamas kitas 
susirinkimas, kuris bus laiko
mas teisėtu."

X Knygas reikia pirkti visa 
da, tačiau jeigu kurių nors kny 
gų neįsigijome anksčiau, dabar 
galime jas įsigyti papiginimo 
proga. Už didesnes sumas kny
gų įsigijo čikagiečiai L. Zurlis, 
Juozas Dėdinas, Masiliauskas, 
Ant. Matukas. Visus kviečiame

Chicagoje ir apylinkėse

Šauliai, kurie aktyviau reiš
kėsi organizaciniame darbe, yra 
apdovanojami šaulių medaliu ar 
žvaigžde. Šia proga buvo apdo
vanoti: Olga Vyšniauskienė,
Laima Zabukaitė, Ant. Marku- 
zienė, St. Bagdonas, Pr. Tom- 
kevičius, K. Ulevičius, Jonas 
Kukeckis ir Alb. Atkočiūnas, 
kuriuos vėliau nuoširdžiai svei
kino CV vardu A. Valatkaitis. 
Jisai taipgi dėkojo konsului, at
stovams už atsilankymą į šį 
minėjimą ir draugišką bendra-Į £___ _________ x
darbiavimą. VI. Išganaitis savo laivų statybos studijas Stock 
kalboje priminė Putvio lenkiš
ką kilmę ir lietuviškus darbus. 
Atsižadėjęs lenkiškų tradicijų, 
laiku suprato Lietuvos atgimi
mą ir savo dvarą pavertė lietu
višku židiniu. Vėliau visą savo 
gyvenimą paskyrė Šaulių sąjun 
gos vystymui, plėtimui ir sti
prinimui.

Lietuvos konsulas dr. P. Dau 
žvardis pastebėjo, kad asmenys

1917-18 metų inteligentais tur
tinga rusų emigracija, tai pa
tvirtina pagaliau ir pasaulyje 
išsiblaškę žydai. Kurdami sve
timos tautos kalbą, jie pratur
tina jau nebe rusų ar žydų, bet 
gyvenamojo krašto kultūrą. 
Tiesa, lotynų Amerikos rašyto
jai savo kūrybą grįžta į seną
sias, kartais gal ir nematytas 
tėvynes, bet juos riša ta pati 
kalba ir laisvas su laisvais kra 
štais idėjų pasikeitimas.

Ir mūsų tautinės kultūros 
ateičiai šviesesnių vilčių teikia 

, intensyvėjanti kova už krašto 
laisvę. (J. K.)

*
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ITALIJOJE

kui ir kun. S. 
padėkos mišias aukos balandžio 
8 d. 12 vai. Visų Šventųjų pa-, vykios rėmėjų susirinkimas į- 
rap. bažnyčioje. Vakare 7 vai. 'įvyksta šį sekmadienį, kovo 25 
įvyks jubiliato pagerbimo ban- d. 11 v. Jaunimo Centre. Jame 
ketas. Pagerbimo komitetui va- bus padaryta išsamus praneši- 
dovauja Stasys Kernagis.

X Kongreso narys Dervinski į stovį, jos ateities planus, 
(UI.) gavęs iš Pabaltijo Adv.- 
Teis. Lygos kovo 25 d. Chicagoj 
suruošto Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos 44 nepriklausomybės 
metų minėjimo rezoliuciją, ją į- 
traukė į “Congressional Re- 
cord”. Rezoliucijoje prašoma 
kad Pabaltijo valstybių klausi
mą įneštų į Jungtines Tautas, 
kad Sovietų Sąjunga ištrauktų 
savo kariuomenę, grąžintų iš
tremtuosius ir paleistų iš kalė
jimų laisvės kovotojus, kad į- 
vykdytų laisvus rinkimus Jung 

tinių Tautų priežiūroj. Kongres
manas toms mintims pritarė ir 
prašė kongresą tuo reikalu pa
daryti tyrinėjimus ir rezoliuci
jai duoti eigą.

X Don Varno posto iškilmėse 
praėjusį šeštadienį, be anksčiau 
skelbtų svečių, dalyvavo ir bu
vę posto komanderiai: George 
Strode, John Evans, Joseph Sta 
naitis, Anthony ir Felix Mostei 
ka, John Shulmistras, Neš

p.

— Itališkosios Eltos informa
cijų pasisekimas. Praėjusį metą 
itališkosios Elta-Press biulete
nių išėjo 12 numerių, kurių 4 
su iliustruotais viršeliais ir vie
nas specialus papildomas nume
ris. Iš viso gavosi didelis 300 
puslapių tomas, su 331 žinio
mis, iš kurių 159 politinės, 78 
religinės, 38 kultūrinės, 21 eko
nominės, 28 lietuvių politinio hu 
moro, 3 novelės ir 4 dokumen- 

(taciniai straipsiai. Vienas iš jų 
apima visą Lietuvos istorijos 
raidą. Buvo surinkti 1961 metų 
bėgy 2,120 straipsniai apie Lie
tuvą (maždaug du trečdaliai vi
sų italų spaudoje pasirodžiusių 
žinių apie Lietuvą), iš kurių 
tiesioginiai iš. Elta-Press biule
tenių, 1,819 žinių ir kiti 301 iš 
kitų šaltinių arba netiesioginiai 
iš Elta-Press. Nemaža žinių per 
sispausdina italų didžiosios age 

intūros.. Taip pat Elta-Press ži
nias panaudoja ir užsienio agen 
tūros bei spauda, ypač prancū
zų, šveicarų ir austrų.

Daugiausiai yra panaudoja
mos religinės žinios. Po jų seka 
politinės, kultūrinės ir kitos. 
Duotos novelės (Mazalaitės ir 
Zobarsko) buvo pakartotinai iš 
spausdintos įvairiuose žurna
luose ir laikraščiuose. Didelio 
pasisekimo susilaukia politinis

Prelegen- lietuvių humorizmas (anekdotai

holmo aukštojoje technikos mo
kykloje. Tačiau po ilgo svyravi
mo jis apsisprendė persikelti į 
JAV, kur šiuo metu yra įsikū
ręs. Nors paliko Švediją nepasi
rūpinęs grįžimo viza, grįžti kliu 
čių nebūtų, jeigu tatai jis nu
spręstų padaryti vienerių metų 
laikotarpy, šis atvejis parodo, 
koks palankus yra Švedijos nu
sistatymas politinių pabėgėlių 
atžvilgiu.

*

DAUGYBĖ SVEIKINIMŲ
Lietuvos kons. dr. P. Dauž

vardžio pagerbime, konsulą svei 
kino visa eilė organizacijų raš
tu. Sveikino Vilniaus Krašto 
Liet, s-ga, Dainava, Liet. Ope
ra, Ateities šokėjai, Muzikolo
gijos archyvas, Menininkų klu
bas, Margutis, Lietuvių fondas, 
Liet. Darbo Feder. sekretoria
tas, Alvudas, Valst. Liaudinin
kų sąjunga, ateitininkai, mok
sleiviai, Liet. Veteranų sąjun
ga, ateit, sendraugiai, šauliai, 

i Vargonininkų s-ga, Liet. Taut. 
Akad. sambūris, krikšč. demo
kratai, Žurnalistų są-ga, Skau
tų seserija, Amer. Liet. Kat. 
sąjunga, skautai, “Laiškai Lie 
tuviams”, New Yorko vyčių šen 
jorai, birutininkės, Chicagos 
Aukšt. Lit. mokykla, Liet. Mok- 
sąjunga. Bendruomenė, Rašy
tojų sąjunga, Adamkavičiai, 
neolituanai, Čiurlionio galerija, 
Liet. Neprikl. Talka, vyr. skau
tininkas, Sporto apygarda, A- 
mer. Liet. Taut. s-ga, Profeso
rių d-ja, Montessori dr-ja, S- 
LA, Liet. Atg. sąjūdis, Akad. 
skautų sąj., Skautams Ramti 
dr-ja, PLIAS, Žuvusiems Dėl 
Lietuvos Laisvės Paminklo G- 
lobos komitetas, Liet. Gyd. dr- 
ja, Amer. L. Gyd. s-ga, L. Dan 
tų Gyd. s-ga, Illin. Liet. Gyd. 
Moterų Pagalbinė s-ga, A. Ste- 
phens ansamblis, konsulatų ir 
diplomatų sveikino Bielskis, Shal ( 
na, J. Baltrušaitis, Meyeris, Po-

lišaitis, Žmuidzinas; toliau svei-j
kino Liet. Dukterys Tremtyje, kuria epochas. Kai mes prisime 
Altas, šv. Kryžiaus ligoninė, name Lietuvos valstybės įkūrė- 
Dirva, Šv. Kaz. seserys, Bud
riai, Bačkiai, Gaučiai, Krupa
vičius, kun. Cinikas, Dan Ku
raitis, Kalvaičiai, Simučiai, Br. 
Balutis (Londonas), St. Lozo
raitis (Roma), tėvai jėzuitai, 
pranciškietės, Lietuvos vyčiai, 
teisininkai.

I

PAGERBTAS VL. PUTVINS
KIS

mas apie stovyklos ekonominį 
iš

rinktas globos komitetas ir t.t. 
Susirinkime kviečiami dalyvau
ti visi—ir rėmėjai ir stovyklos 
reikalais susirsteresavę asmenys. 
Paskirkime valandėlę laiko šiam 
svarbiam tikslui ir dalyvauki
me pirmame šios rūšies susirin
kime Chicagoje.

X “Jūratės ir Kastyčio” ope
ros išleidimo fondas turėjo sa
vo posėdį pirm. M. Rudienės 
namuose, kuriame aptarė pa
skutinius reikalus su operos iš
leidimu. Operos libretto jau 
baigiamas išversti į anglų kal
bą. Tą vertimą daro Nadas Ra
stenis. Numatytas vertėjas j 
vokiečių kalbą. Posėdyje, be 
fondo narių, dar dalyvavo sol. 
Aldona Stempužienė. Posėdis 
buvo darbingas ir pasižymėjo 
noru, kuo greičiau išleisti minė
tą operą, nors didžiausias stab
dis tebėra pinigų stoka.

X Lucija S. Virpšaitė kovo 
! 19 d. atskrido iš Kauno į Chi- 

tor Girvvain ir Steve Samoša. ca^ Pas savo tėvą S. Virpšą. 
Taip pat dalyvavo ir Įeit. Don 
tėvas Dominikas Varnas.

i

j

Šaulių sąjungos įkūrėjo, or
ganizatoriaus ir ideologo a. a. 
Vlado Putvio 33 mirties metų 
iškilmingas paminėjimas įvyko

ją — prisimename Mindaugą, 
kai kalbame apie Lietuvą iki jū
rų — prisimename Vytautą; 
kai galvojame apie Vilnių — 
Gediminą ir t.t., o kai šiandien 
kalbame apie šaulius — iškyla 
mums gyvas paveikslas velio- 
nies VI. Putvio. Gerai, kad ger
biami savo vadai ir kūrėjai. 
Meninėj daly buvo pagerbimo 
montažas sudarytas iš daugelio 
patriotinio turinio eilėraščių. 
Montažą atliko J. Petrauskas, 
A. Markuzienė, K. Ulevičius, 
Martinkaitytė ir Butkutė.

A. Gintneris

J. A. VALSTYBĖSE i

Dr. Pranas ir Danutė Jarai su vaikais. Jie yra paaukoję Lietuvių 
Fondui 1000 dol. Dr- P. Jaras turi nuosavą gyvulių ligoninę High- 
land, Ind.

KETVIRTIS ŠIMTMEČIO LIETUVIŲ
TARNYBOJE

X Dail. B. Murino paroda 
vyksta su ypatingu pasisekimu. 
Per pirmąsias dvi parodos die
nas parduota 16 kūrinių. Pa
roda vyksta kasdien ir tęsis li
gi 25 d. 9 v. v.

X Juozas Užupis savo na
muose atšventė vardo dieną. 
Buvo susirinkęs būrelis draugų, 
kaip ir kiekvienais metais, pa
linkėti Juozui geriausių ir ilgiau 
šių metų. Juozo žmona Sigutė 
svečius gražiai pavaišino.

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

(Sk.)

Bilietu ir kelione rūpinosi Wide 
World Travel agentūra, kurios 
prezidentu yra lietuvis W. Rask- 
Rasčiauskas.

X Mok. J. širkos motinai mi
rus, jo vedamos lituanistinės 
klasės mokiniai užprašė gedu
lingas mišias, kurios bus atlai
kytos kovo 24 d., šeštadienį, 
7:30 v. r. tėvų jėzuitų koply
čioje, 57 st. ir Claremont avė. 
Pažįstami ir draugai prašomi 
atsilankyti. (Pr.)

X Čia jokių ginčų nėra: Nord- 
mende vokiški stereo radijo-pa- 

itefonai savo gerumu pralenkia 
daugelį kitų, bet jų kaina tik
rai žema Gradinsko televizijų, 
radijų, patefonų ir vėsintuvų 
krautuvėje, 2512 W. 47th St. 
FR 6-1998. (Sk.)

Povilas Ridikas

Ri-

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

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

SLOVAKŲ DIENA

Chicagos Slovakai minės Slo
vakų nepriklausomybės dieną 
kovo 23 d. Stefanik Court, 2448 

(Sk.) S. Pulaski rd.

Malonus lietuvis Povilas 
dikas jau 25 metai lietuviams 
padeda sunkiausioje valandoje 
— laidotuvėse. Jis yra laidotu
vių direktorius ir turi savo kop
lyčią judriuasioje Bridgeporto 
gatvėje: 3354 S. Halsted St., 
Chicagoje; telef. YArds 7-1911. ■

Sukakties proga koplyčios 
frontas iš naujo dekoruotas, per 
statytas puošniais akmenimis, j

įtaisant ypatingai ryškią ir dai
lią iškabą. Pati koplyčia įreng
ta patogiai, su vėsinimu vasarą. 
Savo klientams susirūpinęs vi
sada duoti geriausią patarnavi
mą, Povilas Ridikas net nupir
ko šalia jo koplyčios buvusį plo
tą ir įtaisė mašinoms statyti 
vietą. Mandagiai, kultūringai pa 
tarnaudamas žmonėms, Povilas 
Ridikas turi daug jį pamėgusių

. šeimų.
Povilas Ridikas yra gimęs ir 

augęs Chcigaje. Jo tėvas dar 
prisidėjo prie įkūrimo dabarti
nės šv. Jurgio parapijos. Povi
las, išėjęs specialią mokyklą, 
pradėjo dabartinį savo darbą 
1936 m.

II Pasaulinio karo metu bu- Romoje buvo priimti popiežiaus 
vo pašauktas į laivyną. Tarna- Jono XXIII audiencijoje, 
vo admirolo Oman žinioje, Har- 
riman specialioj ligoninėj New 
Yorke ir kitose vietose. Iš viso

f

•karinėj tarnyboj išbuvo dvejus 
įmetus. |

Nuoširdi jo bendradarbė yra j turtina savo akiratį, įgyja įgu-

jo žmona Sally. Ji daug laiko 
pašvenčia artimo gerovei, sa
vanoriškai dirbdama Keleiviams 
Padėti organizacijoje, dežūruo- 
dama autobusų, lėktuvų, geležin 
kelių stotyse ir savo patari
mais, nurodymais, net pašalpa 
padėdama nelaimėn patekusiems 
keleiviams. Apie tai jau mes e- 
same rašę anksčiau.

Povilas Ridikas ir žmona yra 
modemiškai įsirengę butą. Ne
seniai net buvo atvykę vieno 
laikraščio fotografai nuimti pa- 
ve’kslų tų pavyzdingai įrengtų 
patalpų. Povilas ir Sally Ridikai 
remia lietuvių kultūrinius rei
kalus. “Draugo” klišių mašinai 
paaukojo 50 dol.

Ridikai daug keliauja po už
sienį. 1959 metais lankėsi Cap- 
ri saloj, Pompėjoj, Neapoly ir

Pernai metais mūsų Ridikai 
keliavo po Ispaniją, Majorką, 
Šveicariją, Italiją, Prancūziją, 
Angliją, Vokietiją, Portugaliją, 
Azorus. Kelionėse žmogus pra-

— Elona Marijošiūtė-Vaišnie-* 
nė kovo 7-8 dienomis išlaikė 
prancūzų literatūros daktarato 
— Ph. D. — egzaminus Yale 
universitete. Iš prancūzų litera
tūros egzaminavo profesoriai 
H. Peyre, G. May, I. Buffum ir 
H. Garey. Iš ispanų literatūros 
egzaminavo prof. J. Arrom.

— Rašyt. Jurgis Gliaudą, 
Los Angeles, Calif., kovo 11 d. 
skaitė viešą paskaitą ateitinin
kų sendraugių suorganizuota
me seminare lietuvio išeivio pro 
blemoms nagrinėti. Paskaitos 
tema: “Išeivijos kūrybinis ir kul 
tūrinis pajėgumas”.
tas įtikinančiai šią problemą iš Lietuvos). Juos ne tik panau- 
sprendė taip: kompaktinė emi- doja spauda, bet gali išgirsti 
gracijos banga, atsidūrusi sve pasakojant ir parlamente, vai
riniame krašte, paprastai, tarsi 
iš inercijos, tęsia tas pačias 
kaip ir savojoje tėvynėje kul
tūros bei kūrybos tradicijas, 
vildamasi, jog niekas nepasi
keitę. Jaunesnieji šios bangos 
kūrėjai, po neilgo laiko, pažinę 
naujojo krašto kultūrinio gyve 
nimo skirtybes, daro pirmąjį 
žingsnį savųjų tradicijų nenau
dai, ir ima imituoti naujojo kra 
što kūrybą. Tačiau toks kūry
bos “renesansas” negali tvir
čiau įsigyventi, nes jam trūks
ta pagrindo — auditbrijos. Mat, 
vyresnioji visuomenės karta 
noriau priima tėvynės išugdy
tas tautinės kūrybos tradicijas, 
o jaunesnioji — savo žvilgsnį 
labiau kreipia į originalią nau
jojo krašto kūrybą.

Ar iš tų, kurie dabar rašo 
lietuviškuose vaikų laikraščiuo
se, už 15—20 metų išaugs kū
rėjų, galinčių praturtinti lietu
viškąją kultūrą?

Rašytojas Gliaudą į taip for
muluotą klausimą duoda nei
giamą atsakymą. Jo manymu, 
šviesios lietuviškos šeimos he- 
rojinėm pastangom dar pajėgs 
išauginti lietuvių patriotų, bet 
lietuviškam kūrėjui susifor
muoti reikia savos žemės po 
kojom, o virš galvos — savo
jo dangaus.

Jei ir atsiras didelių talentų, 
vargu įstengs jie savąjį talen
tą apreikšti lietuvių kalba. O 
svetima 1 
niai, kad ir Nobelio premijos 
atžymėti, jau nebebus įnašu į 
Lietuves kultūrą. Tai liudija

džios įstaigose, dvasiškijos tar
pe ir net liaudyje.

Šiuo metu Elta-Press spaus
dinama 1,000 egzempliorių. Iš 
jų virš šimto eina į užsienius. 
Kiti eina valdžios įstaigoms, par 
lamentarams, senatoriams, sve
timų kraštų atstovybėms Itali
joj ir Vatikane, kardinolams, 
Vatikano įstaigoms, žinių agen
tūroms. laikraščiams, radijofo- 
nams, organizacijoms, žymes
niems veikėjams.

Visą leidimo, redagavimo, ži
nių telkimo darbą atlieka kun. 
V. Mincevičius. Finansuoja Vil
kas ir Kanados Lietuvių Ben
druomenė. Elta-Press eina jau 
devinti metai.

*
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Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras. brangenybės, etc.
3237 W. 63r<! St.. Chica«o 29, III. 

Tel. 43I-I66O
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.
Kūnas pašarvotas P. Bieliūno 

koplyčioje. 4348 S. California •r ■- '•*

it R I S TAUS 
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- 

kalba parašyti kuri- linis veikalas apie Kristaus gyve
nimą lietuvių kalboje. Ši knyga 

yra išversta j 23 kalbas.
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

dimo palaikyti ryšį su naujais 
žmonėmis, dėl to Povilas ir Sal-1 
ly Ridikai vis padaro malonų 
įspūdį tiems .kurie turi progos 
su jais bendrauti. J. Jurgn.
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