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ĮTEMPTOS DISKUSIJOS NUSIGINKLAVIMO 
KONFERENCIJOJE GENEVOJE

Jaučiamas spaudimas į JAV, kad atsisakytų tarptautines kontroles

GENEVA, Šveicarija. — Nu
siginklavimo konferencijoje jau 
čiamas 17-kos tautų spaudimas 
į Jungtines Amerikos Valstybes, 
kad būųt daromos naujos nuo
laidos Sovietų Sąjungai, sie
kiant sutarties, draudžiančios 
atominius bandymus ir, kad tai 
būtų padaryta prieš pradedant 
atominius bandymus Christmas 
saloje.

Indijos pasiūlymas, britų 
nuolaidos

janti linkmė, kad atskirų vals- JAV, D. Britanijos ir Sovietų 
tybių vykdomsa atominių spro- j Sąjungos laikinasis susitarimas; 
girnų sekimas gali būti pakanka 
mas sugauti atominių bandymų 
draudimo laužytojus ir dėl to 
tarptautinės kontrolės sistema 
nereikalinga.

Indijos gynybos ministeris 
V. K Krishna Menon pasiūlė 
Rytų - Vakarų kompromisinį su 
sitarimą, kuris atsisakytų da
bar esančio pagrindinio ginči
jamo klausimo — tarptautinės 
inspekcijos ir pasitikėtų tik in
strumentinių detektorių siste
ma savose valstybėse, papildant 
tą neutraliose valstybėse suor
ganizuotu “sekėjų sekimu”.

Britų užsienio reikalų sekre
torius lordas Home savo kalbo
je pabrėžtinai kėlė inspekcijos 
ir tikrinimo reikalą, nors nemi
nėjo kontrolinių postų reikalo 
pačioje Sovietų Sąjungoje. Pas
kiau britai savo pastabas kiek 
papildė, tačiau užvakar posė
džiuose buvo jaučiama vyrau-

Amerika nori 19-kos kontrolės 
punktų Rusijoj

Amerikos valstybės sekreto
rius Dean Rusk savo kalboje 
pažymėjo, kad tarptautinė in
spekcija nereikštų špionažo. Ji 
tik pašalintų įtarimus ir atneš
tų tikrumą, kad susitarimas ne
daryti atominių bandymų yra 
tinkamai pildomas. Dėl to vė- 
lybesnis amerikiečių delegacijos 
kalbėtojas pažymėjo, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės tvir
tai palaiko reikalavimą, kad Ru 
sijoje būtų įrengta 19 kontroli
nių postų. Britai gi pareiškė, 
kad dabartinė mokslo pažanga 
atpalaiduoja nuo tokių kontro
linių postų būtinumo.

- — ’ 
jeigu jie to greit negalėtų pa
siekti, tada turėtų nedelsiant 
informuoti visų konferencijoje 
dalyvaujančių valstybių atsto
vams ir čia tęsti tolimesnius 
pasitarimus.

Švedija siūlo laikiną sutartį
Šitokioje atmosferoje toliau 

bus tęsiami pasitarimai Genevo 
je. Švedijos užsienio reikalų mi
nisteris Unden pareiškė, kad jau 
dabar galėtų būti pasirašytas

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy vakar spaudos 
konferencijoje, kuri buvo per
duodama per radiją ir televizi
ją, pareiškė, kad karo tarny
bon pašaukti atsarginiai bus 
paleisti į namus, kai leis tarp
tautinė situacija.

Korėjos prezidento 
protestas karinei 

tarybai
SEOUL, Korėja. — Pietų Ko

rėjos prezidentas Yun Po-Sun 
karinės tarybos pirmininkui ge- 
nerol. Chung Hee Park įteikė 
užvakar pasitraukimo iš parei
gų raštą. Park paprašė 64 metų 
prezidentą persvarstyti savo 
sprendimą ir pasilikti valstybės 
galvos įstaigoje.

Yun Po-Sun atsistatydinimas 
yra protestas prieš karinės ta
rybos nutarimą ,draudžiantį tūk 
stančiams politikų dalyvauti rin 
kimuose per sekančius šešerius 
metus, nebent taryba nuimtų 
nuo jų “politines dėmes”. Pre
zidentas specialiai buvo 
tas iš nepolitikų įsako.

Yun Po-Sun valandą 
su tarybos pirmininku

Yun pozicija yra daugiausiai 
apeiginė.

išskir-

tarėsi 
Park.

KALENDORIUS

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

Kovo 23 d.: šv. Viktorinas, 
Visomantė.

ORAS

Gyvi JAV ir Sovietų pasitarimai
Valstybės sekretorius Rusk 

užvakar daugiau kaip tris va
landas konferavo su Sovietų Są 
jungos užsienio reikalų ministe- 
riu Gromyko, kaip spėjama, Ber 
lyno klausimu; rusai reikalauja 
su Vokietija taikos sutarties, 
kas užbaigtų vakariečių teises 
Berlyne. Tai buvo Rusk ir Gro
myko antras pasitarimas dviejų 
dienų laikotarpyje. Rusk pra
nešė, kad pasitarimai neatnešė 
naujų dalykų.

Pasalinti 3 Bulgarijos 
ministeriai

VIENA, Austrija. — Sofijos 
radijas kovo 19 d. pranešė, jog 
pasikeitė Bulgarijos komunist. 
vyriausybė. Trys ministerių ka
bineto nariai neteko savo pos
tų ir vicepremjeras Ivan Mikai- 
lov pasitraukė iš gynybos minis 
terio posto.

Iš ministerių kabineto paša
linti šie asmenys: Georgi Kum- 
biliev, kuris buvo užsienio pre
kybos ministeris; Rusi Chris- 
tozov, vidaus prekybos ministe
ris, ir Radi Naidenov, teisingu
mo ministeris.

L. Avramov paskirtas užsie
nio prekybos ministerių, P. Ta- 

J kov paėmė vidaus reikalų minis
teriją ir P. Montušev. Gynybos 
ministerija teko buvusiam gy-

Genevos derybos, užkliuvu- 
sios dėl inspekcijos, ir dėl Ber
lyno, prezidento nuomone, turi 
būti tęsiamos.

Prezidentas palankus bendra-1 
darbiauti su Rusija, tiriant to- 
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ūmąsias erdves. Taipgi prezi- nybos viceministeriui D Tsu. 
z^ontoc cranchicj Ir ori 1irov. .dentas užginčijo gandus, kad 
kilę didesnių nesutarimų tarp 
jo ir viceprezidento Johnson.

Prez. Kennedy dar kartą pa
sisakė už paskolą Jungt. Tau
toms, bonų pavidale. Pavojaus, 
kad Castro daliniai pultų Guan- 
tanamo bazę, nesą.

Rusija jau pripažinus nepri
klausomą Alžiriją, bet Ameri
ka savo žodį tars, kai paaiškės 
tolimesnė Alžirijos įvykių rai
da.

Ministerių kabinetas, atrodo, 
pakeistas vykdant Bulgarijoje 
“nustalinimo” politiką.

Švedijoje posėdžiavo 
estai

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 40 laipsnių; rytoj — tru
putį šalčiau.

Saulė teka 5:51, leidžias 6:04.,

Bugeaud aikštė Alžire, Alžirijoje — Bugeaud aikštėje judėjimas normaliai nemažas, bet, paskelbus 
Prancūzijos-Alžirijos karines paliaubas, žmonės dingo iš gatvių. Tik būrys prancūzų kareivių ma
tyti gatvėje. (UPI)

PREZIDENTAS FRONDIZI SUDARO
NAUJA VYRIAUSYBE

Pramonės darbininkų konfederacija paskelbė streiką

BUENOS AIREJS, Argentina. 
— Prezidentas Artūro Frondizi 
vakar susitarė su kariniais va
dais sudaryti koalicinį ministe
rių kabinetą — pusė civilių ir į 
pusė kariškių — ir uždrausti 
visokią politinę peronistų veik
lą.

Laikinai krizė sumažėjusi, at
sistatydinus astuoniems civi
liams kabineto nariams, paruo
šiant kelią koalicijai.

Popiežius Jonas priims 
škotų Bažnyčios vadų
VATIKANAS. — Vatikanas 

užvakar pranešė, jog popiežius 
Jonas XXIII priims Škotijos 
Bažnyčios vadą A. C. Craig. 
Audiencijos diena dar nepra
nešta, bet dr. Craig vakar at
vyko į Romą.

Škotijoje kalbos apie jo vizi
tą jau nuo praėjusių metų sklin 
da. Antikatalikiški Skotų Baž
nyčios sluoksniai yra priešingi 
jo audiencijai pas popiežių.

Per praėjusius dvejus metus 
popiežius Jonas yra priėmęs dr. 
Geoffrey Fisher, tada Canter- 
bury arkivyskupą ir Anglijos 
Bažnyčios . primą, ir vyskupą 
Arthur Lichtenberger, Jungti
nių Amerikos Valstybių pro
testantų episkopalų Bažnyčios 
galvą.

Frondizi susitaikė su kariš
kiais konferencijoje, kurioje da
lyvavo gen. Raul Alejandro Po- 
gi, vyr. armijos vadas; adm. 
Augustin R. Penas, laivyno veii 
klos vadas, ir brig. gen. Cayo 
Antonio Alsina, aviacijos va
das.

Vakar pasitaręs su demokra
tinių partijų atstovais, preziden 
tas sudarys “tautinės vienybės 

Į kabinetą”, — pranešė vyriau- 
I sybės sluoksniai.

Frondizi taipgi pareiškė, jog 
jis neatsisakys savo “diržų su
veržimo” ekonominės progra
mos, kuri davusi progą laimė-

Naujausios
žinios

Prancūzų premjeras Michel 
Debre, paremdamas prezidento de 
Gaulle pranešimą, jog jis skelbs 
referendumą alžiriečių taikos rei
kalu, pasakė kalbą ’ parlamente, 
kuri iššaukė dešiniojo sparno šū
kį: “Mes nenuleisime vėliavos 
Alžirijoje”. Vėliau Alžirijoje Slap
toji Armijos organizacija (OAS) 
įrašė dar vieną puslapį į istoriją, 
nužudant 100 asmenų ir paleidus 
sviedinius iš patrankų Alžiro gat
vėse. (UPI)

STOCKHOLMAS — Švedijos 
estų tautinė atstovybė dvi die
nas posėdžiavo Stockholme. 
Svarstyti kultūros klausimai. 

| Vienbalsiai nutarta kreiptis į 
švedų visuomenę, prašant ją 
remti pastangas išlaikyti estų 
tautinės kultūros palikimą bei 
perdavimą jaunajai kartai. Šiuo 
metu atstovybės pirmininku yra 
Hans Kauri. Užsienių komisijai 
vadovauja Heinrich Laretei, 
buv. Estijos ministeris Švedijo-, 
je. Lapkričio mėn. įvyks 
Švedijos estų atstovybės 
mai.

Sesijos proga pirmą
buvo paskirta naujai įsteigta 
estų kultūros premija dviem ra
šytojams — romanistui V. Ui- 
bopuu ir poetui K. Lepik. Kitais 
metais ši premija bus skiriama 
menininkams. Premijos dydis 
3,000 šv. kronų (apie 600 JAV 
dol.)

nauji 
rinki-

kartą

(E.)

Irano šacho Pahlevi reži- 
esąs dabar stipresnis nei 
1953 metais, nuvertus ta-

ma.s 
buvo 
da premjerą Mossadegh. Politi
niai ir ekonominiai reikalai vyk 
domi pagal šacho planą, jo prem 
jerui dr. Ali Amini sutriuškinus 
opoziciją iš kairės ir iš dešinės 
sausio mėnesį.

TRUMPAI
— Auga senų gyventojų skai

čius. — šių dienų Lenkijoje gy
vena 2,880,000 žmonių per 60 
metų amžiaus. Tai sudaro 9.6 
proc. viso gyventojų skaičiaus. 
Gimusių skaičiaus nuošimtis ma 
žėja ir dabar Lenkijoje apskai
čiuojama, kad 1970 metais se
nų gyventojų skaičius pasiek
siąs 14 proc. visų gyventojų. 
Iš gyventojų, senesnių kaip 60 
metų dabar dirba 9 proc. Lenki
ja (pagal Jungtinių Tautų pra
nešimą) 1959 metais turėjo 29, 
257,000 gyventojų.

— Britanijos princas Pilypas 
kovo 19 d. atvyko į Rio de Janei j 
ro, Brazilijoj, keliaudamas Pietų 
Amerikoje. Brazilijoje jis vie
šėjo 3 dienas.

— Guatemala iš Inter - Ame- | 
rican Development banko gaus 
$3,500,000 paskolą finansuoti 
51 vandens pristatymo ir 31 
vandentiekio projektą.

— Jauni Argentinos karinin
kai vakar pareiškė, jog jie 
vykdys sukilimą, jei preziden
tas Frondizi neatsistatydins.

— Prancūzijos ambasadorius 
Washingtone pareiškė, kad So
vietų Sąjungos pripažinimas lai
kinosios Alžirijos sukilėlių na
cionalistų vyriausybės tėra tik 
propaganda, nes Paryžius Alži
riją atstovauja užsienio reikaluo 
se ir alžiriečiai dar neturi savo 
valdžios.

— Sovietų Sąjungos spraus- 
miniai lėktuvai, skrisdami virš 
padalinto Berlyno, sulaužė gar
so užtvaras, nes nukentėjo na
mų langai.

— Sirija vakar pranešė, kad 
jos lėktuvai numušė vieną iš 
keturių sprausminių lėktuvų, į- 
skridusių į siriečių teritoriją.

— Izraelio atstovas Jungti
nėse Tautose nori, kad Saugu
mo tarybos nariai susirinktų 
apsvarstyti izraelitų ir siriečių 
ginčą dėl Galilėjaus jūros. Iz
raelis kaltina Siriją už agresi
ją, o Sirija kaltina Izraelį.

— Automobilių darbininkų 
unijos pirmininkas Walter Reu- 
ther remia prezidento Kennedy 
pramonės ir muitų įstatymo pro 
jektą, bet jis turėtų apsaugoti . 
ir Amerikos darbininkų reika
lus.

i

ti rinkimuose peronistams kai 
kuriose provincijose.

Pramonės darbininkų konfe
deracija kviečia 2 milijonus dar 
bininkų šiandien naktį pradėti 
24 valandų streiką, protestuo
jant prieš Frondizi vyriausybę.

Darbininkų unijų vadai vakar 
turėjo vieną valandą pasikalbė
jimą su Buenos Aires arkivys
kupu kardinolu.

I----------
Kremlius pritaria prezidento

Rusijos ir Lenldjos 
prekybos sutartis

VARŠUVA. — Rusija ir Len
kija užvakar Maskvoje pasira
šė naują prekybos sutartį, pa
sikeičiant prekėmis už $15,200, 
000 vertės, apie 18 procentų 
daugiau nei 1961 m.

Christian Fouchet nominuotas 
nauju prancūzų aukščiausiu ko- 
misionierium 'Alžirijai, paskelbus 
prancūzų-alžiriečių karines paliau
bas. (UPI)

Kennedy pasiūlymui
jog “pageidautinas tarptautinis 
susitarimas” artimesniam ben
dradarbiavimui, naudojant erd
vės laivus ir ypač suteikiant 
astronautams didesnį saugumą. 

I 
j
I

Chruščevo laiškas prezidentui 
Kennedy

MASKVA. — Diktatorius Ni
kita Chruščevas prezidentui Ken 
nedy atsiuntė vakar raštą, pra
nešdamas, jog jis sutinką bend 
radarbiauti tolimųjų erdvių ty
rinėjime.

Tuojau bendradarbiavimas, 
— pasakė jis, — galimas nau-' 
dojant dirbtinius satelitus ilgų 
distancijų komunikacijai. To
liau jis pasiūlė bendradarbiauti 
naudojant erdvės laivus oro 
tyrinėjimui.

Pranešimas buvo perskaity
tas per Maskvos radiją.

Kennedy pasiūlė Chruščevui, 
kad Jungtinės Amerikos Valsty 
bės ir Sovietų Sąjunga bendra
darbiautų erdvės programose, 
pvz. komunikacijos, satelitų se
kime, oro tyrinėjime ir žemės 
magnetinių laukų ieškojime.

Sovietų diktatorius pareiškė,

Tshombe susitiko su 
Adoula

LEOPOLDVILLE, Kongas. 
— Kongo premjeras Cyrille A- 
doula ir Katangos provincijos 
prezidentas kovo 18 dieną pra
dėjo pasitarimus, kaip baigti 
Katangos atsiskyrimą nuo cent 
ro.

Tshombe be palydovų atvyko 
posėdin į premjero rūmus iš 
Jungtinių Tautų štabo, kur jis 
yra sustojęs.

Visi kartoja: “Kokie dabar blo
gi laikai”. Tačiau lai kiekvienas 
daro gera, ir laikai pasikeis.

Šv. Augustinas

SOVIETAI IR ERDVIU TYRIMAS
Prie Islandijos atplauks didelis rusų laivynas

STOCKHOLMAS, Švedija — 
„Sovietskaja Rossija” neigia
mai pasisakė dėl Europos erd
vių tyrimo organizacijos plano 
Švedijos šiaurėje įkurti raketų 
bandymo centrą.

Sovietų laikraščio nuomone, Į 
šitą centrą už švedų pečių savo 
tikslams išnaudotų „agresy
vios” Šiaurės Atlanto organiza
cijos (Nato) jėgos, ir tuo pačiu 
būtų palaidotas Švedijos neut
ralumas.

Atsakydama į šią kritiką, 
švedų spauda pastebėjo, jog so
vietai baiminasi šešėlio. Planuo
jamas raketų centras bus nau
dojamas atmosferos tyrinėji
mas virš 30 km aukščio, tuo 
tarpu negalvojama nei apie že-

—De Tocųueville mės palydovo paleidimą, nei

apie karinio pobūdžio bandy
mus. Europos erdvių tyrimo or
ganizacijai priklausančios vals
tybės dar nėra galutinai pasi
rinkusios vietos, kur toks ban
dymų centras bus įrengtas. Iš 
pasiūlytųjų trijų galimybių — 
Š. Norvegijos, Grenlandijos ir 
Kirumos srities šiaurinėje Šve
dijoje — ekspertai siūlo pasi
rinkti trečiąją dėl patogaus su
sisiekimo.

žinyba paskelbė, kad sovietų 
žvejams pernai nepavyko išpil
dyti nustatyto silkių sugavimo 
plano. Dabar būsią panaudoti 
visi ištekliai atsilikimui įveikti.

— Dieviškų įstatymų vykdy
mas veda žmogų į laisvę.

ZVEJOS SILKES
Norvegų laikraštis “Lofotpos- 

ten” praneša, kad šių metų bir
želio 10 d. prie Islandijos bus 
pasiųstas didelis rusų laivynas, 
aprūpintas pačiais naujoviš- 
kiausiais įrengimais silkėms 
žvejoti. Murmansko žvejybos

— Alžirijos nacionalistų su
kilėlių vyriausybės vicepremje
ras Bella, paleistas iš Pary
žiaus kalėjimo, grįžo vakar į 
Maroką, kur jis buvo iškilmin
gai sutiktas.

— Europiečių terorizmas ir 
didėjantis musulmonų pyktis 
Alžirijoje sudaro didelį pavojų 
prancūzų - alžiriečių paliaubų su 
tarčiai.
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Red. JONAS KARPAVIČIUS, 6538 S. Western Avė.

ASS narys, c) į kurį centro or
ganą yra siūlomas, d) siūlomo 
kandidato raštišką sutikimą bū 
ti kandidatu, e) siūlytojų var
dus, pavardes ir adresus. Siū- 

' lomieji kandidatai ir pasirašan- 
! tieji turi būti savuose skyriuo
se įtraukti į rinkikų sąrašus.

Platesnei informacijai kreip
tis į vietos skyriaus valdybą ar 
į rinkimų komisiją šiuo adre
su: 8741 So.
cago 42, BĮ.

Albany Avė, Chi-

Rinkimų komisija
Chicago 29, Illinois. PR 8 - 3684

SENDRAUGIŲ STOVYKLA
Įvyks rugpiūčio 12-18 d. Dainavoje

Sendraugių stovyklinės savai 
tės Reng. Organizacinė struk
tūra: 1) Stovyklinės savaitės 
rengėjas ir vyriausias jos šei
mininkas yra ASS centro val
dyba, kuri stovyklos reikalų 
koordinaciją ir bendrą priežiū
rą paveda šiems savo nariams: 
cv pirmininkui dr. Vitui Mane
liui, dvasios vadui kun. V. Bag 
danavičiui ir valdybos nariui 
jaunimo 
maičiui
138th and Statė 
Ulinois; telef. 
7555).

ŽODIS
Jaunime, ar jūs nesupranta

te, kad “Sūkurys” yra jūsų laik 
raštelis, kad jūs jį turėtumėte 
pirkti ir jame rašyti?

Praeitą savaitę, kai naujas 
“Sūkurys” buvo parduodamas, 
administracija ir redakcija 
džiaugėsi maloniu pritarimu,

JAUNIEMS

vadovybę, nuolat susiduria su 
vykdomų organų rinkimais. At- 
kų Federacijos organų rinkimai 
yra ankščiau pasibaigę, bet rin
kimų rezultatų dar neturime.

At-kų Sendraugių sąjungos 
centro valdybos ir kontrolės ko 
misijos rinkimai yra organizuo
jami. Skyrių valdybos paskel
bia savo nariams, kad kandida
tai į centro valdybą ir kontro
lės komisiją išstatomi iki š. m. 
bal. 15 d. ir prisiunčia rinkikų 
sąrašus iki š. m. kovo 31 d.
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Pat Burns, 3 m., džiaugiasi ga
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P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas. Protezistas 

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

Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St, Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

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

reikalams Algiui Že- 
(adresas: V. Manelis, 

Rd., Lockport, 
Lockport 838-

= • Redakcija straipsnius tai-
= 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.
^UIIliiliUlllIUlIlIlIlIilIllIUilIlIlIlIlIllIiilIlIlIilIUIIllilIlilIliUllllllllilIilUUUlE

-------------------------------------- ---------
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
<V< e .oi T—Xln3 ». .0*1

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 susitarua

| 6) Techniniais ir administra į
ciniais stovyklos reikalais pa
vedama rūpintis Detroito atei- ■ 
tininkų sendraugių skyriaus vai bet buvo ir tokių jaunų žmo- 
dybai pagal praeitų dvejų me- nių, kurie nenori jo pirkti. Ar ywu pauiUIiavo QV1 aamas> va., 
tų pavyzdį. (Skyriaus valdybos jums neįdomu pasiskaityti apie dovaujant ir akompanuojant L. 1

Kušlikytei.
Pabaigai sugiedota “Marija

Marija” ir At-kų himnas. 
Minėjime dalyvavo kun. Kar

das ir kiti svečiai. j
Kuopa reiškia nuoširdžią pa

dėką Inž. R. Mickui už labai įdo 
mią paskaitą ir p. p. Lukaševi- 
čiams už vaišes ir patalpą. i

Vai..- . ..
MOTERIMS IR STUDENTĖMS Seštedleatata 1°—I va1. Trečia- 

<lien. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 
ok j i • Ofiso telefonas PR 8-3229Kovo 25 d. pirmą vai. po pie- Rea. telef. VVAlbrook 5-5075 

tų 102 kamb. Jaunimo namuose 
šaukiamas ateitininkių (mote
rų) sendraugių ir studenčių su- ;AKU*™W7’ ir moter^ligos 
sirinkimas pasitarti dėl ateiti- 6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

padainavo kelias daineles ir pa
šoko “Noriu miego”, paruoštą 
G. Lukaševičiūtės. Muzika pa
lydėjo L. Girginaitė. Mokslei
viai padainavo dvi dainas, va-

į pirmininko adresas: J. Miką, 
8277 Sussex, Detroit, Mich.; 
telef.: TI 6-9349).

ASS Centro valdyba 
»

CENTRO VALDYBOS IR 
KONTR. KOMISIJOS 

RINKIMAIl

Š. m. gegužės mėn. bus ren
kama ASS nauja centro valdy
ba ir kontrolės komisija. Tuo 
reikalu c. valdyba yra išsiimti- į 
nėjusi sendraugių skyriams ap- i 
linkraštį ir rinkimų nuostatus.. 
Pagal Juos kandidatai į centro ' 
valdybą ir kontrolės komisiją Į 
turi būti išsiųsti rinkimų komi- j 
sijai ne vėliau balandžio 15 d. j

Visi c. valdybos ar c. komi-1 
sijos nariai renkami iš vienos i 
vietovės, todėl ir kandidatų są
rašai sudaromi atskiromis vieto 
vėmis. Kandidatus gali pasiūly
ti ne mažiau kaip 15 ASS na
rių. Į c. valdybą ir k. komisiją 
siūloma atskirais sąrašais ir 
turi būti pasiūlyta vienu sąra
šu ne mažiau kaip septyni kan
didatai į c. valdybą ir ne ma- 

nizacijos klausimas paliekamas žiau Penkių į k. komisiją, 
dr.
(Dr. A.
136 South Olden Lane, Prince- 
ton, New Jersey).

2) Stovyklinė
ma 1962 m. rugpiūčio 12—18 d. 
Dainavoje, (Manchester, Mich):

3) ASS centro valdyba apro
buoja jaunųjų akademikų gru
pės sudarytą ir dr. Arūno Liu- 
levičiaus raštu pasiūlytą sto
vyklos studijinės dalies vedamą
ją temą: 
esame ir

I

, savąsias organizacijas, apie 
; sportą, įsigilinti į bendruomenės 

problemas, literatūrą, techniką 
i ir humorą?

Kitą kartą pamatę “Sūkurį” 
— NUSIPIRKITE!

Jeigu kas nori pareikšti ko
kios kritikos ar perduoti savo 
rašinius, prašom atsiųsti šiuo 
adresu:

r

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dčl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-15>2 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 

. Icankied. Išskyrus trečiad. ir šeštad.

i

savaitė rengia-

“Žvilgsnis į save: kuo 
kur einame?”

4) Dr.
mas stovyklos studijinės dalies 
moderatorium ir ASS centro 
valdybos aprobuotos progra
mos rėmuose jam pavedama 
tartis su prelegentais, angažuo 
jaut juos paskaitoms.

5) Vakarinių programų orga °

A. Liulevičius skiria-

A. Liulevičiaus nuožiūrai. Kandidatų siūlytojai turi nu- 
Liulevičiaus adresas: rodyti i» pridėti: a) kandidato 

vardą, pavardę ir adresą, b) nuo 
kada siūlomas kandidatas yra

SŪKURYS
6555 S. Washtenaw Av. 
Chicago 29, Illinois.

DEKI.AMACUOS, KALBA, 
DAINOS

Grand Rapids, Mich., moksl. 
at-kų Pakšto kuopa savo susi
rinkime vas. 11 d. paminėjo 
Lietuvos nepriklaus o m y b ė s 
šventę.

Minėjimą atidarė kuopos 
pirm.-kė G. Lukaševieiūtė, sek
retoriauti pakvietė kuopos sek- 
rę L. Kušlikytę. Sugiedojus Lie 
tuvos ir Amerikos himnus, kai-’ 
bą pasakė inž. Tadas Mickus. 
Tema: Nepriklausomybės minė
jimas laisvoj Lietuvoj.

Meno dalyje pasirodė moksl. 
ir jaunučiai,
nes, vargingi vaikai” 
vo D. Puodžiūnaitė, G. Žygaitė, 
A. Astraitė, “Tėvynę ginti” de
klamavo D. Astras. Jaunučiai

I

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Telefonas: GRoveheU 6-1505

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marųuette Rd

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street

Spee. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpublic 7-2290.

v.

Ofiso ir buto tel. Ol.ympic 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, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus 
1455 S. California Avė. YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

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

IR MOTERŲ LIGOS

ninkių tarybos suorganizavimo Medical Building). tel. LU 5-6446 
Chicagoje. Susirinkimas Šaukia I V^a-ndcs pagal susitarimą Jei ne

atsiliepia, skambinti MI 3-0001.

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

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

Dr. S. BIEŽIS 
CHIRURGAS 

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

mas at-kų fed. v-bos pageidavi
mu, kad būtų sudaryta tokia 
taryba Chicagoje.

Anksčiau skelbtame praneši
me įsibrovė korektūros klaida: 
vietoj ateitininkių buvo išspaus 
dinta ateitininkų.

GIEDRININKĖMS
Vyresniųjų giedrininkių susi

rinkimas įvyks š. m. kovo m. 
31 d. (šeštadienį) 6 vai. vak.

“Vargingos tėvy- Pas kolegę E. Paliokienę — i 
deklama- 6922 So. Rockwell str. Chicago 

29, m. Valdyba prašo visas na- ' 
res dalyvauti.

F—■■■■■......

Grand Rapids Pakšto kuopos ateitininkai nepriklausomybės minėjime, Lukaševičių namuose, vasa
rio 11 d. Iš kairės į dešinę: M. Žygaitė. K. Žygaitė, A. Astraitė, D. Puodžiūnaitė, A. Astras; antroj 
eilėj: D. Astras, Z. Girginaitė, R. Žygaitė, P- Žygaitė, M. Astraitė, S. Statkevičiūtė; trečioj eilėj: 
globėja A- Lukoševičiūtė, B. Žygaitė, S. Kušlikytė, G. Lukaševieiūtė, A. Kušlikytė, N. Girginaitė ir 
R. Baltrušaitytė.

..... ' ' ------ n. 4 Jf
* i

1
K **

'tr . K.
y- "S ’/■ T r _■ET

> Mm •

»VA LANDOS:
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.

i

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

vežt. 2—4 vai.
Trečiad. Ir Kitu laiku pagal sutarti 

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

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

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. tr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

ii ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. I5th SU Cicero

Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak 
išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Trečiadieniais tik susitarus

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

Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 
chirurgija

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

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Adresas: 4255 W. 63d. St.
Ofiso teL REUance 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 sutarti.

GAVĖNIOS SEMINARAS
Dauguma niūsų studentų yra 

pagalvoję apie lietuvybės rolę 
jų gyvenime. Yra šitokie klau
simai iškilę: ar žiūrėti į lietuvy
bę tik iš sentimentalios pusės, 
prisimenant savo senelius ir pa 
šakotas “bakūžes samanotas”, 
ar tikrai įsisąmoninti į tikrąją 
lietuvybės ir apskritai tautišku
mo reikšmę.

Mes turime pripažinti, jog 
yra didelis skirtumas tarp ro
mantiškos ir racionalios pažiū
ros į tautiškumą, bet tą skirtu
mą yra įmanoma suderinti. Šie 
skirtumai bei jų suderinimai 
bus daugiau paryškinti simpo
ziume, kuriame kalbės stud. Ri
mas Rudys ir rašytojas Aloy
zas Baronas. Simpoziumas į- 
vyks šį šeštadienį, kovo 24, 
7:30 vai. vak., Jaunimo centre.

Gavėnios Seminaro komisija

RINKIMŲ ŽENKLE
Ateitininkai, turėdami tris 

sąjungas ir bendrą federacijosi

i

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

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

Valandos pagal susitarimą

I. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324
DR, PETER T. BRAZIS

iYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. ‘1-4 tr 7-9 
Antr. 1-6, t-*č., š.ešt. pagal sutarti, 
<ekm. uždary ta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KfDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALI STfi 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
ketv. ir penktad. 

t 1— - —1. p. p. ir nuo 
8 vai. vakare. Trečiad. nuo 

vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai p. p. 

Ofice tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrool 5-3765

Ofiso telef. CUffside 4-2896 
Rezid. tel. VVAlbrook MOM

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
gal susitarimą. šeštadieniais nuo 
2 vai. iki 5 vai. vak.

Pirmad.. antrad., I 
nuo 11 vai. iki 1 vai. 
6 v.

iii

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th 8t
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. tr

2—4 v. popiet Ir kitu 
pagal susitarimą.

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
---- —i.: Pirm., antr., treč. L 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo š iki « 
v. v. šešt. ~ '
laiku

Cel. ofiso HE 4-5758; Res. H1 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 VVest 51st Street 

(Bendra praktika ir Alergija)
Valandos: pirm., antr.. ketvirt. 2-9 
.ai.; penkt. 10 v. r. Iki 9 v v.; 
šeštad. 10 v. r Iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

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

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

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
6132 S. Kedzie Avė. WA 
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepta, skambinti MI

LIGOS

5-2670.
Jei ne-
8-0001.

f

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7lst Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8U8ITARIMĄ 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p

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

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priima ligonis pagal susitarimą. 
D81 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 iki S vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

rei.

i Vai.:
į vntrad. Ir penktad. 6-8 v. v.

D.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligos 
2454 Mest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

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

Current Dividend up to 4%%

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 Weet 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—S ir 6—8 vai. vuk 
šeštadieniais 1-4 p. p.

DR. JONAS V. MILERIS
N Eit V r IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Sc. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS 

valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. rak. 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. pop*** 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

6248 South Kedzie Avė. 
Ofiso vai. kasdien: 2-4: 6-3. 

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. Ir sekm. 
tik skubiais atvejais Ir susitarus.
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8166

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Road 
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. Ir 7 Iki 8 v. v.

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti.

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

DR. t. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ViiIaiiA ir valkų Ilgo* 
2737 West 71st Street 

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. ---- -
Šeštad. nuo 12:20 iki 2:80 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik suaitarua.

Tel. ofiao ir rez. WA 6-2017 
T.lannina orilma pa<a) zuai tarime

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

(JOKIA)
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

VAIKŲ LIGOS 
2656 63 Street

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 
šešt. nuo 1 iki 4 vai.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO J A-CHERURGĖ 

Vidaus ligos
10748 S. Mlchlgan, Chicago 28. IU 

Telef. offlao: PUllipan 5-6766 
Namą: BEverly 8-3946

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. ▼., šešt
1-4 v. p. p. trečiadieni — uždaryta.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 8-0257, rez. PR 6-6880 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto iki I v. p.p., 6-7 v. v.

▼ak

I

Tel. ofisų 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 6-8 
p. p., šešt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai. Antrad. Ir penkt. 2-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Stalgiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefono — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
H vi R vMlendna rvtn lrazdUn

V. 
iki

Į 

Perskaitę “Drauaą", duoki-i 

♦*» ii kitiems pasiskaityti.
savo giminėms arba draugams, at
siminkite, jog "Draugo” prenume
rata yra vieną ii puikiausių.
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♦ Lietuviškų širdžių talka

SAVAJAI PERIODIKAI
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Amerikiečių Chicagoje lei
džiamas laikraštis “Bridgeport 
News” Nr. 25 išspausdino įdo
mų amerikietės Mundelein ko
legijos studentės Eilėn Sid pa
reiškimą. Laikraštis, priduo
damas jam didesnės reikšmės, 
išspausdino jį rėmeliuose. Čia 
pažymima, jog Amerika vadi
nama “tirpinančiu katilu”, kur 
niveliuojasi įvairios tautybės, 
tačiau, rašoma tame amerikie
tės straipsnyje, “mes neturime 
pasidaryti lyg tirpinta guma, 
piliama į tam tikrą formą, pa
sidaranti visiškai vienoda. Mes 
neturime užmiršti ar gėdytis 
savo tėvų kalbos, kultūros, už
siėmimo, papročių. Tai juk lai
mėjimai, susikloję per tūkstan 
čius metų, ir jie neturi būti 
pakeisti ar atskirti nuo mūsų 
kultūros ar mūsų gyvenimo 
būdo. Žmonės, kurie moka dvi 
kalbas ir kurie giliai pažįsta 
kitą ar kitas kultūras, yra 
daug geriau paruošti mokslo 
ir meno pažangai.

Savojo krašto meilė turi 
kiekvieną paskatinti tobulintis 
kalbos, kultūros, tikybos ir po 
litikos srityse. Taigi mūsų tė
vų kultūra, kalba, papročiai 
turi būti kultyvuojami, naudo
jami, kad mes taptume geriau 
paruoštais žmonėmis, pilie
čiais, tėvais. Gal tada mūsų 
palikuonys, sustiprinti daugia- 
kalbiniais ir daugiakultūriniais 
pagrindais, galės šį kraštą pa
judinti žymiai arčiau Kūrėjo”.

¥

tuvytės dvasios nešimas į šei
mas, tai taipgi ugdymas mū
sų stipriųjų lietuvybės palai
kymo veiksnių — periodinės 
spaudos.

Niekada neturime išleisti iš 
akių fakto, kad šiandien vi
siems laikraščiams, o ypatin
gai lietuviškiems, reikia vesti 
kietas varžybas su televizija, 
svetimu radiju, svetimu filmu, 
kurie vilioja žmogų atiduoti 
jiems visą laisvalaikį. Lietu
viškai spaudai šiandien tenka 
vesti kietas varžybas su di
džiąja amerikiečių spauda, ku
ri savo gausiuose puslapiuose 
turi gausybę informacijų.

¥

Dėl viso to visų lietuviškų 
širdžių talka savajai periodi
nei spaudai ugdyti yra labai 
būtina. Gausesnės aukos su
darys stipresnį finansinį pa
grindą gerinti laikraščio iliust 
ravimą, didinti jo puslapių 
skaičių, mokėti nors simboli
nį honorarą už pašvenčiamą 
laiką bendradarbiams ar net 
pagerinti sąlygsa pačių laik
raščio tarnautojų, kurių atly
ginimas yra daug mažesnis ne 
gu pramonėje ar kitose įstai
gose dirbančiųjų, o mums yra 
reikalas talentingesnius žmo
nes prie lietuviško spaudos dar 
bo išlaikyti.

¥
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Norėtume, kad šį amerikie
tės studijozės pareiškimą įsi- 
tėmytų visi, o ypač mūsų jau
noji karta, kuri pergyvena di
desnį pavojų būti amerikaniza- 
cijos sūkurio nunešta.

Beieškodami geriausių prie
monių savo tėvų lietuviškai 
kultūrai išlaikyti ir ugdyti, tu
rime pripažinti, kad išeivijos 
sąlygose, kur mūsų tautos treč 
dalis išblaškytas po visus pen
kis kontinentus, po visus pa
sviečius, ypatingos reikšmės 
įgauna savoji spauda, pade
danti palaikyti ryšį, pasidalin
ti laimėjimais, išjudinanti ne
atsilikti, informuojanti ir for
muojanti lietuvybės dvasioje, 
palaikanti ir ugdanti lietuvy
bės tradicijas ir puoselėjanti 
idealus, kuriais mūsų tauta 
buvo gyva ir kurie ateityje ją 
turės išlaikyti.

¥

Dėl to ir organizacijos turė
tų atsiminti, kad laikraštis ne 
tik turi joms tarnauti, skelb
damas jų parengimus, bet tu
ri susilaukti ir iš jų pusės pa
ramos platinimu, aukomis. Dėl 
to ir parengimų organizatoriai 
turi atsiminti, kad jei pajamų 
dalis (už skelbimus ir pan.) 
bus nukreipta mūsų periodi- 
mmas leidiniams, tai tas bus 
tam pačiam tikslui, kuriam dir 
ba ir mūsų organizacijos.

Popieriaus kainos, dažai, paš 
tas, atlyginimai brangsta. Laik 
rastis prenumeiatos nenori kel 
ti, kad pasiliktų visiems labiau 
prieinamas, tačiau labiau pa
siturinčiųjų parama šioje sri
tyje yra graži talka mūsų kul
tūrinėje srityje. Džiugu, kad 
jau kaskart daugiau tokių švie 
šių pavardžių savoj spaudoj 
galime paskelbti.

¥
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Pakartotinai buvo pabrėžtas 
reikalas savo namų lentynas 
pripildyti lietuviškomis knygo 
mis. Apie tai kalbėti ir ta kryp 
timi veikti niekada nebus per
daug. -

Tačiau mūsų sąlygose nema 
žesnę, gal net didesnę, reikš
mę turi periodinė spauda. Var
gu ar galima rasti didesnį pa
tarnavimą lietuvybės labui, 
kaip įvesti į šeimą lietuvišką 
dienraštį. Tai sudarymas kas
dienio ryšio su savo tautie
čiais, kur jie bebūtų. Tai lie-

Daugelis mūsų geraširdžių 
lietuvių siunčia į įvairius kraš
tus savo artimiesiems siunti
nius su įvairiomis gėrybėmis. 
Ir šioje srityje neužmirštinos 
kultūrinės dovanos. Visame 
pasaulyje ekonominė padėtis 
gerėja, bet mūsų kultūrinių ver 
tybių trūkumas pasilieka tas 
pats. Užsakyti laikraštį ligo
niams kur į Europos sanato
riją, seneliams tolimų užkam
pių prieglaudose, kitiems, ku
rie dėl skurdesnių uždarbių už 
sienyje to negali patys pada
ryti, yra visais atžvilgiais kilni 
kultūrinė dovana mieliems mū 
sų žmonėms, kurie juk ne vien 
duona gyvena. J. Pr.

Spaadoje ir gyvenime

ENKAVEDISTAI ŠAUDĖ ŽYDUS

ALŽIRIJOJE VYKSTA SIAUBAS
Pasibaigus Alžirijos — Prancūzijos karui, prasidėjo tarpusavės kovos

GEDIMINAS GALVA
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Kovo 18 d. galop pasirašyta Nūnai, paskelbus paliaubas, 
paliaubų sutartis. Kur tai tarp kraštutinio nusiteikimo arabai 
Lugrino ir Eviano, kalnuose, vargu padės ginklus. Vieni jų 
Šveicarijos pasienyje, vyko 12 
dienų įtempti ir slapti pasitari
mai dėl paliaubų. Tuo metu 
slaptoji kariuomenės organiza
cija (OAS) žudynėmis ir užpuo 
limais sukūrė nepaprastą įtam
pą. Paskelbus paliaubas, OAS 
pradeda 24 vai. streiką Alžiri- 
joje. Dujų ir elektros tiekimas • 
sustabdytas. Ūkinis gyvenimas 
apmiręs. Įmonės ir parduotuvės 
uždarytos. Krašte įsivyrauja 
tyla, kurią nutraukia sprogi
mai ir šūviai. Prancūzų kariuo
menė tikrina kiekvieną prava
žiuojantį. Miestuose alžiriečių ir 
europiečių gyvenvietes skiria 
užtvaros. Kariuomenė išstatyta 
kiekvienoje svarbesnėje vieto
vėje. Sargybos prie ginklų san
dėlių sustiprintos. OAS nesiver
žia į sandėlius. Ji padirbtais ras 
tais išgavo didelius kiekius gink 
lų iš kariuomenės sandėlių.

OAS vadas Raoul Salan pa
skelbė, kad tikrasis karas tik 
dabar teprasideda. Dalis euro
piečių iį remia. Paryžius ir al
žiriečių laikinoji vyriausybė pri 
pažįsta, kad kraujo praliejimas 
neišvengiamas.

siekia visiško ryšių nutrauki
mo su Prancūzija, kiti sociali-

gusios. F.L.N. daug kur apjun
gė M. N. A., bet vis tik kai ku
rie nacionalistų būriai dar te
beveikia.

bolševikiniuose dvaruose
Eibė kolchozų buvo pervesta į vadinamus tarybinius 

ūkius. Rublis už darbadienį yra retenybė

Taikos priešai

Charles de Gaulle dideliu už
sispyrimu siekė užbaigti bepras 
mį karą Alžirijoje. Veik 7 ir 
pusę metų užtrukęs kraujo pra
liejimas yra baigtas. Mahometo 
pasekėjai ir prancūzai padarė 
paliaubas, kurių turinys jau aiš 
kėja. Prancūzų vyriausybė tą 
pačią dieną patvirtino susitari
mą. Prancūzija patenkinta su
sitarimu ir taikos priešaušriu, 
karo metu alžiriečiai turės pa
kelti nepaprastai sunkius ban
dymus. Taikos ardytojai yra ne 
viena OAS, kurios vadovybė 
davė įsakymą pradėti karinį žy 
gį ir kovas iš apkasų.

Antrasis įtampos šaltinis al- 
žiriečių ir europiečių senas sąs
kaitas suvesti. Nūnai padėtis 
pasikeičia. Valdytojai tampa 
piliečiais, o pažemintieji alžirie
čiai krašto valdytojais. Dalis 
europiečių jau apleido Alžiriją. 
Likusiems yra pravertos durys 
vykti i Prancūziją. Journal Of- 
ficial kovo 11 d. laidoj paskel
ti nuostatai suteikia grįžtan
tiems prancūzams finansinę pa
ramą.
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Įtampa Prancūzijoje

Paryžius džiaugiasi pasiekęs 
kai kurių laimėjimų, tačiau per 
gyvena pačią didžiausią įtam
pą šiame pokaryje. 25,000 poli
cininkų nuolatinėje paruoštyje. 
Susidūrimų atveju 30,000 ka
rių ateis į pagalbą. Svarbesnės 
policijos būstinės uždarytos pa
šaliečiams. Eifelio bokštas tvir
toje apsaugoje. Gatvėmis važi
nėja pareigūnai, apsiginklavę 
kulkosvaidžiais, tikrindami pra 
eivius.

Kariuomnės daliniai budi. Jie 
yra kovos paruoštyje. Vidurže
mio jūros karinis laivynas lau
kia įsakymo pajudėti į Alžiriją, 
jei ten prasidėtų didelės apim-

i

šitokie plakatai yra platinami 
Alžirijoj ir Prancūzijoj, pasira
šius paliaubas. Plakate yra įrašy- ties neramumai, 
ta: Dėl mūsų vaikų, taika Alžiri-! _ . .. x,„ A ,joj (UPI) i Pasiruosimas atliktas dar de

rybas tebevedant, kad OAS 
priešpuolį sutriuškintų. Alžirijo 
je, ypač miestuose, kag dieną 
vyko kruvini susidūrimai. OAS 
buvo nepajėgi bent viename 
Prancūzijos mieste smogti. Pa
staruoju metu jos ryšiai su me 
tropolija jau nutraukti. Ji, į- 
vykdžiusi “mėlynąjį puolimą”, 

” — plastiki
nėmis bombomis užpulti ir “rau 
donajam” — didesnio mąsto su 
sirėmimams. Arabai laikosi sau 
tūriai. Dideli bandymai jų lau
kia, iki sukurs savo valstybę, 
kuri užtikrintų laisvę ir gero-

_______ I 
(UPI)* I i

SIMAS M1GLIN AS, Vokietija

Praėjusių metų pabaigoje pa
vergtos Lietuvos ministeris pir 
mininkas iš Kremliaus malonės, 
Motiejus Šumauskas, pareiškė, 
jog kolchozų piniginės pajamos 
1931 metais sieksiančios apie 
200 milijonų rublių.

Tokias pajamas Šumauskas 
atžymėjo kaip kolchozinės ge
roves kilimo reiškinį.

Tikrovėje minėtoji piniginių 
pajamų suma toli gražu nesu
daro pagrindo džiuginančioms 
išvadoms. Ypač atsižvelgiant 
į žemdirbiams mokamus atlygi
nimus.

Apytikriai reikia skaityti, 
kad arti ketvirtadalis kolchozų 
piniginių pajamų išmokama žem 
dirbiams už atliktus darbadie
nius, o taip pat ir kolchozų ad
ministracijai (kartu sudėjus).
Tad jei iš tiesų praėjusiais me- karna bent po keliasdešimt ka- 
tais kolchozų piniginės pajamos P“ikų. Rublis už darbadienį yra 
siekė apie 200 milijonų rublių, retenybė. Propagandistai garsi- 
tuo atveju darytina prielaida, 
kad tos sumos apie 50 milijonų 
rublių galėjo būti išmokėta žem 
dirbiams ir kolchozų biurokra
tijai.

kius. Tad nūdien skaitytinas 
Koicuozuose dirbančių skaičius 
apie 4OU.U00,

Je* tOKiam dirbančiųjų skai
čiui butų lygiomis padalinta iš
mokė una piniginių pajamų a- 
p-e ketvirtoji dalis, tuo atveju 
uz -štsų metų darbą kiekvienas 
dirbantysis galėtų gauti arti 
1Gb rubhų. Gi už tokią pinigų 
sumą įmanoma nusipirkti dar
binius drabužius ir darbinį ap
avą. Druskai jau vargu gali kas 
pankti...

Bet kadangi kolchozuose dir
bantiesiems mokami atlyginimai 
ne už atliktą darbą, bet atsi
žvelgiama į gautą gamybą, dėl 
to prastesnėse žemėse dirbusie
ji už tą patį darbą tegauna ka
peikomis, kai tuo tarpu derlin
gesnių žemių kolchozuose išmo

žydų žudikų priešakin labai dažnai 
stodavo buvę enkavedistai ar šiaip 
bolševikai. Kaip pavyzdį čia pri
minsiu Požėlą, Šiaulių advokatą, 
kuris bolševikmety buvo aršus en
kavedistas, daug įdavęs ir sunaiki
nęs lietuvių, o vokiečių laikotarpy-

Kanados laikraštis “Tėviškės Ži
buriai” baigė spausdinti prel. M. 
Krupavičiaus straipsnių seriją apie 
lietuvių pastangas gelbėti nacių 
naikinamus žydus. Kai kuriose ap
skrityse, pvz. Vilkaviškio, žydų gel
bėjimo akcija buvo suorganizuota 
platesniu mastu. Buv. teismo ans- je tapo gestapininku, uoliu žydų 
tolis Pališkis Vilkaviškio mieste naikinimo organizatorium ir jų tur 
slėpė vieną žydų šeimą. Susekė na- to plėšiku. Viekšniuose ypač pasi- 
ciai. Pališkius areštavo, konfis
kuodami turtą. Tada jų vaikus pa
ėmė auginti kiti lietuviai.

Kai susidarydavo pavojus slepia
miems pas vieną ūkininką žydams, 
perduodavo juos pas kitą. Vokie
čiams okupavus Lietuvą, iš pradžių 
buvo suirutė, ir eilė žmonių grie
bėsi patys “atsiskaityti” su žydais, 
padėjusiais tremti jų artimuosius j 
Sibirą ir panašiai.

Vėliau šiek tiek atsirado ir na
cių talkininkų:

“Vieni dėl pelno, kiti nacių pa
lankumui nusipelnyti ar tuo išly
ginti savo priešnaciškiems atlik
tiems darbams. Įdomu, kad tokių

žymėjo žydų naikinimu aršūs bol
ševikai: K. G., J. R„ P. ir kiti. Jie 
dažniausiai savo kruviną darbą dir- 

,bo ne savarankiškai, bet vokiečių 
vadovaujami ir nurodomi. Tokių 
išsigimėlių nebuvo daug. Bet jų. 
deja, buvo. To paneigti negalima. 
Jie yra Lietuvos gėda ir nelaimė. 
Lietuva, atgavusi savo nepriklau
somybę, teisingumo organų keliu 

I jiems atiduos tai, ko jie savo dar
bais yra nusipelnę”.

Išdėstęs eilę faktų ir darydamas 
galutinę išvadą, prel. M. Krupa
vičius rašo:

(Nukelta į 4 psl.)

nių reformų ir net komunistinės 
santvarkos.

Kai kurie maištininkai vargu 
paklus savajai vyriausybei. Bu
vęs Prancūzijos tautybių parla
mento pirmininkas Said Ben 
Assat Boualem vadovauja 5,000 
arabų, kurie yra susitelkę kai- ruošiasi “baltajam’ 
nuošė. Pavojingesnis yra šeikas 
Bentekkoux Senouci, nes ji ži
nioje yra apie 100,000 ginkluo
tų arabų.

Kovos tarp Fronto tautą iš
laisvinti (FLN) ir arabų nacio
nalistų (M.N.A.) dar nepasibai-

Žvelgiant j kolchozuose 
dirbančiųjų skaičių

Pažymėtina, kad pastarųjų

na, kur jau išmokama už išti- 
sos dienos darbą po 70 kapeikų. 
Baly ginus su Lietuvos laisvės 

meto atlyginimais
Lietuvos nepriklausomybės 

iiiiKu.a^pį žemes ūkio darbinin
kams mokėti atlyginimai buvo 
L--, y, Žk tai. -LUJO
iHū U.OS. U.S.
padieniai žemės ūkio darbininkai

idesni už kolchozuose
Laisvės metais

-P-e Uxs-Kecuns kartus geriau 
xu.p ir samdinių atlygini
mas, įsaaiiant maistą, buvo ge- 

auksiesms, už mokamą 
z. c. UIaOZUOSū.

Jane Hart (kampe) ir Jerri Cobb kreipėsi į viceprez. Johnson, 
kad būtų į erdves pasiųsta moteris, nes sovietai greitu laiku apie 
žemę paleis moterį ir tuo būdu vėl pralenks Ameriką. Jane yra 
šen. Hart žmona, astuonių vaikų motina. Cobb yra lakūnė rekor- 
distė. (UPI)
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(Tęsinys)

Tautvilą užsižiūri į Vykinto veidą... Aukštesnėse 
vietose žolė saldi ir minkšta, bet raistingose ir že
mose — rūgšti, šiukšti ir sprangi. Medininkų Vykin
tas turės vėl per Dubysą ir Nevėžį atkilti į Lietuvą. 
Jis vistiek padės savo sesers sūnums, kaip yra pa
dėjęs jų tėvui prieš Živibuntą. Vėl toks pat sunkus 
kepsnys, bet vėl tas pat ir iešmas...

Naktis buvo jau šaltoka, bet dieną štai dar gra
žiai įšils. Dangus įdienojant skaidrėja. Daug baltų 
ramių debesėlių.

Retas jau lapas, kuris beišlikęs dar nenukritęs. 
Ir šie paskutinieji virpsi jau vieni vario, kiti molio ar 
gintaro spalvos.

Pabėgėliai raudonuoja persirpusios putinų uogos, 
kekėm patižiai nusvirusios.

čių skaičius visuose kolchozuo
se Lietuvoje siekė 543,500, tai 
yra daugiau pusės milijono, o 
1956 metais tebuvo dirbančiųjų 
508,000, arba 35,500 mažiau. 
Nors dabar vykdomas intensy
vus jaunimo pareigojimas jung
tis vadinamon kolchozinėn ga- 
mybon .tačiau vargu bau kelių 
metų eigoje kolchozuose bus 
padidėjęs dirbančiųjų skaičius. 
Greičiau jis bus dargi apmažė- 
jęs ,nes kas metai į kolchozus 
įjungimas apie 4,000 - 5,000 jau 
nimo kažin ar papildo dėl senat- ateities. Juo toliau, tuo dažniau 
vės retėjančias žemdirbių gre- jie komunistinių propagandistų 
t28- įtaigojami, kad sodybiniai skly-

Be to, taip pat tenka atsi- pa i, sustiprėjus kolchozams, bū 
žvelgti, kad pastaraisiais metais šią nereikalingi.
eilė kolchozų buvo pervesta į Žemdirbiai šitas įtaigas sutin 
vadinamuosius tarybinius ū- k a kaip grasinimą.

oimo sklypo reikšmė
Užtat .atsižvelgiant į skurdų 

arlygaiimą kolchozuose, sodybi
nis sklypelis žemdirbiams pa
lieka pagrindiniu išsilaikymo šal 
tūliu.

Tuo labiau suprantamas jų 
(žemdirbių) susirūpinimas dėl

Iš artimiausių Kernavėje? Nejaugi galėtų būti žynys tikrumas išsilukštens tik tą teisybę palyginus su 
Viltautas?... Laimos atseikėjimu.

Prieš Laimos lemtį spirtis — tai lygiai tas pats, Užtai aš ir vėl klausiu: kas gi žino, kaip atsei- 
kaip dulkelei gręžtis prieš ūžiantį vėją. Prieš katrą kėta?
nuolėmis atsisuks, to ir pėdsakai išnyks naktin j Gal niekas. Žmogui Laima pasirodo tik jau, kai 

Tautvilos veidas rūkšnas, niūrus. Lemties neži- šypsodama Giltinė kaklą veržti apima. Tąsyk dažnas 
nome nei tu, nei aš. Bet gerai visi žinome tris daly- ūmai išvysta, kad visa ne tai ir kad gyventi jam 
kus. Pirma — niekur nėra antros Kernavės. Antra— reikėjo visai kitaip. Dėl to taip ir išsigąsta akys 
Kernavės Viešpatis Dausprungas čia padausotas žy- paskutiniajame žvilgsnyje.
gio žirge. Ir trečia — piktųjų užsiundyta Giltinė jį Argi neradome gimdami teisybių, patvaresnių ir 
nukirto ne bevaikį. už tvirčiausią pilį ? Kas teisybė, ar ne visiems tei-

Nusileiski dėdei. Tavo didybės metas dar neatė- sybė?
jęs. Mindaugas dabar galingesnis. Jis rūstybe užside-1 Neretai tą pačią teisybę du plėšia savęsp ir abu 
gęs: priešinsiesi — žūsi. Lape pasivertęs paklusk ir šaukia: mano teisybė, mano teisybė! Bet ta teisybė 
lauk, šiaip taip sulauksi ir tu savo meto. tėra tik katro vieno, arba gal net ir nė katro. Šiaip

Šiaip taip! Ir karo belaisviai šiaip taip laukia, ar taip, jis gi dėdė. Nusileisk. Sueikita taikon. Tebū- 
Bet argi nežinai, kokia dabar jau Mindaugo pu- nie sandora.

sė ? Apie jį dabar visi šneka ir dreba. Kurie su tavimi 
šiandie, ne visi pasiliks ištikimi iki galo.

Sakai, išduos, — Tautvilai žynys Viltautas vis
labiau neaiškus ir nepatikimas.

Tavo vietoje nusileisčiau ir susitaikyčiau su dė
de. Gelbėčiau ir save, ir Eitvydą, ir savo ištikimuo
sius. Eisi toliau prieš — žūsi, visko neteksi, — įti
kinėja Viltautas giliu sunkiu balsu.

Pasiduotum ir paskui žiūrėtum iš jo rankų. Lauk- Ir tėvas??
tum, kol tau ką nors numestų, kaip rudam Jauteliui.
Tai kieno gi esmi sūnus? 
sprungas niekad negyveno?

Taip. Bet tavo ir Mindaugo susikirtimas buvo nu
lemtas dar Dausprungo rytą.

Kat tat žino?
Aje, lemtas dar anksčiau negu tu užgimei. Jau 

tada, kai Mindaugas gimė. Kiekvienam gimstant, už
simezga ir jo busimieji su kitais susikirtimai. Kiek
vieno kailis daug pareina nuo jo artimųjų kailio.

Tu jau prašyte prašai. Kodėl tu? — vis labiau ir 
labiau įtaria Viltautą.

Prašau ne tik aš. Ne aš vienas. Tave prašo visa 
Lietuva.

Tautvilą tyli. Visa Lietuva? Taip pat juk ir Pru
tas yra sakęs: visa Lietuva! Kas yra — visa Lietuva? 
Ar krivė, žyniai, kareivos ir laukininkų liaudis? Ar 
girios, upės, kalnai ir ežerai? O gal visi mirusieji?

25.
Žynys Viltautas įkalbinėja Tautvilą, atsargiai 

rinkdamas žodžius. Jūs gi to paties senelio kraujas. 
Kaipgi nesusitarti.

O jeigu jis į tave kruvinom akim? Belieka tada 
jį tik tverti už sprando ir duoti, kiek sveikatos beturi.

Toką blūdas vien Giltinę teprišauktų. Geriau lik
ti gyvam, negu mirti, — sako žynys.

Geriausia ir nemirti ir nepasiduoti, — stebi įtar
damas Tautvilą. Dabar, po Bulevičių pražūties išaiš
kėjo, kad išdavikas tūno čia pat Kernavėje. To voro
akys juodu kasdien sekioja. Kuris nors iš patikėtinių ? i gyventum. Ir kiekvienam jo teisybė atrodo tikra. Bet

Ne, ne visa Lietuva! Tai tik prasčiausio ji Lietu- 
O gal jau Viešpatis Dau- vos dalis. Tai tik Mindaugo skalikai, pasalūnai ir 

persimetėliai. Išdavikai ir niekšai. Melagiai ir slapu
kai vorai.

O mano viešpatie! Iš kur mūsuose tiek daug pik
tųjų atsirado?

Kaip tik to ir noriu tave paklausti! — Tautvilos 
išraiška ir balsas tampa grasūs. — Ar turi nužiūrė
jęs gerą sausą šaką?

O tai paklausei, tai paklausei! — nustebęs nebe-
Pareina nuo teisybės. O teisybė — tik jau mano susivokia Viltautas, akis pastatęs į rikio veidą. — 

pusėje.
Mes kiekvienas turime savo teisybę. Be jos ne-

O kam gi tau, viešpatie, jos prireikė?

(Bus daugiau)
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LAIKAS JAU ATĖJĘS
Nuo pradžios iki dabar

VYTAUTAS VOLERTAS

ISPANIJOS DARBININKIJA
Kunigai vadovauja sąjūdžiui pagerinti jų padėtį

go katalikų mokykloje. Ši mo- 
kykla Taitunge įkurta ’ pade
dant Šveicarijos katalikams.

Taip jau yra šioje žemelyje, 
kad viskas banguoja, kyla ir 
krinta. Žmogaus smegenims, rū 
pėsčių raukšlėmis išrašytiems, 
kartais būna sunku atrinkti, 
kas peiktina ir kas geru žodžiu 
paglostytina.

Va, kad ir ALT su vykdomuo 
ju komitetu. Ko nebūta! Per 
beveik dvidešimt du metu 
šviesta baltai ir pilkumu atsi
duota, plota ir niurzgėta, auko
ta doleriai ir retkarčiais pagai
lėta.

ALTo atsiradimas

Amerikos Lietuvių Taryba 
susilipdė 1940-jį rudenį. Per 
šią dailią metų eilutę lietuviš
kasis išeivijos gyvenimas JAV 
ir visuose pasaulio užkampiuo
se nešėsi ryškų ALT ženklą, o 
vykdomojo komiteto nariai — 
kartais gana sunkų darbų 
krovinį.

Prasidėjo ji skausmingai, tai 
katalikams, tai tautininkams, 
tai vėl socialistams bijant vie
nas kitam į akis pažiūrėti. Tik

vie- 
mū-

j 1953 metais broliškai su Kers- 
tenu susibičiuliavo (lyg losan- 
geliečiai su respublikonais), o 
šis kongrese pravedė nutarimą, 
kad būtų sudaryta speciali kon 
greso komisija tirti Pabaltijo 
valstybių užgrobimui, trėmi
mams Sibiran ir įvykdytiems 
žiaurumams. O kur kalbos kas
met kongrese vasario vidury? 
O lietuvių dvasiškių maldos 
Vasario 16-ją prieš posėdžius, 
o šių maldų ir kalbų atspaus- 

, dinimai ? Tai vis ALT rūpes
čiai ir rūpestėliai.

Šitai nė pėsčiom atėjo. Rei
kėjo sukti galvas, eikvoti lai
ką, sveikatą ir nervus. Nervus 
džiovino politinė aplinka ir na-' 
miniai barniai. Kiek prisikalbė
ta, prisiglostyta savo tarpe, 
kad bent paviršutinę tvarką iš
laikius ! Ir ji šiai taip laikėsi. 
ALT su BALF buvo, tarsi, vie
niją lankai mūsų karštakošinei 
visuomenei, kai reikia savam 
su savu kalbėtis. O ALT dar
bai pamažu augo, klostėsi 
nas ant kito, ir šiandien

1940 m. spalio 15 d. šiaip taip relis toks, kad sunku jo ne
drįso visi kartu nueiti pas tuo- matyti, 
metinį JAV prezidentą Roose- 
veltą, o kai iš jo išėjo, baidėsi 
mažiau, ir taip atsirado ALT.1 
Taigi, Taryba tada išgavo iš 
prezidento pirmąjį pareiškimą, 
kad Lietuvos nepriklausomybė 
nepanaikinta, bet tik laikinai 
užslopinta.

Atrodė, kad dabar visi kar
tu dailiai budės, kad kas dar 
blogesnio mūsų kraštui neatsi
tiktų. Tačiau taip nebuvo. Tau-i 
tininkai 1941 m. šiek tiek pa
pyko, nes jie atstatysimą Lie
tuvą įsivaizdavo kitaip, kaip li
kusieji. O kas daryti užpykus? 
Išeiti! Taigi, ir išėjo net sep
tyniems metams. Grįžo tik 
1948-siais.

Nežiūrint šitokių negražumų, 
ALT dirbo intensyviai. Karo 
metu rūpinosi, kad JAV vy
riausybė nepaklausytų Stalino 
čiulbėjimo ir nepripažintų Pa
baltijo Rusijai. Kai šautuvai 
aptilo ir dūmai sklaidėsi pavė- 
triais, vėl reikėjų stengtis, kad 
Taikos konferencijoje ar Jung
tinėse Tautose “tėvelis” iš Gru
zijos tos pačios dainelės neuž
niūniuotų. O čia visokie DP 
ėmė pagalbos šauktis, siuntinė
lių maldauti. ALT sukluso, 
jo iniciatyva atsirado BALF.

Delegacijos pas JAV 
prezidentus

Bėdų buvo daug, lyg ameri
kiečiams po Kalėdų sąskaitas 
apmokant. Dėl to, regis, bent 
šešis kartus ALT su kitais lie
tuviais svečiavosi pas šio kraš
to prezidentą, maldavo, praši
nėjo. Išlaikė šiokį tokį Infor
macijos Centrą New Yorke,

Sakome, ALT padarė. Bet iš 
tikrųjų ne tiek ALT, kiek vyk
domasis komitetas. Žinoma, 
daug prisidėjo visa lietuviškoji 
išeivija Amerikoje, o ypač jos 
doleriai. Tačiau kiekvienas su
pranta, kad nuolatinį budėjimą 
nešė vykdomasis Komitetas 
(Šimutis, a.a. Olis, — dabar 
Bartkus, — Grigaitis, Vaidy- 
la), kad dėl nesėkmių ji (tie
sioginiai — asmenys) buvo kai 
tinama, barama, pašiepama ir 
visaip kitaip šokdinama. Kiek 
iš mūsų šitokias linksmybes 
mėgsta, klausti nedera, nes nie
kas gali neatsiliepti. Tuo la
biau, kad atlyginimo nesumo
kė jom. Kiti sako: jie kelis kar
tus veltui Washingtone važinė
jo ir viešbuty pietus 
Teisybė. Bet kas mūsų 
svetimais vargais gaišti 
Kai šių žodžių autorių
tarnybiniais reikalais važiuoti, 
jis visaip bando ištrūkti, nors 
įmonė geresnius pietus ir iš
kilesnį viešbutį užmoką, kaip 
ALT. Kas taip sako apie ALT 
narius, tik pats iš savęs pasi
juokia. Lyg viešbutis ir kelio
nė Amerikoje būtų privilegija 
tik nemirtingųjų.

Kas gero padaryta — ačiū

Nei ALT nei vykdomojo 
komiteto negalima peikti už 
tai, ir vargą padaryta. Už rū
pestį ir vargą jiems tik pagar
ba reikština.

valgė, 
norėtų 
laiką? 
reikia

1

ir

Spaudoj ir gyvenime

Kun. Jonas Vaitekūnas, Providence, R. I., lietuvių parapijos kle
bonas, Švenčius 30 metų klebonavimo sukaktį.

Nuotr. Beatričės Kerbelienės

Gražiausias miestas pasaulyje
Rio de Janeiro — vandenyno pakrantėje, 

kalnų papėdėje

NIJOLE SEMENAITE, Sao Paulo, Brazilija

Dažnai teko girdėti, kad tie, 
kuriems nusišypsojo laimė pa
gyventi Rio de Janeire, tvirti
na, jog nėra kitos tokios vietos 
žemėje. Pasakojama, kad “per 
šešias dienas buvo sukurtas dan 
gus ir žemė: dvi dienos atiteko 
Rio sukūrimui, o keturios die
nos — likusiai žemei, jūrai, sau
lei, mėnuliui ir dangaus skliau
tui”. Vienas žymus amerikietis, 
aprašydamas Braziliją, pasako
ja apie brazilietį, kuris mirė ir, 
kai jis buvo priimtas į dangų, 
pasiskundė, kad jis buvo suši
lęs ir apdulkėjęs iš kelionės ir 
paprašė surasti jam vietelę, pa
našią į Copacabaną (garsus Rio 
paplūdimys - pliažas, kaip Eu
ropoje Riviera).

— Gaila, — pasakė jam šv. 
Petras, — mes turime angelų 
chorą; mes turime pieno ir me
daus; mes turime ramybę, kuri 
pralenkia vaizduotę. Bet Copa- 
cabana — 
te iš Rio?

— Taip, — atsakęs brazilie- 
tis.

— To aš ir bijojau, — taręs! 
šv. Petras. — Taip pat bijau,: 
kad jums čia nepatiks.

Šitai, žinoma, yra kiek per
dėta, lygiai, kaip, be jokio noro 
piktžodžiauti, kartais tekdavo 
išgirsti išpūstai pasakant, kad 
Dievas pagal temperamentą yra 
brazilietis, o pagal vietos pasi
rinkimą - 
tojas. Tačiau nėra jokios abe- tas milijonų gyventojų, išsisklai

ne, neturime. Jūs esą

i
gurnu. Rio, pasirodo, esąs labiau 
šiai užburiantis miestas pasau
lyje. Jis neturi Quebeco žave- * rikų perorganizavimo, 
šio, nei Londono gilios istori
jos;

Ispanijos dvasiškijoje stiprė- (fesines organizacijas savo 
ja sąjūdis, siekiąs pagerinti dar sems ginti. Neteisinga atimti iš 
bininkijos padėtį. Apie tai platų jų veiksmingas priemones (strei 
pranešimą išspausdino dienraš- kus?), kurias jie galėtų panau- 
tis “Chicago Daily News”. Jau doti savo teisėms ginti, nors 
1960 metais 339 baskų kunigai i tai daroma pretekstu, jog rei- 
pasirašė raštą tuo reikalu ir 
išsiuntinėjo savo vyskupams. ! 
Laiške buvo sakoma, kad krašte 
nėra pakankamai laisvės ir pa
sireiškia nemažai neteisybių. 
“Ispanija, — sakoma rašte, — 
neturi tikro parlamento, neturi 
politinės laisvės, nei laisvų dar-

> bininkijos unijų”.
Apie tą raštą patyrė vyriau

sybė ir iš kai kurių jį pasira
šiusių kunigų atėmė pasus. Šių 
metų sausio mėnesį Bilbao vys
kupas Pablo Gurpide paskelbė 
ganytojišką laišką, kuriame ža
dina krikščionišką socialinę šą- 

I žinę, pasisako prieš gėrybių pas 
kirstymo nelygybę, atkreipia dė 
mesį į tą įtampą, pasireiškian
čią Ispanijos fabrikuose tarp 
darbdavių ir darbininkų, kalba 
apie ekonomines reformas, pa
brėždamas, kad teisingumas, 
reikalauja ne tik geresnio turtų 
paskyrstymo, bet ir kitokio fab-

tei-

kia palaikyti viešąją tvarką”.
Ispanijoje streikai yra už

drausti, darbo unijos, susidedan 
čios iš darbininkų ir darbdavių 
atstovų, yra valstybės kontro-

I Įėję.

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

TV RADIJAI,. HI-FI, VfiSINTUVAI
Pardaviniai-taisyniai Sek. uždaryta

--------------------------------------------------

PASAL LIEČIAI 
MISIJONIERIAI 

FORMOZOJE
Formozos Švietimo ministeri

ja paskyrė Pietro Haeslerį, pa- 
i saulietį misijonierių iš Zueri- 
: cho valstybinės Sinchu amatų 
ir technikos mokyklos mokyto
ju. Iki tol Haesler dėstė Taitun-

Neseniai vysk. Gurpide pas-
__ J___  ______ ________ , - —1__

Į
jam trūksta New Yorko kleidė antrą ganytojišką laišką, 

modemiškumo bei Chicagos gy- kuris nebuvo išspausdintas, bet
vumo. Net gi pačioje Brazilijo
je yra miestų, turinčių daug dau 
giau “atmosferos”, kaip kad 
Bahia, ar daugiau nuotykių, 
kaip pavyzdžiui džiunglių sos
tinė Manaus, ar daugiau moder
naus grožio, kaip naujoji Bra- 
silia.

Rio yra purvinas, nepaken
čiamai karštas, stokojąs papras 
čiausių gyvenimo būtinumų: van 
dens, maisto ir savisaugos jaus 
mo. Tačiau, nežiūrint viso to, | 
jis yra neišpasakytai gražus. 
Rio yra taip pat neįtikinamai 
dekoratyvus. Šaligatviai gali bū 1 
ti suskilę ir prišiukšlinti, bet 
jųjų meniškas mozaikinis raš
tas, išdėstytas baltom ir mėly
nom plytelėm, ištisi mozaikinių 
akmenų sūkuriai šviečia per pur 
vą.

buvo paskaitytas parapijose. 
Laiške sakoma:

ŠĮ MĖNESĮ 
PAS BUDRIKĄ

Duodamos didelės nuolaidos ant 
gerų RAKANDŲ, TELEVIZIJŲ, 

AUKSINIŲ DAIKTŲ, RANKINIŲ

Palaiminti turtuoliai ir vargšai

Didieji pastatai, vėjo nubu
čiuoti, prašyte prašosi pataisy
mo, bet jųjų žvilgsnis nukreip
tas į okeaną ir kalnus, kurie 
priverčia užmiršti besilupantį 
tinką. Rio namai yra spalvingi 
ir drąsūs — modernios pionie
rių architektūros blizgą pavyz-

Rio vietinis gyven-. jžiai. Juose gyvena apie treje-

jonės, kad Rio yra labiausiai pa- per šešiasdešimt kvadratinių 
mėgtas didmiestis vakarų pus- mylių> apsupti impozantiškų kai
rutulyje.

Mozaikiniai šaligatviai
Ligi šiol Rio buvo ne tik Bra

zilijos sostinė, bet ir karnavalų 1 
tarptautinė sostinė su visu bliz-1 
gesiu, linksmumu ir nerūpestin-

(Atkelta iš 3 psl.)
“Iš viso, kas buvo pasakyta, ten-| 

ka padaryti šias išvadas:
1. Visa lietuvių tauta su savo iš

silikusiomis organizacijomis, įstai
gomis: Laikinąja vyriausybe, buv. 
vyriausybės nariais, kat. Bažnyčia, 
lietuviškąja spauda, partijomis ir 
visa visuomene buvo priešinga na
cių politikai ir metodams, taiko
miems žydams; žydus rėmė ir gel
bėjo bei juos užjautė.

2. Tautos reakcijos metu buvo 
nužudyta žydų, tačiau juos žudė 
ne kaip žydus, bet kaip bolševikus. 
Nuo šio tautos keršto daugiau 
kentėjo lietuvių, negu žydų.

3. Buvo lietuvių moralinių 
puvėlių, kurie talkino naciams 
dyti žydus ir plėšti jų turtą, 
tokių buvo, palyginti, nedaug, 
mažiau negu kitose tautose, atsi- 
dūrusiose tolygiose sąlygose.

4. Lietuvių tauta sugebėjo la
bai gražiai atskirti žydų tautą 
nuo paskirų žydų bolševikų, nu
sikaltusių lietuvių tautai, Lietu
vos respublikai ir pavieniams lie
tuviams. Nusikaltėlius baudė 
įprastu anarchijos metui būdu.”

J. Daugi-

Tačiau žmogus, net ir ALTe 
atsidūręs, atsineša visokių dul
kelių. Ir savo gausias silpny
bes drauge atsitempia. Taip ir 
išeina, kad klaidelių pasitaiko, 
apsileidimų pasirodo, visokių 
kitokių nemalonumų iškyla. Va, 
tada jau kimbame! Taršom ir 
vėliam, kiek tik noras leidžia, dos ir lyg tyčiomis daroma, ta- 
Negerai, jei ką biauriai nute- da jau ateina laikas rimčiau 
pam dėl vieno kito paslydimo, pasibarti.
Žinant silpnybes, verta pakan- Šiam autoriui atrodo, kad lai 
trauti. Tik jei klaida po klai- kas jau atėjęs.

nų ir kertančių grynai mėlynų, 
satyriniai peršviečiančių vande
nų.

O pačiame mieste, kur tik 
beeitum, visur matosi didinga 

, Išganytojo statula, stovinti taip 
aukštai virš kalnų, kad dažnai 
paskęsta debesyse. Kristus, die
viškas rankas išskleidęs, vieno
dai laimina tiek gyvenančius 
dangoraižiuose, tiek lūšnų kvar 
taluose. Nežiūrint, kiek kartų 
teko jį matyti, visados norėjo-

VUdTLIUd rUUD MAKT laikrodėlių, deimantų 
2433 W. 69th St, Tel. PR 6-2113

„ . . Svečių kambario setai,Gamina ir par- o j j 2 dalių, nuoduoda lietuvis- 1 o ____
kas rūkytas 
dešras, skilan
džius, įvairią rū
kytą ir šviežią 
mėsą. Liet, sū- i 
riai, saldainiai, 
medus, delikat.,. 
grocery prekės.'

Ju
TELEVIZIJAS

paprasta.* ir spalvotas nebrangiai tai ; 
sau. Už patarnai vietoje $3.00, už 
<iirbtuv6s darbą - $10.00 ir dalys

Pigios paveiksIinSs lempos
J. MIGLINAS

L. II o PK

“Fabrikai, kurie gali pakelti 
tarnautojų atlyginimą ir to ne
padaro, nusikalsta krikščioniš-! vi «»th st 
koms pareigoms. Mažų atlygi-' 
nimų palaikymas, prisidengiant,! 
kad lėšos reikalingos naujiems 
investavimams, negali būti pa
teisinamas... Darbininkai priva
lo turėti veiksmingas savo pro-

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

iš

Į
$9900

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

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

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

Lengvais išsimokėjimais
Lietuviški rekordai

BUDRIK 
FURNITURE 

3241 So. Halsted St.
Tel. C Al ūme t 5-7237

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais 11—5 vai.
Budriko radio programos sekmad. 
š stoties WHFC, 1450 kil. nuo 
2 iki 2:30 valandos po pietų.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

Tai yra metalo pavyzdžiai, 
riuos sovietai išbarsto oro korido
riuje į Berlyną, kad šios metalo 
drožlės suklaidintų radarą ir taip 
apsunkintų amerikiečių keliones į 
Berlyną. (UPI)

♦

Kuboj matyti tipingas bolševikines sistemos vaizdas — eilės prie maisto krautuvių. (UPI)

si sušukti su baikščia pagarba 
ir vaikišku susijaudinimu.
Draugiškai kviečiantis kalnas į 

modernaus miesto uostą
Įdomiausias iš visų kalnų yra 

vadinama Cukraus galva. Pa
vadinimą gavo dėl savo keisto
kos išvaizdos — panašumo į 
cukraus gabalą, kaip jau jį se
novėje pardavinėjo. Lyg ir kar 
tu kiaušinio formos, toji uola 
stovi, tartum kokia tvirtovė prie 
pat įplaukimo į uostą Guanaba- 

į ra įlankoje. Ir anaiptol, tas 1, 
: 200 pėdų aukštumo kalnas nėra 
bauginantis, bet priešingai — 
puošiantis ir draugiškas. Mėgs
tu tą vienišą kalną, ypač jojo 
“kitą” pusę, kuri retai kada yra 
matoma, toji su “žuvies pele
ku”.

Nors Rio garsėja, kaip moder- , 
niškas miestas, bet jis buvo at
rastas po dešimties metų Ko-

' lumbui įkėlus koją į Amerikos 
žemyną. Pirmasis atradėjas bu- 

1 vo europietis portugalas, kuris 
pastebėjo jį 1502 m. sausio pir 
mąją dieną. Iš to ir kilo vardas 
— Rio de Janeiro — sausio u- 
pė. Dar tam šimtmečiui nepasi
baigus, jau pasidarė didingu ir 
svarbiu miestu ir tapo to krašto' 

i sostine.

LEO’S TEXACO SERVICE
PILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI 

Prityrusių tepimas ir aliejaus pakeitimas
4951 S. California Avė. (kamp. 50 St.) Chicago 32, III.

Leonas Franckus, sav. Tel. GR 6-9555

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

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

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

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

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

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

J
Kas tik turi gėrę skonį,

Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS

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

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South AVestern Avė. krauTbvč

Split by PDF Splitter



BALFO ŽINIOS

vai 
rei- 
da-

Susirinkimas
Balfo 76-to skyriaus metinis 

narių susirinkimas šaukiamas 
sekmadienį, š. m. balandžio 
mėn. 1 d., 12 vai. 30 min., ispa
nų namuose. Dienotvarkėje 
dybos rinkimai ir einamieji 
kalai. Visi nariai kviečami 
lyvaut.

Vakaras
Kovo 3 d. Balfo vakaras davė 

$233 dol. 40 et., pelno. Veikalą 
pastatė Z. Arlauskaitės-Mikšie- 
nės vadovaujamas Detroito 
Dramos Mėgėjų sambūris; va
karą suruošti ir jį pravesti pa
dėjo M. Baukys, Br. Beržans- 
kienė, J. Beržanskis, M. Bilah,

F. Blauzdys, A. Brazaitienė, 
E. Brazaitytė, A. Conrad, E. 
Čižauskienė, St. Iljasevičius, P. 
Januška, K. Jurgutis, E. Juš
kaitė, A. Kavaliauskienė, O. Ki- 
likevičiūtė, R. Kriaučiūnas, V. 
Laurus, “Lietuvių Balsas”, 
“Lietuviškos Meliodijos”, lietu
vių parapijos, J. Maršalkovičie- 
nė, J. Murinas, A. Nakas, P Pa 
gojus, R. Plepienė, I. Putriutė, 
P. Putrius, S. Rimšienė, “Sena
te Furniture”, O. Šadeikienė, 
A. Šukienė, E. Šūkis, L. Šulcas, 
“Vicky’s- Flowers”, A. Viskan
tas, N. Ward, Pr. Zaranka.

Visiems talkininkams ir savo 
atsilankymu vakarą parėmu- 
siems nuoširdžiai dėkojame.

Valdyba

meninė dalis bus Maironio me
tų dvasioje.

Lituanistinė m-la nuo pat į- 
sikūrimo ir dabar tebesinaudo
ja Šv. Antano parapijos mo
kyklos patalpomis. Kun. dr. Ig
nas Boreišis iš visos širdies rė
mė mokytojų pastangas ir aukš 
tai vertino jų pasiaukojimą. 
1951 m. Kalėdų eglutės proga 
pasakyti jo žodžiai ir šiandien 
tebėra gyvi mokytojų širdyse. 
Kreipdamasis į mokytojus kun. 
dr. J. Boreišis taip pasakė: i 
“Lenkiu jums savo galvą, kad 
aukojatės už mūsų tautos atei
tį, kad darote viską, kad tas 

į gražus žiedas — jaunimas duo- i 
tų tautai sveikus vaisius. Jūsų 
darbą ir pasiaųjįojimą telaimi
na Dievas”. Dabartinis klebo
nas kun. Walter Stanevičius 
mokyklos darbą aukštai verti
na ir jį visokeriopai remia.

St. Sližys
SIEKS AUKŠTESNIO 

MOKSLOI
baigė

LITUANISTINE MOKYKLA

Detroito Lituanistinė mokyk 
la yra pačių mokytojų nuopel
nas, nes patys mokytojai ją į- 
steigė, patys nemokamai dirbo, 
patys rūpinosi patalpų klausi
mu ir patys prašė tėvų, kad 
leistų vaikus į mokyklą. Ir iš 
tikrųjų nei viena profesija ne
parodė tiek pasiaukojimo ir 
nuopelnų mūsų tautai ir Lietu
voje ir Vokietijoje ir čia Ame
rikoje, kiek parodė mokytojai. 
Rūpestis, kad atvykę Ameri
kon mūsų jaunieji nenutautėtų 
viską nugalėjo ir Lituanistinė 
M-la buvo įsteigta ir pradėjo 
darbą net 1949z50 mokslo me
tais. Pradžioje keletą metų vei
kė ketverių metų mokykla. Da 
bar Lituanistinės m-los kursas 
išeinamas per aštuonerius me
tus. Patalpų problema verčia 
dirbti dviem pamainom: iš ry
to mokosi pirmosios keturios 
klasės, o po piet penkta, šešta 
ir aštunta klasė. Nors ir kai ku 
riem3 tėvams tenka mokinius 
pristatyti ir iš ryto ir net po 
piet, tačiau įprasmintas pasi
aukojimas ir tą kliūtį nugali. 
Pagarba tokiems tėvams ir te
būnie jie gyvu pavyzdžiu tiems 
tėvams, kurių vaikai mokyklos 
nelanko.

Laivyno narai Eckley ir Rosenbach apieško 1862 m. birželio 
d., pilietinio karo metu, nuskandintą laivą, plaukusį į Wilmington, 
N. C. Narai laive rado sviedinių ir kitokių ginklų, ši scena yra 
prie Fort Fisher, N. C. (UPI)

ŠACHMATAI

amerikietis — Bis

Fischer 17^ (iš
Petrošiai! po 15,

27

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. kovo mėn. 22 d. 5

Neseniai sėkmingai
Wayne universitetą biznio ir ad
ministracijos fakultetą, visada 
linksmas ir energingas, Saulius 
Černiauskas. Saulius, kuris da
bar išvyksta į kariuomenę, grį
žęs žada tolimesnius mokslus 
tęsti Michigan universitete, pa- 

! sirinkdamas Automatic Data 
Processing — Programming 
sritį. Saulius mokslo siekė už
sispyrusiai, vasara nebodamas 
fizinio darbo ir užsidirbdamas 

I mokslapinigius, gi prasidėjus 
studijoms įsitraukdavo į studen 
tijos organizacinį gyvenimą. Jis 
priklauso Lietuvių Studentų są
jungai, ateitininkams, gi univer 
sitete visai eilei kitų organiza
cijų, kaip Delta Sigma Pi, So
ciety for Advancement of Ma- 
nagement, Board of Directors 
Achievement ir kitoms. Saulius 
taip pat priklausė tautinių šo
kių grupei ir buvo aktyvus atei 
tininkuose.

Sauliaus motina prieš kelius 
metus yra žuvusi eismo nelai
mėje. Gi tėvelis su dviem sesu- dybos 
tėm gyvena Detroite.
BUS ŠAUNUS KONCERTAS Rev. komisijon įeina Ražauskas 

Kazys, Kankailis Vincas ir Su- 
.kauskas Antanas, gi parengimų 

. sudaro: Vaclovas
Kriaučiūnas, Elena Kilikevičie
nė, Agota Brazaitienė, Stepas 
Dryža ir Česys Šadeika. Pro- 

Jonas

planus radijo valandėlės išlaiky
mo ir tobulinimo reikalu. Nu
matyta prisiauginti jaunesniųjų 
pranešėjų, juos paruošiant iš 
studijuojančio ar aukštesnėse

: mokyklose besimokinančio jau- 
‘ nimo tarpo. Programoje įvesta
me vištos žinių skyriuje bus tal
pinami įvairūs trumpi organiza
cijų pranešimai be užmokesčio. 
Bus ir toliau ieškoma mecena
tų specialiom svarbesnių įvykių 
programom, šiais metais Vasa
rio 16 minėjimo mecenatu pa
sisiūlė Jūros skautai. Ateina 
Motinos dienos, Birželio trėmi
mų, Kariuomenės šventės ir ki
ti minėjimai, kuriems taip pat 
bus duodamos specialios prog
ramos. Čia galėtų pasireikšti ki 
tos organizacijos. Radijo klu- 

i bas gauna pagalbos iš mūsų 
jautriosios visuomenės. Jis taip 
pat yra jautrus visuomeniš
kiems reikalams. Iš savo pu
sės yra paskyręs 10 dol. Lietu
vos laisvinimo reikalams ir 100 
dol. lietuviškųjų namų įsigiji
mui. Susirinkimas išsirinko vai 
dybą į kurią įeina adv. Kęstu
tis Ambroze — pirm., inž. Va
cys Urbonas, Kazys Gogelis ir 
Petras Januška (Windsoro lie
tuvių atstovas)
ninkai, Leonas Šulcas — sekr., 
Antanas Januškevičius — fin. 
sekr. Jurgis Rekakašius — ižd.

minas Kuodis, Saulius Vaičai
tis, Edv. Spirauskas.

Rytu apygardos šachmatų pir 
mcnybės bus Brooklyno Atletų 
klube ne kovo 17, bet balandžio 
7 d. Jose rengiamasi dėl N. Y. 
lietuvių inžinierių pereinamos 
dovanos, kurią dukart yra lai
mėję bostoniškiai. Šiemet vaiz
das gali būti kitoks, nes Brook
lyno LAK šachmatų komanda 
gerokai sustiprėjusi ir daugiau 
paruošta. Turėjo dvejas rungty
nes su vietos estais.

Romanas Arlauskas iš Aust
ralijos yra įkeltas į pasaulio ko- 
respondencinių pirmenybių baig 
mę (jis baigė pirmuoju pusbai- 
gimam rate, priešaky vokiečio 
Dannberg, čeko dr. Mahel, šve
do F'ridh, dano Nielsen, austro 
Watzl ir kt.).

Kiti baigmės dalyviai pasau
lio pirmenybėse yra šie: St. 
Nyman (Švedija), Lim Long
Gie (Indonezija), V. Zagorovs- 1 
kij (Sovietų), A. Toluš (Sov.), i 
M. Salm (Australija), G. Bori- i 
senko (Sov.), Iąbal Ahmad (Pa , 
kistanas), N. Dalko (Vengrija), i 
Coolen (Belgija), P. Dubinin 
(Sov.), dr. V. Bergraser (Pran
cūzija), V. Ragozin (Sov.) ir 
Lundąvist (Švedija). Pirmeny
bės prasidėjo 1962 m. vasario 
1 d. K. Merkis

LINKSMIAU
Apie dailininkus

Žymusis prancūzų dailininkas 
Degas savo atelje nelaikė nė 
vieno savo piešto paveikslo. 
Kai kažkas nustebęs paklausė, 
kodėl taip, Degas atsakė:

■ — Aukcione šiandien tikras
i Degas kaštuoja apie pusę mi
lijono frankų. Tokių brangių 
paveikslų aš gi neišgaliu pirkti.

Mažas skirtumas
Akušerė kreipiasi į mažąjį 

I Stasiuką:
— Na, ar esi patenkintas, kad 

turi mažą broliuką?
— Patenkintas!...
— O gal geriau būtų buvus 

sesutė ?
— Kiek pastebėjau, tai skir

tumas būtų buvęs labai mažas.

i

moje. Nors pranešimas užtruko 
pora valandų, tačiau buvo įdo
mus ir susilaukė eilės paklausi
mų.

Svetį lydėjo ponai Bačiūnai 
ir V. Adamkavičius. Jis papra
šytas padarė trumpą pranešimą 
apie vizitą Vasario 16 į Baltuo
sius rūmus. Teigė, kad vizito 
reikšmė, nepaisant įvykusių ne 
susipratimu lietuviams yra la
bai didelė. Pareiškė, kad Altas, 
kaip politinė institucija yra rei 
kalinga, tik reikią papildyti 
naujomis jėgomis. Atsiliepda
mas apie bendruomenę, kaip 
apie kultūrinę organizaciją jis 
pasakė, panaudodamas prieš 
kalbėjusio svečio žodžius, kad 
kartais politikoje reikia 
ros ir kultūroje reikia 
kos.

Svečius kvietė, priėmė
suomenei pristatė, LB Detroito 
apylinkės pirm. Vladas Pauža.

GAUTA KUN. MILUKO 
MONOGRAFIJA

I

kultu- 
politi-

ir vi-

mažiau, 
tš., Ya-

patenka

Amerikietis Bobby Fischer 
pirmenybėse, Stockholme, ne
užbaigė pirmuoju tarpzoninėse 
pralaimėjęs nė vienos partijos. 
Jis laimėjo 13 partijų ir 9 bai
gė lygiomis. Tarp jo įveiktųjų 
yra Sovietų didmeisteris Korč- 
nojus, islandas Olafsson, veng
rai Barcza ir Portisch, Kana
dos — Yanofskis, Argentinos 
— Balbočan, 
guier ir kt.

Pasekmės: 
22), Geller,
Filip ir Korčnoj po 14, Benko, 
Gligorič, Stein po 13^, Portisch 
ir Uhlmann po 121/^, Olafsson, 
Pomar po 12 tš. ir kt. 
Bisguier baigė su 9^> 
nofskis — 71/,.

Iš šių pirmenybių 6
į pasaulio kandidatų varžybas, 
kurios įvyks gegužės - birželio 
mėn. Curacao, Olandų Vak. In
dijoj. Prie jų bus prijungti iš 
Latvijos — Tai ir Estijos Ke
res.

Atrodo, kad į šešių atrinktų- ■ 
jų skaičių pateks dar iš JAV 

' vengras Benko, nes pasakyta, 
kad iš vienos valstybės negali 
būti daugiau trijų ir kandidatų 
pirmenybėse, daugiau keturių.

Massachusetts moksleivių pir 
menybės prasidės kovo 17 d., 
Cambridge “Y” namuose. Iš jų 
bus atrinkti geresnieji į užbai
gos varžybas kitam šeštadie
niui, ten pat.

Užpernai moksleivių varžybas 
laimėjo Algis Makaitis, So. Bos 
tono L. Pil. D-jos šachmatinin
kas. Jis dalyvaus ir šiose var
žybose drauge su A. Leonavi
čium, Gimiais. Laukiama ir dau 
giau lietuvių. Prieš kelius me
tus moksleivių varžybose pasi
žymėjo mūsų jaunuoliai: Gedi

I

I

Vedus — įgijamos 
kvalifikacijos

Kažkoks tai “kvalifikuotas” 
vedusis sako:

— Viengungis — yra nekva
lifikuotas žmogus. Tuo tarpu 
kai vedęs — išmoksta valgius 
virti, indus plauti ir, bendrai, 
atlikti visą namų ruošą.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
'■ -

RADIO PROGRAMA

I

■ 10%, 20%, 80% pigiau mok 
■už apdraudą. nuo ugnies ir auto- 
■mobilio pas
| FR ANK Z APO LIS

3208% West »5th Street 
g Chicago 42, Illinois
■Tel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-433».

Žum. Vlado Mingėlos para
šyta A. Miluko monografija 
jau pasiekė Detroito prenume
ratorius. Knyga atrodo gana pa 
traukli, Lietuvių Enciklopedi
jos formato, gražiai įrišta ir 
apipavidalinta. Viršelį ir pirmą
jį puslapį puošia dail. Jurgio 
Juodžio paveikslai. Knygai įva- 

ir Ona Šadeikienė ■— tvarkda- dą Yra parašęs prof. Juozas 
Eretas. Autorius knygą dedika
vęs žuvusiems už Lietuvos lais 
vę tėvams.

TRUMPAI

vicepirmi-

rys. Direktoriais perrinkti Pet
ras Marčiukaitis, Stasys Račiu- 
kaitis ir Jonas Kriščiūnas. Val- 

nariais liko Feliksas 
Blauzdys ir Juozas Murinas.

r

Norėdami atžymėti kovojan
čios ir kenčiančios Lietuvos poe domisi ją 
to Maironio metus, jam pagerb
ti Detroito ramovėnai ir kūrė
jai savanoriai ruošia didelio 
masto koncertą, kuris įvyks ge; redakt
gūžės 5 d. ’ nas •

Koncerto programą išpildys giaįs metais 
sol. St. Baras, operos sol. Mo- kgl
nika Kripkauskienė ir Kauno 
jaunimo teatro aktorė Zita Ke- , 
Valaitytė. Solistams akompa- Į 
nuos prof. Vladas Jakubėnas; į 
akt. Zita Kevalaitytė padekla- tuvių 
muos Maironio kūrinių.

Kriščiū-

— Consilium Facultatis ope
retės pastatymas Detroite į- 
vyks balandžio 28 d. Bilietai 
jau gaunami Gaivoje, Neringo
je, Šv. Antano parapijos kios
ke ir pas kiekvieną choristą.

— Kun. Viktoras Kriščiūne- 
vičius kovo 24 ir 25 d. Wayne

viešbutyje, filatelistų parodoje, 
išstatys pirmąsias Lietuvos paš 
to ženklų Vilniaus ir Kauno lai 
das iš 1918 metų.

— Lietuvių Bendruomenės 
Detroito skyriaus metinis susi- 

1 rinkimas įvyks kovo 25 d. buv. 
I lietuvių svetainėje 12 vai. 15 
min.

— Marta Dargelienė su duk
romis Zita ir Regina kovo 15 
d. atskrido iš Vokietijos į De
troitą nuolatiniam apsigyveni
mui ir apsistojo Žalkauskų šei
moje.

— Gaivos krautuvėje galimi 
gauti lietuviškų knygų, plokš
telių ir velykinių atvirukų.

S. G-kas

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

TV-R A OI JAI - JUOST. REKORD 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTE 

ANTENOS - BATERIOOS - L 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LA1KR

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

3321 S. Halsted St.- CLiFFSCEi-

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 
71514 So. Maplewood Ave^ 

Chicago 29, HL

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

klubas 
įdomių

žada su- 
parengi-

Lituanistinės m-los vaidmuo 
kasmet vis darosi svarbesnis ir 
aktualesnis, o darbas vis sun
kesnis ir komplikuotesnis, nes 
tenka dirbti su čia gimusia kar 
ta, kuriai gyvenimo sąlygos ir 
aplinka nėra dėkingos lietuvy
bės išlaikymui.

Tenka pasidžiaugti, kad šį
met jau dvylikta laida baigs 
mokyklą. Taigi jau daug pada
ryta ir rezultatai pasigėrėtini, 
nes visi, kurie yra baigę Litua
nistinę m-lą, pasireiškia savo 
veikla organizacijose, spaudoje 
ir visur kitur lankstesni ir jaut 
resni tautiniu atžvilgiu. Šįmet 
jau ruošiamasi ir trečiam mo
kyklos viešam pasirodymui, ku
ris įvyks birželio 3 d. Tai bus 
iškilmingas mokslo metų užbai
gimas ir dvyliktos laidos išlei
dimas, kuriame dalyvaus mo
kyklą baigiantieji, jaunesnių ir 
vyresnių mergaičių tautinių šo
kių grupės ir mokyklos choras. 
Pažymėtina, kad oficialioji ir

Solistams akompa- j Valterio Banaičio pranešimas
Kovo 17 d. vakare buv. lie- 

svetainėje, susirinkus 
virš poros šimtų publikos, Val- 

j teris Banaitis padarė pranešimą 
apie padėtį okupuotoje Lietu-
’iimniiimmiiiifiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiifiiiii! 

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

DLOC NAUJOJI VALDYBA
Detroito Lietuvių Organiza

cijų Centro senoji valdyba, ku
riai pirmininkavo Rapolas Va
latka ir sekretoriavo Juozas 
Gruzdąs, ne tik sumaniai pra
vedė Vasario 16 d. minėjimą, 
bet taip pat plačiai išgarsino 
Lietuvos vardą amerikiečių 
spaudoje per radiją ir net tele
viziją. Už tai metinio susirin
kimo metu — kovo 11 d. orga
nizacijų atstovai išklausę val
dybos pranešimų apsprendė ir 
šiems metams DLOC vadovybę 
perrinkti tą pačią, papildant 
naujais vietoje išvykusiųjų į ki
tas vietas gyventi. Valdybos pri 
mininku vėl išrinktas Rapolas 
Valatka, Juozas Gruzdąs ir Pe
tras Januška — vicepirminin
kais, Vladas Viskantas ir Vacys 
Lelis — sekretoriais, Alfonsas 
Juška — finansų sekretor. ir 
Antanas Norus — iždininkas.

illllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-6165

GENERAL CONTKACTOR

Atlieka j vairius statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalinln- 
kystAs, cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo. 
Atskirų kambarių bei butų įrengimų 
pastogėse ir skiepuose.

LITHUANIAN VOICE
Amerikos Lietuvių Balso ra

dijo klubas kovo 18 d. susirin
kime apsvarstė savo veiklos

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

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

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesu re Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoadway 8 2224

KVIEČIAME APLANKYTI MUSU NAUJAS PATALPAS

INSURfO

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Alinne. PIRM, ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p.
fULMnUUj, ANTRAD. ir PENKT...................... 9 v. r. iki S p. p.

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

O IZ I D’C S E L F□ l\ll VSERVICE

Liquor Store
5515 $0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

MARCH — KOVO 22, 23, 24 D. D.

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

Telef. WAIbrook 5-5121

į I
z.

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98

COEUR DE FRANCE IMPORTED 
COGNAC Fifth $4.29

ST. ANNE 80 PROOF BRANDY Fifth $2-98
GKAIN ALCOHOL 190 PROOF

U. S. P. Fifth $4-89
RICCADONNA Imported VERMOUTH 

Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.19
LMPORTED POLISH KRUPNIK 

OR CHERRY CORDIAL Fifth $4.98
CLOSE OUT DECANTER BOTTLES OF

POPULAR BRAND OF BONDED 
WHISKEY Fifth $3.98

PERNOD LIQUEUR 90 PROOF — Fifth $5.49
KRON — BRANNVIN 

LMPORTED AQUAVIT Fifth $3-98
SOUTHERN COMFORT LIQUEUR

_ _■ .-
3.98

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

Split by PDF Splitter



o DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. kovo mėn. 22 d. REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

Minint 150 m.-sukaktį nuo Louisiana valstybės įsteigimo, išleis
tas 4 ct. pašto ženklas, vaizduojąs laivą, plaukiantį Mississippi 
upe. (UPI)

KEIČIASI BALFO DARBAI
Balfo gėrybių važmos į Vokietiją sustos

Balfo organizacija kasmet nu 
gabendavo Vokietijon lietu
viams tremtiniams virš pusės 
miliono svarų gėrybių, daugiau
sia maisto (miltų, pieno milte
lių, aliejaus ir 
A V vyriausybė 
didelį perteklių 
pažadėjo duoti
metams, tačiau susidaro sunku
mų jį nugabenti, išskirstyti.

Mat, didžiosios JAV šalpos 
organizacijos (NCWC, CWS, A- 
JJDS) baigia savo darbus Vo-

pan.). Nors J- 
to maisto turi 
ir Baltui jau 
ir sekantiems

MARQUETTE PARKO CENTRE
Mažai {mokėti — 4 kamb., 

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

, Atskiri šildymai. 
$14,800.

Į 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. 

i lotas. $20,950.
Lotas bizniui ir butui. Vieta dide

lėj biznio gatvėj, Marąuette Parke. 
$6.000.

Gabi moteris turės rūbų valyklą 
: ir puikų butą geram name. Brighton 
Parke. $14,800.

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

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

Ties mūsų ofisu, keli blokai į ry
tus, 2 geri pajamų namai. Kainuoja 
$17,500. Duoda $4,800 nuomos į me
tus. Reikia įmokėti $4.500.

PILDOME INCOME TAX

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

Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, 
keli blokai nuo mūsų rašt. $14,500.

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

Du butų niūras. 2 po 6 kamb. Ge
ležinė konstrukcija. Alyvos šildymas. 
Mūro garažas. $29,000.

3130 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- 
fras. Visi butai erdvūs, šviesus. $8,500 
nuomos $66,600.

Apartamentinis. Gelsvų plytų, apie 
$7,000 nuomos. Parduos už $62,800.

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

30 P-
mūro namas. 

$3,600 nuomos.

Modernus mūras, 
sklypas. Garažas.

REAL ESTATE REAL ESTATE

Labai greit didieji — plačiu 
mastu Balfo atlikti darbai Va
karų Vokietijoj bus istorija, bet 
lietuvių — lietuviams šalpa dar 
ilgai nesustos, nes brolių vargo bimU; knygoje
šauksmai pasiekia Balfą iš Lie- j^^gta 40 grožio salonų šunims 
tuvos, SSSR, Lenkijos, Italijos, ir tryg gyvulių kapinės. Praban 

gus pagal madą šuns laidoji
mas kainuoja apie $300.

Pietų Amerikos. Be abejonės, 1 
Balfas tęs šalpos darbus ir Va
karų Vokietijoj tik kita forma, 
kuri bus panašesnė į lietuvių • 
šalpą kituose kraštuose. Teks , 
rūbų paketus siųsti individua- I 
liai ir tik tiems, kurie jų pra- i Minnie Mahon, 79,

RASTOS IŠBADĖJUSIOS
DVI SESERYS

Dvi seserys, abidvi našlės,
____ __  ir Bertha 

kietijoj šiais metais liepos 1 d. pys’ bus tinkamai atestuojami, Meier, 77, vos nenumirė iš ba- 
Todėl bus uždaromos, ir įvežimo 
bei dokumentacijos įstaigos Bre Pa=al individualius gerai ates- 
mene. Taip pat vokiečiai nebe- ituotus Prašymus bei talkinti do 
nori mokėti už tą gėrybių per-^umenta^_ ; Pr^ese ’
vežimą.

Tuo būdu atrodo, kad po š.
m. liepos 1 d. Balfo gėrybių Balfas skyrė daug dėmesio, ne- 
važmos didesniais kiekiais į Vo galės būti užmiršta. Gal pavyks 
kietiją sustos. Vokiečiai teigia, ir ateity į tą mokyklą nugabęn- 
kad jie pajėgūs rūpintis ne tik ti karts nuo karto didesnius

teks skirti ir pinigines pašalpas do. Policija, įsiveržus į jų na
mus, 4155 Fullerton av., rado 
jas gulinčias ant grindų beveik 

norin-1 be sąmonės. Namuose nerado 
i jokio maisto. Seserys nuvežtos 

Vasario 16 gimnazija, kuriai į 00011 apskriUes ligoninę, kur 
i rasta, jog jos, atrodo serga cuk 
' rine. Jų padėtis yra kritiška, 
j
Į

savo gyventojais, bet patys dar kiekius gėrybių bei remti pini-1 
gaiš. Yra realių duomenų, kad1 
pati vokiečių vyriausybė susti
prins materialinę paramą tai 
mokyklai, nes yra užinteresuo- 
ta tos mokyklos išlaikymu sa
vais išskaičiavimais. Ar gimna
zija, negaudama Balfo gėrybių, 
sugebės išlaikyti tą patį moki
nių skaičių, kurių ir dabar m a- j 
žoka, čia nenorėtųsi spręsti. Gal 
geri mokytojai ir patrauks, iš
laikys mokinius.

Kun. L. Jankus,
Balfo reikalų vedėjas

tiems atvykti j JAV.

Pajieškojimai

PKJOGOS-OPPORTI^ITIES

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

POrtsmouth 7-9659

DĖMESIO !

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RCŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSŲ SPECIALYBĖ.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS CLIS, sav.

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewood Ave. 

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

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 TAI
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th St. RE 7-8399

$24,800 mūrinis namas su taverna 
Įskaitant visi šaldytuvai ir Įrengimai, 
prie mūsų įstaigos. $5.000 įmokėti.

$36,900 mūrinis 10 m. po 3 mieg., 
71 ir Mozart, bargenas.

$68,000 “Rooming house”, pajamų 
apie $20.000 metams, pirksite įmo
kėję $14,000.

i $12,000 medinis 5 kamb., 35 p. lo
tas, rūsys. Gage p.

$18,500 visai naujas. 1 mieg. Arti 
mūsų įstaigos.

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

$10,000 įmokėti, 4 m. mūrinis, 
virš $400 j mėn iš 5 auotn>.

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

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

m.

i $13.000 mūrinis 5 kamb., 12 m., 
garažas, mažas įmokėjimas.

$20,800 mūrinis 4 mieg., 8 metų, 
$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 medini pajamų namą 
— 4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild., 
ekstra lotas šalia.

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

$17,900 mūrinis 6 
tas, garažas, naujas 

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

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

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

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

P-,

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. Į 
Cementiniai pamatai. Naujai atre- i 

; montuoti butai. Skalbykla ir pašto- I 
! gė. $16.900.

Mūrinis bungalow, 6 kamb., 80 p. 
sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
$17,900.

13 butų mūrinis, tvirtas. $15,000 i 
I metinių pajamų. Mažas įmokėjimas 
; 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

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus 

kitus daiktus. Ir iš to”- Miesto
R. 
ir 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

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 pasirina. gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVE. LA 3-3384

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas & Co. 
BUILDERS 

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-3792 

llllllliilllllllllllllllllilllllliilliilllllllliuili

I NAUJAI ATREMONTUOTAS
5 kamb. mūr. bungalow prie Mar

ąuette Pk. $19,500.
ARTI Į VISUR!

Geriausioje Marąuette Pk. vietoje 
10 metų mūr. namas, 2 butai po 5 
kamb. (su 3 miegamaisiais). Pigus.

$S55 MEN. PAJAMŲ
: 5 krautuvės ir 3 butai Marąuette
Pk. $59,000.

LABAI PIGUS
Prie bažnyčios ir mokyklos 2 bu- 

! tai po 6 kamb. Namas gražiai re- 
modeliuotas. Gazo šildymas. 2 auto 
garažas. $15,000.

5 METU MFR. BUNGALOAV
Su 3 miegamaisiais. Apsauga nuo 

potvynio. 2 auto mūr. garažas. Skly
pas 33 pėdų. $20.500.

13 APARTMENTU
Marąuette Pk. 213.000 metinių pa

jamų. Galima perimti 5 % % paskolą. 
Kaina jau išderėta.

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

MARQUETTF PARKE 
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. 

1 Normali kaina.
8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2 maS. 

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 ....__ _

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

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

; lų. Viskas moderniška. Gražiai iš- 
dekoruota. Nebrangus.

J. STON KUS, R.B- 
2617 W. 71 st St.

HE 6-1517 arba PR 8-159S

Pilnas 
Gera vieta.

po S kamb. 
jražl krau- 
bizniuL Ar-

Į

išsiunčia įvairių gėrybių už 
daug milijonų dolerių kitiems 
kraštams (Afrikoje, Azijoje) 
šelpti.

Per kelioliką savo darbo me
tų Balfas nugabeno Vokietijon 
tremtiniams arti šešių milijonų 
svarų gėrybių, kurių vertė sie
kė per keturis milijonus dole
rių. Geroka dalis tų gėrybių bu
vo Amerikos lietuvių ar NCWC 
paaukoti rūbai.

Dėl tų gėrybių paskirstymo 
yra buvę įvairių nuomonių, ku
rių gal dabar, einant darbui į 
pabaigą, nevertėtų ryškinti. Ta
čiau norisi nors trumpai pažy
mėti, kad Balfas, skirstydamas 
gėrybes Vakarų Vokietijoj, tu
rėjo paisyti JAV valdžios nuo
statų, vokiečių reikalavimų ir 
pan. Pvz. negalima buvo gėry
bių gauti mažesniam kaip 10,- 
000 žmonių skaičiui, todėl no
rom nenorom teko prijungti ir 
šelpti kitų tautybių žmones ar
ba jau atvėsiusius lietuvius, ku
rių tarpe yra nemaža ir buvu
sių repatriantų, kartais vokie
čių piliečių. Jie savo lietuvybę 
demonstravo tik imdami iš Bal
fo gėrybes. Negalima buvo kai 
kur maisto pristatyti, tada rei
kėjo prašyti vietos karitatyvi- 
nės organizacijos talkos, o jų 
daviniai būdavo “liesesnį”.

Faktas tikras, kad Balfo gė
rybių Vakarų Vokietijoj tekda
vo daugiau asmenų, negu yra 
gerų lietuvių atvykstančių į lie
tuvybės darbą; tačiau tai buvo 
Balfui iš šalies primesta, daž
nai privaloma būtinybė, dėl ku
rios tikrieji lietuviai neturėtų 
jaudintis, nes vienokiu ar kito
kiu atveju jiems nebūtų tekę 
didesnės porcijos. Mat, tai drau 
dė donatoriai, kurie nustatyda
vo šalpos normas duodami mai
stą. Savo pirktas už pinigus ar 
savo surinktas gėrybes Balfas 
dalino tik lietuviams. Dėl to 
mums priekaištaudavo gėrybių 
— pinigų negaunantieji. Sunku 
visiems visad įtikti.

Reikia pastebėti, kad geri 
Balfo darbai blogų lietuvių la
biau nepagadino. Priešingai, jie 
visad prisimins, kad lietuviai tu 
Tėjo dosnią ir pakantrią širdį.

CHICAGOS ŽINIOS
JEI NESIMOKYS, NEGAUS 

PAŠALPOS

Cook apskrities viešos pašal
pos direktorius Raymond Hil- 
liard pasiūlė 50,000 iš 285,000 
gaunančių bedarbio pašalpas 
mokytis kokio nors amato, 
taip teikiama pašalpa bus 
traukta.

DALINAI IŠTEISINO
PADEGĖJĄ

Ki-
nu-

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

$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 U 51M St AA 5-5030

i
Perskaitę “Draugą", duoki-

te jį kitiems pasirkaityti.

i
i

I

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, m.

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai 

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3s3&83

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

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

I

J

SILPNAME KŪNE
Šitokiu pavadinimu nauja dr. 

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

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

Į 
i

PRIE MARQUETTE PARKO

2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Mūr. garažas. Arti 60-os ir Rocktvell. 
Už netikėtų, 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. Apsemimo kontrolė. 
Arti 66-os ir j vak. nuo Kedzie. Tik 
$17,900.

(

Šeimos reikalų teisėjas Alf- 
red Cilella rado 13-kos metų' 
jaunuolį nekaltą už Angelų 
Karalienės mokyklos padegimą 
prieš kelerius metus, kai žuvo, 
daug mokinių ir vienuolių mo
kytojų. Vienok berniukas ras
tas kaltas už keturių pastatų 
padegimą Cicero.

i

Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus!

6 butų 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.

Rūbų valykla ir gražus butas su 
namu. Patalpos galima panaudoti ki
tam bizniui. Lengvos sąlygos šeimai, 
ypatingai žmonai norint . 21 
metines pajamas apie $5,000 < 
namuose. Brighton Parke. 
$14.800.

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais

J. BACEVIČIUS

padidinti 
esant 

Tik

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

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

'iiiiimiiiiiiiifniiiiiiiiiiiiiiiiimiimiimp
Visi Pittsburgh’o lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą 
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
is

MARQUETTE PARKE
72 ir Mozart. Mūr. 7 kamb. bun- 

galow. 4 mieg. 10 metų senumo. 
Gazo šiluma. 2 aut. garažas. Tik 
$5,000 įmokėti. Kaina $Z3,909.

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

73-čia ir Richmond. Mūrinė 6 
kamb. rezidencija. 12-os metų. 45 p. 
sklypas. 2 maš. garažas. Namas lais
vas pirkėjui GŽli užimti dabar. 
$19,900.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVE.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4689

I Skelbkitės “Drauge”
CONTRACTORS

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

Ofiso ir namų telefonas: 
fe PRospect 8-2013
i| 7403 SO. VVESTERN AVE.

fe Chicago 36, Illinois
--

. --------------------------------- - ----------- ' —

A. ABALL R00FIN6
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Dovvnspouts, Stogai. Dnm 
traukiai Pataisomi. Išsmalinaml ar 
ba dedame naujus._ Stogai atnaujins 
mi (re-coated). 
“Tuckpointing”.
Nemokamai 
sios karnos 
dara dieną 
niais.

Dažymas iš Laukt 
Pilnai apsidraudę 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

ŠILDYMAS "

A. Stančiauskas instaliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 

Mr alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

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

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

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

Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus 
-boilers), air 
nos (gutters) 
mokėjimas.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

TURI BALIONĄ, NETURI 
DUJŲ

Lane technikos mokyklos 
Astrofizikos draugija nori pa
leisti į erdves mokslinį balioną 
su radiacijos, oro spaudimo ir 
temperatūros matavimo įrengi
mais, bet trūksta $60 nupirkti 
reikalingą balioną išpūsti heliu- 
mo dujų. Universitetai, kariuo
menė, laivynas ir privačios įmo 
nes atsisakė parūpinti heliumo 
dujų.

TAI ŠUNS GYVENIMAS
Chicagoj pernai šunų maisto 

nupirkta už 12 mil. dolerių; šu
nims drabužėlių nupirkta už 6 
—8 mil. dol. Chicagos “Raudo
noji” telefonų knyga talpina be 
veik tiek šunų ligoninių skel-

RADIJO STOTIES BRADDOCKS

Kiekivenų sekmadieni nuo 
1:30 iki 2:00 vaL o. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Lithuanian Catholic Hoor.
Radio Station WLOA, Braddock. 

Pennsylvania.

|.—---------------------------------------------------- -- -----
-iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiini 

Gražių vizitiniu kortelių 
biznieriui-profesionaiui

reikia
DRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street
CHICAGO 29. ILLINOIS

Skambinkit LUdlow 5-9500
iiiiiiimiiimimiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiii

Į

PASINAUDOKITE
‘DRAUGO’’ SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje 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 programjl vadovus bei 
ritus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrini 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

t

k

KERELIS BROSJ
CONSTRUCTION CO- 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIU8 
MEDICINOS ir PREKY B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

Heating Contractor
Greit, sąžiningai ir garantuotai 
Įrengia 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 & SHF.ET METAL 

4444 S. VVestern Ave^
Chicago 9, HL
Tel. VI 7-8447

fe LAPKUS BUILDERS, INC. g 
y Statome įvairius pastatus. Dar- C 
jF’.baa atliekamas labai sąžiningai, R 
^vartojant geriausias medžiagas, fe' 

rime dar keletą sklypų Chicagoj. 
6440 SO1TH PULASKI RD.
RE 7-6630 arba LU 1-0400

i

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge’ Remkk dien. “Draugę

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5158

CONSTRUCTION C0. J
REZIDENCINIAI, =

Jhkomerciniai, =
MEDICINOS IR =
KITOKĮ PASTATAI =

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2084 Chicago, UI.

[v. Šimkus"!
Statybos le Remonto Darbai 
2618 VVEST 7184 STREET 

Tel.; PR 8-4288 tr TE 9-5581 v.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas lieto 
viu dienraštis. Gi skelbimu kainos 
visiems prieinamos.

Split by PDF Splitter



r DAILININKAI T. VALIUS IR 
N. KULPAVIČIENe — LAUREATAI

Žinios iš Hollyvoodo f

Kanados Lietuvių Šv. Vardo 
kapinių įvažiavimo vartų pro
jekto konkursas pasibaigė va
sario 16 d. Galutiniai konkur
so rezultatai
iš trylikos autorių — gauta net 
25 itin gražaus ir rūpestingo 

. darbo braižytiniai projektai.
** Kai kurie iš

dailininkų gražų atsiliepimą ir 
nuoširdžias jų pastangas.

Išrinkus dar vieną premijuo- 
tiną kūrinį, kurio autorius bu- 
pasirašęs “Koplytstulpio” sla
pyvardžiu, ir atidarius voką 
— paaiškėjo, kad antrosios 
premijos projekto autorė — 

------------ iš jų — net su gip- dail. Nora Kulpavičienė. Abu 
ainiais ar mediniais modeliais, laimėtojai — torontiškiai. Ne

iš gautųjų projektinių dar- laimėjusių vokai visai nebuvo 
bų jury komisija pirmiausia atidaryti.
atrinko vieną, kaip geriausią Premijuotieji kūriniai — abu 
ir tinkamiausią, paskirdama jo obelisko formos, aukštoki, į 
autoriui numatytą 400 dole- dangų šaunančios išvaizdos, 
rių premiją. Pagal tą projek- Būta ir daugiau obelisko for
tą ir bus papuoštas įvažiavimas mos kūrinių, bet būta ir kop- 
į Liet, kapines. i lytėlių su Rūpintojėliais, kurie

Projekto autorius, vietoj sla- deja, jury komisijos dėmesio 
pyvardžio, buvo pažymėjęs sa
ve tik skaitmenimi. Atidarius 
voką, paaiškėjo, jog skaitmuo 
ir pirmosios premijos laimėto
jas yra žinomas mūsų grafikas 
daiL Telesforas Valius.

pasigėrėtini:

SPAUDOS INFORMACIJA NE 
PANEGIRIKOS

JUOZAS KARIBUTAS. Calif.

Prieš kiek laiko netikėtai at- Vienu laišku iš “Academy of

nepatraukė, svarbiausia gal to
dėl, kad žemoki, nepabrėžian- 
tys to iškilmingumo, kokio no
rėta, kad puoštų lietuvių am
žinojo poilsio buveinės vartus.

Tarp dvidešimt penkių pro
jektų būta ir daugiau gana 
įdomių ir savo originalumu pa-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. kovo mėn. 22 d.

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 3-0833 * PR 8-0834

i
1

; reiškimas — anaiptol — ne
reiškė peikimo, nes projekto 
tikrai būta originalaus. Auto
rius savitu būdu išpildė staty- , 
tą konkursui sąlygą (kad bū- :
tų kūrinyje Rūpintojėlis), to- {Jaukė kiekvienas į Hollywoodo Motion Pictures” smarkiai pasi
dėt, matyt, ir sugalvojo ypač korespondentų šaukiamą infor- sakyta prieš Hollywoode varo- 
originalų būdą savo minčiai ir 
kūrybai išreikšti.

Pažymėtina, jog 
praėjusių metų pusėj, 
Tarybai su Šv. Jono 
šį konkursą paskelbus ir atė
jus baigmės terminui, tebuvo 
gauti tik keturi projektai. Te-

I
ko konkurso terminą pratęsti
dar porai mėnesių, truputį pa- sėdžiui palankus (tai buvo 12

! keičiant ir
; (atsisakyta sąlygoti kūrėjus, džiau dalyvauti.
jog projektuose būtinai priva
lo būti įjungtas ir lietuviškas 
Rūpintojėlis, priduriant, kad 
Rūpintojėlį galėtų pakeisti ir 
koks nors kitas tautinis ar re
liginis simbolis).

Po termino pratęsimo ir tai-

siiKyui prieš nuuyvvuuac voiu- 
macinį posėdį, kuris pagal nu- ; mas intrigas, ypatingai filmų 
rodymą, turėjo įvykti garsiame nominavimo sezone. Ne veltui 

I Ambassador viešbutyje. Pabrėž- vienais metais viena aktorė pa
tinai pasakyta, kad į posėdį sakė: “Laimėjau geriausios ak- 
kviečiama iš visų kraštų tik po torės vardą, bet įsigijau priešų 
vieną spaudos darbo žmogų ir ir praradau draugų”.

1 tą, kuris esąs seniausias, ne am 
žiumi ,bet įsitvirtinimu į Holly- Nominuoti 1961 m. filmai ir 
vvoodo “Press” klubą. Nors lai- aktoriai
kas nelabai šaukiamajam po-

Hollywoodo akademiškoji no- 
konkurso sąlygas vai. pietų metu), bet nuspren- minacija bus iš eilės jau 34-ji. 

Paskelbta praėjusiųjų metų no
minuoti filmai bei aktoriai. Iš-, 
kilmės bus šių metų balandžio 
9 d. 7:30 v. v. toje pačioje vie
toje, kaip ir pernai — Santa 
Monica Civic Auditorium.

Geriausi aktoriai: Charles 
Boyer filme “Fanny”, Paul 
Newman filme “The Hustler”, 
Spencer Tracy filme ‘Judg-

antrojoj 
Kapinių 
parapija

I

Kadangi tiek gražių projek- 
Ą tinių darbų prisiųsta, tad ju-

ry komisija, pasitariusi tarpu- trauklių kūrinių. Pvz. viename
savy ir gavusi Šv. Jono para- iš jų — brominės formos an- syklių pakeitimo, kaip mato- 
pijos klebono pritarimą, nuta- goj — pakabintas kryžius su me, projektų derlius ypač pa- 
rė prenjijūoti dar vieną iš at- ’ " ' * - - - _
siųstųjų projektų, paskiriant 
ir antrąją premiją, kuri kon
kurso sąlygose nebuvo numaty
ta — 100 dol. Tai padaryta, 
pagerbiant mūsų architektų ir

Nukryžiuotoju. Lankydami iš- gausėjo. Per pastaruosius porą 
statytųjų projektų parodą — mėnesių, prie keturių anksčiau 
kai kurie žiūrovai netgi šaky- gautųjų, prisidėjo dar 21 pro
tavo, jog tai esąs “dvigubas jektas.
nukryžiavimas”. • 

j Žinoma, šitoks žiūrovų išsi- Į

I

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams -Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

MUSŲ KOLONIJOSE
UIIIHIimiilIlIlIlIKIIIIIIIIIIlinilllllIlIlIlIlIillllillHiiiiiiiiiiiiHifiiiiHiiiiHii

ronio vardo parke Worcester, 
paminėti.

Taip atrodys, pagal architekto projektą, statomos patalpos Mai-
Mass., Maironio 100 metų sukakčiai 

(Nuotr. Meilaus)

Kas autorius buvo pristab
dę iš pradžių — nežinoma: gal 
kai kurie autoriai kūrinius bu
vo suplanavę, bet nespėjo; 
o pagaliau tenka tik pasi
džiaugti, kad konkursas labai 
gražiai pavyko. Gi laimėtojams, 
ta pačia proga, tenka palinkėti 
sėkmės ateities kūrybiniuose 
horizontuose, o su šiuo laimė
jimu — juos pasveikinti.

Pr. Alšėnas

Jau 10 minučių prieš 12-tą ra ! 
dau visą eilę spaudos žmonių, Į 
kalbančių įvairiausiomis kalbo
mis. Čia jų susirinko arti šimto.

Mitingą atidarė R. Vogei, 
Chairman of Foreign Language 
Film komiteto pirmininkas. Jis 
gana smulkiai apibudino šio 
krašto filmų įstatymus dėl sve
timųjų filmų, ypatingai skirtų 
“nominuoti”. Gana apščiai išda
lino įvairios informacinės me
džiagos. Buvo paruošti pateikti 
greitai informacijai nemokami 
telefonai. Galėjai, kad ir su pa
čia Chicaga pasikalbėjimą pra
vesti, ką daugumas korespon
dentų ir padarė.

Plačių pasisakymų bei disku
sijų korespondentams nebuvo 
duota. Viskas sukėsi apie atei
nantį “Oskarų” teikimo planą 
bei jų paruošą. Esą turi būti 
spaudos informacija, o ne pane
girika, prisilaikant kiek galima 
daugiau objektyvumo.

Tokia skrybėlaite demonstruoja
ma New Yorke. (UPI)

I

“DAINAVOS” JAUNIMO STOVYKLAI PAREMTI

VAJUS

Daugumas esate girdėję apie 
Dainavos šalį iš Krėvės raštų. 
Ji šiandien yra palikusi toli už 
Atlanto. Tačiau šitokia šalis su 
gražiais kalneliais ir Spyglio 
ežerėliu yra čia pat, netoli Dėt-

4

Worcuster, Mass.
Gražiai atžymės Maironio 
100 metų gimimo sukaktį

Worcestery, Mass., prie Quin 
sigmond ežero Lietuvių Labda
rybės draugija turi gražų Mai
ronio vardu parką, kurį mėgs
ta Worcesterio lietuviai, ypač 
jaunimas, nes yra daug vietos 
maudytis .sporto aikštelės, daug 
vietos automobiliams. Ten bu
vusios patalpos paseno ir visiš
kai nesiderino su gražia aplin
ka.

Draugijos vadovybė ir nariai 
nutarė šiemet pastatyti naujas 
patalpas ir tuo atžymėti Mairo
nio 10Č metų gimimo sukaktį. 
Pastate bus salė parengimams, 
didelės patalpos piknikautojams, 
patalpos jaunimui, butas namo 
šeimininkui, spintelės rūbams 
pasidėti, dvi virtuvės, baras ir 
kitos reikalingos patalpos.

Statyba jau pradėta ir numa 
tyta baigti birželio mėnesio pra 
džioj. Šiuo metu vyksta gyvas 
pinigų telkimo vajus, nes drau
gija neturi pakankamai lėšų to
kiai statybai įvykdyti. Draugija 
išleidžia bonus dešimčiai metų 
su 4% metinių palūkanų, kurie 
bus apdrausti įkeičiant nekilno
jamą turtą. Sudarytas platus 
vajaus komitetas, kuriam vado
vauja draugijos vicepirm. Ka
zys Adomavičius, o talkina visi 
valdybos nariai ir atskiri na
riai. Komiteto garbės pirminin
ku yra Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. J. Bakanas. Nu
matyta kreiptis ne tik į drau
gijos narius, bet ir kitus lietu- 
vius, padėti šį gražų sumany
mą įgyvendinti.

Kovo 25 d. 4 vai. po pietų 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
rengiama neapmokama vakarie
nė, į kurią komitetas kviečia vi
sus lietuvius atsilankyti. Čia 

. bus suteiktos visos informaci- 
Į jos apie vykdomą statybą ir ve
damą piniginį vajų, čia taip pat 
bus priimamos aukos ir pasko
los ir bus galima duoti pasiža
dėjimus vėliau paremti staty
bos fondą. V. Ms.

Putnam, Conn.
Kopiant į viršūnes

Kovo 16 -18 d. mūsų 40 buvo 
susirinkę į tremtinių moterų už 
daras rekolekcijas Nekalto Pra 
sidėjimo Seserų vienuolyne, Put 
nam, Conn. Rekolekcijose teko 
išklausyti gražių konferencijų, 
kurias vedė kun. A. Tamošai
tis, SJ.

Savo konferencijose rekolek
cijų vedėjas gražiai aiškino a- 
pie žmogaus, kaip odisėjo, ke
lionę į Dievą. Prašė melstis už 
dvasios vadus, ragino mylėti 
gražiąją savą kalbą, net paber- 
damas Maironio keletą gražių 
posmų. Iškėlė meilę darbui, gro 
žiui, vaišingumą; kvietė atsi
žadėti mūsų tautos ydos savi
meilės, skundų, vienas kito ėdi
mo.

Baigus rekolekcijas, tenka 
laukti kun. A. Tamošaičio kny
gos “Krikščionija pasaulio te
atre”, o grįžus į namus girdė
tas mintis perduoti lietuvių ka
talikių moterų plačioms ma
sėms.. Tai bus mūsų pirmasis 
visuomeninis katalikiškumas.

Mergaitėms rekolekcijos Put nę, 
name įvyksta kovo 23-25 d. Bernotaitytę ir kt.

J. F. LIDEIKIS
IDOTUVIŲ 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

AMBULANCF PATARNAVIMAS DIENA DB NAKTĮ

i
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th AveM Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

ke”.

tuščią
9837

ment At Nueremberg”, Maximi- 
lian Schell filme “Judgment 
At Nueremberg”, Stuart Whit- 
man filme “The Mark”.

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

■ galima pasiunčiant ne 
vokelį. St. Tumosienė,
So. Albany, Chicago 42, UI. Su

f

Stovyklos Globos komitetas I

fe*

••

J

Geriausios aktorės: Audrey 
Hepbum filme “Breakfast At 
Tiffany”, Piper Laurie filme 

tokia maža pastanga jūs galite [“The Hustler”, Sophia Loren
atlikti tikrai didelį ir lietuvių iš I filme “Two Women”, Geraldine 
eivijai reikalingą darbą. Tad, Page filme “Summer And Smo- 

roito. Tai “Dainavos” Jaunimo* neatidėliokimt, bet atlikime šią 
stovykla. Didelė dalis jaunimo [pareigą šiandien.

[ją gerai pažįsta, nes kai kurie 
ne vieną vasarą praleido ten po 
keletą savaičių. Ji įsigyta dide
lio pasiaukojimo, darbo bei ryž
to dėka. Tai dovana lietuvių 
jaunimui. Šiame, 226 akrų plo
te jau yra pastatyta 4 pasta
tai. Jau penkios vasaros ten 
stovyklauja lietuvių jaunimas. 
Tačiau šiai vietovei dar yra bū
tinai reikalingi 3 pastatai, ku
rių statyba yra pradedama šį 
pavasarį. Šiuo tikslu kreipia- 

I mės į lietuvių visuomenę ir pra 
šome prisidėti prie šio židinio 
stiprinimo. Yra skiriama burtų 
[keliu didelė dovana. Prisidėti

MIESTE NUŠOVĖ LAPĘ

Policininkas Raymond Stok- 
losa vienu revolverio šūviu nu- 
dėjo lapę Northwest autostra
doje arti Avondale parko.

Geriausi filmai laikomi “Fan- 
ny”, “The Guns Of Navarone”, 
“The Hustler”, “Judgment At 
Nueremberg”, “West Side Sto
ry”.

Po visų tų dar seka visa ei
lė, kaip tai: geriausi gaminto
jai, režisoriai, kompozitoriai, 
dekoratoriai, kostiumai ir t. t.

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS M0DERNI1K0S
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MASINOM! VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

ir kovo 30, 31 d., ir balandžio 
1 d. Kviečiame atsilankyti ir 
paklausytt rekolekcijų vedėjo 
žodžio! Jei nebuvot niekada, pa 
bandykit, o grįšit su didžiau
siu užsidegimu dirbti, net save 
užmiršus dirbti, kad Dievo Ka
ralystė priartėtų žemei.

Užtikriname, jaunosios lietu
vaitės, kad po šių rekolekcijų 
jus jau niekada nereikės ragin-| 
ti, o jūs kitą met atsivesit pas
kui save būrius. Atsilankykite? 
Į kalnus, į viršūnes, paskui 
motinas ir dukras. Šį 40-ties re- 
kolektančių grupė dėkoja mo
tinėlei Augustai, mus paskati
nusiai, seselei Paulei mus glo
bojusiai. Malonu buvo rekolek
cijų klausiusių tarpe matyti bu 
vusias seselių pensionato gyven 
tojas: E. Marijošiūtę, Vaišnie- 

Giedraitytę-Grajauskienę, 
K. KehL

A. -j- A.
MARIJONAI TARULIENEI mirus, 

jos sūnui Norbertui ir jo žmonai Filomenai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. .

Bronius ir Eugenija Blmsfrubai 
Jonas ir Antanina Rejeriai 
Kazys ir Birutė Sekmakai

A. -Į- A.
JOSEPH A. STULGIN

Gyveno 5420 S. Ncenah Avė. /

MirS kovo 21 d.. 1962. 6:15 vai. ryto, sulaukęs 71 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Maria, duktš Margaret 

Rak. podukra Dr. Victoria B. Vacha: posūnis James C. Vacha, 
brolis Adam Stulgin, sesuo Anna Lukas, sesuo Maggie Mineka, 
seserų ir brolių vaikai, kiti giminSs. draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Sobicsk koplyčioje, 6037-45 S. Archer Road 
prie 61st St., Argo, III.

LaklotuvSs įvyks šeštad.. kovo 24 d., iš koplyčios S:45 vai. 
ryto bus atlydytas į St. Daniel the Prophet parapijos bažnyčių. 
54th St. ir Nashvillo Avė., kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, podukra, posūnis ir kt. giminės.
Laidotuvių direktorius Sobicsk Funeral Home, tol. GI, 8-0136.

Perskaitė dien “Draika” duokite ii kitiems

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIG AN 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. OLympk 2-1003

2424
2314

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

Pasinaudokite
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. kovo mėn. 22 d. IŠ ARTI IR TOLI
X šv. Pranciškaus vienuo

lyno rėmėjų Chicagos apskritis 
rengia banketą su gražia pro
grama sekmadienį, kovo 25 d. 
4:30 v. p. p. Nek. Prasid. Pan. 
Šv. parapijos svetainėje Brigh
ton Parke. Bus pagerbti 35 m. 
išbuvę rėmėjai, o jų yra gana 
daug. Tą dieną 11:15 v. bus 
laikomos šv. mišios Nek. Pras. 
Pan. šv. bažnyčioje už miru
sius ir gyvus rėmėjus. Visus 
kviečiame gausiai atsilankyti. 
Apskrities pirm. Uršulė Rastei 
nienė, Jonas Kerulis ir kitos 
komisijos narės darbuojasi, kad 
visa gerai pavyktų.

X Moterų sąjungos 67-ta 
kuopa nutarė dalyvauti Mari
jonų Bendradarbių seime, iš- 
rinkdamos delegatėmis Kotr. 
Jančienė, Albina Poškienė, P. 
Dundzilienę, ĮNaįhaliją šajtūnienę. 

Paskyrė ir auką: $5.00 seimui 
ir $5.00 klišių mašinos fondui.

X Lietuvių Fondo Tarybos 
kovo 7 d. posėdyje, LF val
dybos pirm. T. Blinstrubas pri
statė Tarybai patvirtinti nau
jai sudarytą Lietuvių Fondo *e,ir dabartmis 
valdybą. Valdybos sąstatas 
Teodoras Blinstrubas — pirm., 
Antanas Rūkštelė — vicepirm.,

X Rimas Rudys studijuojan 
tis fiziką Chicagos universite- 
........................... > “Ateities” re
daktorius, dalyvaus šį šeštadie
nį, kovo 24 d., 7:30 v. v., Jau
nimo Centre, Gavėnios semina-

Jonas Vaičekonis — sekr dr ro s™Poziume, kurio tema yra *’ * _ __... .
Vladas Šimaitis — iždin., Sta
sys Rauckinas — i 
jai. Valdybos adresas: 7243 S. 
Albany Av., Chicago 29, UI., 
tel. HE 4-4076. Kovo 13 d. 
LF valdyba turėjo pirmą posė
dį, kuriame aptarė veiklos gai
res, darbo apimtį bei aktualiuo 
sius organizacinius klausimus.

X Elena Blandytė gražiai dai 
navusi “Laiškai lietuviams” va 
karienėje, Maironio minėjime 
kovo 31 d. 7 v. v. pailiustruos 
prof. J. Brazaičio paskaitą di
džiojo poeto kūriniais.

X ALRK Moterų sąjungos 
46 kp. veikia jau astuoni metai. 
Kuopos steigėja yra plačiai ži
noma organizatorė Marijona j 
Šrupšienė, kuri dabar eina fi- 
nansų raštininkės pareigas. 
Pereitą sekmadienį nemažas na 
rių būrys dalyvavo vakarienėj 
Lietuvos generaliniam konsu
lui dr. P. Daužvardžiui pa
gerbti.

X Žaibo turnyras. Chicagos' 
“Neries” sporto klubo šachma
tų sekcija ruošia didelį žaibo 
turnyrą sekmadienį kovo 25 d. 
Jaunimo Centre, 5620 S. Clare- 
mont Avė. Pradžia 12 vai. die
ną. Dalyviai prašomi pagal ga
limybę atsinešti šachmatus, o 
ypač laikrodžius. Smulkesnių 
informacijų galima gauti va
karais telefonais: V. Karpuška, 
LU 5-2337 arba A. Zujus, YA 
7-9154.

“Romantiškoji ir racionali pa-
informaci-j ^ūra 'l tautiškumą”.

X Edvardas Cicėnas, kovo 
18 d. šventė savo gimimo die
ną. Ta proga Ed. Cicėnas sa
vo naujoje gražioje rezidenci
joj, 3828 W’. 65 St., iškėlė šau
nias vaišes ir buvo savo šei
mos ir artimųjų pasveikintas. 
Edvardas ir Paulina Cicėnai 
pavyzdingai išauklėjo 3 dukre- 
ris Žiniją, Silviją ir Aldoną, 
kuri yra ištekėjusi už Kazi
miero Labedzki ir augina duk
relę Anną Pauliną. E. ir P. Ci- 
nėnai yra stambūs gerų darbų 
rėmėjai ir ilgamečiai Draugo 
skaitytojai.

X Neverta ranka rašyti, 
nei atmintinai skaičiuoti. Daug 
gražiau, greičiau ir be galvosū
kio Jums tai atliks mažos ra
šomosios, skaičiavimo, čekiams į 
rašyti, pinigams ir dokumen
tams registruoti mašinėlės. Ka
talogus bei informacijas gau
site dykai, tik pranešę savo 
adresą: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Drive, E. Northport LI, 
N. Y., kuris “Draugui” žino
mas, kaip sąžiningas asmuo.

(Pr.)
X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 

metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737

J. A. VALSTYBĖSE Kaulakienės) motiną. Susirin- J 
- . . . v i ko ne mažas būrelis lietuvių,

kuris buvo vaisingų seimininkų 
, _ t pusryčiams. Jų puoš
ni rezidencija yra A. D. Kau- 
lakis, 4763 SW 82 St., tel. MO 
1-1463,

, šiaurės.

31 d. 7 v. v Apreiškimo para-; , . „
l • • , • • c 04. • tt pakviestsai pijos saleje, North 5 St., ir Ha-: . .
vemeyer St., Brooklyne, įvyks 
jaunimo teismas. Tai bus pir
mas bandymas New Yorke pla 
tesniu mąstu teismo forma iš
kelti dabartinio jaunimo ydas, 
ir jas apginti. Už efektingą jau 
nimo ydų iškėlimą bus atsako- 
mingas Algirdas Budreckis iš 
Elizabeth, N. J. Jaunimo gy
nėjas bus dr. Vytautas Vygan
tas. Prokuroras ir advokatas 
turės po porą liudininkų savo 
pozicijoms sustiprinti, 
sprendimą paskelbs teisėjų 
legija, kurią sudarys vyr. 
sėjas Vincas Rastenis, ir 
sėjai Dalia Bulgarauskaitė 
Vytas Radzivanas.

Teismą organizuoja Lietuvių 
Bendruomenės New Yorko apy 
gardos valdyba, vadovaujant 
jaunimo reikalų atstovui. Ro
mui Keziui. Visuomenė kviečia 
ma dalyvauti. Įėjimas nemoka
mas.

— Janina Pakštienė, Ona 
Kaulakienė, Anita Navickaitė- 
Karns, Jonas Lucas, Elizabeth 
įLucas, Marie Palonis, Chas. menės Sao Paulo choras atšven 
Palonis, Isidore Nedvara, An- tė vasario 11 d. 25 m. sukaktį, 
tanas Dičmanas, A. D. Kaula- 
kis, Ona ir Vincas Skupeikai, 
Peppy Strilla, atsiuntė kolekty 
vinį laišką iš Miami, Fla., Drau 
go red. kun. dr. J. Prunskiui, 
jo vardinių proga.

— Knygų išpardavimo pro
ga didesnį kiekį knygų Drau
ge užsisakė Raulinaitis, Los 
Angeles, Calif., Virbickas, Phi
ladelphia, Pa., Gleveckas, Al
bany, N. Y., kun. C. Pugevi- 
čius, Baltimore, Md. Kviečia
me visus pasinaudoti knygų iš
pardavimo mėnesiu.

— Miami, Fla., kovo 18 d.
Mykolo par. bažnyčioje

kur vasaroja svečiai iš

KANADOJ
Sulgys, London, Ont., 

įsigijo knygų už didės-

Teismo 
ko- 
tei- 
tei- 

ir

X Dail. Stasys Kancevičius, 
aktyvus visuomenininkas, 1951 
ir 1952 metais Illinois statė lai 
mėjęs pirmas vietas kaipo ban- kun. Garmus atnašavo šv. mi- 
ketų vedėjas, sumanė savo ga
bumus patikrinti ir kaip kalbė
tojas ir jau dalyvavo dviejuose 
konkursuose, Roseland apyl. ir 
pietų Chicagos, laimėdamas pir 
mas vietas. Sekantis konkursas 
įvyks balandžio 26 d., kuriame 
dalyvaus 20 klubų, šio konkur
so laimėtojas pateks į Illinois 
valst. konkursą, iš kur laimė
tojas turės progos dalyvauti Į 
tarptautiniame konkurse. S. 
Kancevičiui nesvetima yra ir 
lietuviškoji veikla, priklauso 
liet. Vyčiairis, Balfo 57-to sk. 
v-bai ir LB Roselando apylin
kei. Dukros Marytė ir Kristina, 
uoliai lanko lituanistinę šešta
dieninę mokyklą.

Šv.

X Šv. Antano parap. mo
kyklos Cicero Tėvų Komitetas 
ruošia bazarą balandžio 8 d., 
sekmadienį, 2-9 v. p. p. Bus 
įvairių rankdarbių, 
saldainių, gėlių, namie gamin
tų tortų ir kt. Bus bufetas, 
žaidimų vaikams. Kviečiami vi
si tėvai ir svečiai dalyvauti.

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

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

— J.
Drauge
nę sumą, pasinaudodamas kny
gų išpardavimo mėnesiu. Kvie
čiami ir visi kiti papildyti sa
vo bibiliotekas knygomis, ku
rias dabar galima 
mažesnes kainas.

— Toronto vyrų 
vadovaujamas muz. 
levičiaus, gegužės 5
tuos New Yorke, Webster Ma- 
nor salėje. Koncertą rengia A- 
kademinio Skautų Sąjūdžio 
New Yorko skyrius.

— V. Seniūnas su kitais 
dviem partneriais pirko Brand- 
forde viešbutį už $330,000. Svei 
kiname.

įsigyti

kvartetas,
Stasio Gai
d. koncer-

BRAZILIJOJE
— LRK šv. Juozapo Bendruo

Cambride, Mass., vyčiai išrūpino pas miesto merą Edward A. 
Crane sutikimą iškabinti Lietuvos vėliavą ant miesto rotušės per 
visą vasario 16 dieną. Nuotraukoje vyčių atstovai pas miesto 
merą: iš d. j k. Jakutis. Al. F. Marcinkevičius ir Ed. Purinas 
Toliau jų dvasios vadas kun. Vinc. Valkavičius ir parapijos var
gonininkas smuikininkas Iz. Vasyliūnas. Centre sėdi miesto meras 
Ed. A. Crane.

Chicagoje
VAIKAI ŽUVO GAISRE

t Keturi vaikai žuvo gaisre, 
kai sudegė namas prie 7218 S. 
Chicago av. Tėvai Joseph ir 
Pauline Heard ir kitas vaikas 
buvo sužeisti. Dar vienas vai
kas šoko iš antro aukšto lan
go, bet nesusižeidė. Sužeistieji 
buvo nuvežti į Jaekson Park 
ligoninę.

Chicagoje ir apylinkėse

MAŽIUKĖ IŠGELBĖJO 
DIDČKĮ

Užsidegus Dės Plaines Mo- 
tor Inn viešbučiui, 1301 Lee, 
102 svarų Sheila Clark, North- 
west Orient lėktuvų patarnau
toja, išgelbėjo nuo 
troškusį 6 pėdų, 
Donald Tyson.

i

IŠIRO NAILONO

i dūmų už-
200 svarų

*
KOJINĖS

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS 
BRONIAUS MURINO 

PARODA
šeštadienio vakare, kovo 

d., Čiurlionio Galerijon Chica
goje dail. Broniaus Murino pa
rodos atidaryman susirinko 
itin gausus meno mylėtojų bū
rys. Trumpu žodžiu parodą ati
darė Menininkų klubo pirm. 
Povilas Gaučys, pakviesdamas. 

Į išsamesnį žodį tarti prof. Al
biną Liaugminą. Profesoriaus 
kalba virto neperilga, tačiau 
gana įdomia paskaita šių die
nų meno problemomis. Įžangoj 
iškėlęs keletą meno sampratos 
problemų, kiek ilgiau apsisto
jęs prie Broniaus Murino kū
rybos, prof. A. Liaugminas į- 
domiai išdėstė mūsų laikų mo
derniojo meno situaciją, ras
damas jai pateisinimo ir natū
ralaus pagrindo visoje šių die
nų kultūrinėje tikrovėje, žo
delį pabaigai pridėjo ir Čiurlio
nio galerijos direktorius dail. 

i M. Šileikis. Po oficialaus ati-

17

gyti. Per mokymosi laiką bedar 
biams bus mokamos pašalpos.

Po paskaitos buvo būdingų 
paklausimų, j kuriuos adv. Bi- 
ling išsamiai atsakė. Pvz., jei 
žmona pametė savo vyrą, ar 
ji gali gauti nedarbo pašalpą? 
— Negali, galėtų, jei netektų 
darbo, 
darbis 
gauna 
reikia 
šalpą.

Lygos atstovas paruošė 
reikalu platesnį pranešimą, 
ris bus paskelbtas spaudoje.

Pr. šul

Per 150 merginų dirbančių 
antrame ir trečiame aukšte Me 
Cormick pastate, 332 S. Michi
gan av., buvo labai susijaudi
nusios paslaptingu įvykiu, ko
dėl joms visoms tą pačią die
ną iširo ir suskylėjo kojinės ir 
kiti nailono drabužėliai.

bet ne vyrą. Kodėl be
turi taip ilgai laukti, kol 

pašalpą? — Todėl, 
patikriti jo teisę į

UŽSIBAIGĖ PIRMAS 
STREIKAS

kad
pa-

tuo 
ku-

PAŠTO ŽENKLŲ RINKĖJŲ 
DĖMESIUI

Užsibaigė 8 dienų streikas, 
kai General Outdoor skelbimų 
kompanija, 515 S. Loomis, pa
sirašė naują sutartį su rekla
mų ir skelbimų iškabintojų bei 
platintojų unija. Tai buvo pir
mas streikas toje kompanijoje 
per 40 metų. Darbininkams al
gos buvo pakeltos S4 savaitei. 
Lig šiol jie uždirbdavo iki 
$132.50 į savaitę.
GĖLIŲ IR DARŽŲ PARODA

1 šį šeštadienį Pasaulinė gė- 
į lių ir daržų paroda prasidės 
McCormick salėje prie ežero.
Tęsis 9 dienas. Bus galima 

pramokti, kaip prirengti dar
želius ir kokias juose sodinti 
gėles.

NERANDA TINKAMO 
ŽMOGAUS

Minėjimas pradėtas pamaldo
mis, kurias atlaikė ir pritaikin
tą momentui pamokslą pasakė 
choro įkūrėjas prel. P. Ragažin 
skas. 3 v. visi choristai, buvu
sieji choristai, jų tėvai ir choro 
rėmėjai susirinko seselių pran- 
ciškiečių gimnazijos salėje Vila 
Zelinoje, kur buvo stalai su už
kandžiais bei gėrimais. Susirin
kusių skaičius siekė iki 400 as
menų. Choro pirm. Jonas Ba
gdžius pakvietė susirinkusius 
sėsti prie stalų bei pradėjo nu
matytą tai dienai programą, bū 
tent, sveikinimai, pranešimai, 
meninė dalis ir vaišės.

Pirmiausia sveikinimo žodį
tarti buvo pakviestas Lietuvos darymo svečiai buvo pavaišin- 
konsulas A. Polišaitis, kuris, 
tarpe kitko, palinkėjo chorui ir

X Chicagos Lietuvių Operos 1° vadovybei sėkmės veikloje 
statomai “Aidai” Marijos mo- i bei pakvietė ypač jaunimą įsi- 
kyklos auditorijoje yra įvestas jun?ti i Lietuvos vadavimo dar- 

i i i' ■ Pa 4-z\ lrolViAnz'k nkrvv’r*i žymus scenos patobulinimas, ; 
be kurio operos pastatymas 1 
negalėtų įvykti. Tai pilna ciklo 
rama, kurią įrengė speciali te- 

jatro reikalais užsiimanti kom
panija. Visas šis patobulinimas 
kainavo 900 dol., kuriuos turė
jo padengti patys operos sta
tytojai.

X Už a. a. Ignaco Panavo 
sielą, minint vienų metų mir
ties sukaktį, buvo atlaikytos 
šv. mišios kovo 15 d. Šv. Kri
stinos, Queen of Martyrs ir Šv. 
Kryžiaus bažnyčiose, taipgi ir 
Poor Clares vienuolyne. Gedu
lingose pamaldose atsilankė 
daug giminių ir artimųjų, ku
ine ėjo prie Šv. Komunijos. Po 

velykinių pamajjų bažnyčioje, a. a. Ig
naco žmona Uršulė Panavienė 
pakvietė į savo namus, 10617 
So. Centrai Park Avė., gedulo 
pietums. A. a. Ignacas ir jo 
našlė yra visų vienuolynų am
žini nariai ir stambūs gerų 
darbų rėmėjai, ilgamečiai Drau 
go skaitytojai ir rėmėjai. Ur
šulė Panavienė daug darbuo
jasi parapijoj ir draugijose, 
dėl to susirinko daug žmonių 
ir pareiškė našlei Uršulei užuo
jautą.

X Dariaus Girėno Moterų 
pagalbinis vienetas kortų ir ki
tokių žaidimų vakarą ruošia 
balandžio 14 d. posto būstinėj. 
Visi kviečiami dalyvauti.

X Chicagos Lietuvių Operos 
statomai 4 v. operai “Aida” 
bilietai gaunami: Marginiuose, 
2511 W. 69th St. — atidaryta 
ir sekm. nuo 10 v. r. iki 1 p. 
p.; ir Karevlio prekyboje, 3322 
S. Halsted St. Operos spektak
lis įvyksta bal. 1 d., 3 v. p. p.; 
bal. 7 d., 8 v. v. ir bal. 15 d., 3 
v. p. p. Marijos Mokyklos au
ditorijoje. (Pr.)

šias už a. a. Beniušienės (O.

bą. Po to, kalbėjo choro įkūrė
jas prel. P. Ragažinskas, nušvie 
sdamas pirmųjų choro veikimo 
dienų darbus. Kun. J. Šeškevi
čius pasveikino susirinkusius ir 
priminė susirinkusiems apie Jau 
nimo Namų statybą bei kiekvie
no tam reikalui lietuvio parei
gą. Po to kalbėjo choristų tėvų 
vardu agr. V. Vinkšnaitis, cho
ro valdybos pirm. J. Bagdžius, 
choro ižd. P. Šimonis, choro rė
mėjas J. Antanaitis ir kt. Už
sibaigus sveikinimams prel. P. 
Ragažinskui, choro valdybos 
pirm. J. Bagdžiui, pirmutiniam 
ir dabartiniam chorvedžiui F. 
Girdauskui, V. Tatarūnui, A. 
Tatarūnui ir kitiems buvo įteik
tos atitinkamos dovanėlės. Po 
to, ėjo meninė dalis, kurioje

ti šeimininkų kavute ir turėjo 
progos akivaizdžiai susipažinti 
su naujasia Br. Murino kūry
ba, kuri čikagiečių tarpe turi 
didelį pasisekimą.

PASKAITA NEDARBO 
KLAUSIMAIS

. at 
mo

Amerikoj veikia Lietuvos (ir 
kitų valstybių) pašto ženklų 
rinkėjų draugijos (Filatelistų 
draugija “Lietuva”). Draugija 
narių turi visose JAV, Kana
doj, P. Amerikoj ir kitur, o jos 
centras Chicagoj. Čia laikomi 
susirinkimai, ruošiamos paro
dos, leidžiamas biuletenis.

Sekantis susirinkimas Jauni
mo Centre, 5620 S. Claremont 
Avė., įvyks kovo 27 d. 7:30 v.
v. šiame susirinkime nebus svar ■ Chicagos miestas jau trečią 
stomi draugijos reikalai, bet mėnesi ieško žmogaus, kuris 
visas vakaras praleistas vadi
namai biržai, tai yra įvairiopų 
būdu papildymui savo rinkinių. 
Visi prašomi atsinešti savo tu
rimus rinkinius, taip pat turi
mus parduoti, pasikeisti pašto 
ženklus.

Chicagoj ir apylinkėse ne
mažai yra lietuvių renkančių pa 
što ženklus. Daugelis norėtų 
savo rinkinius papildyti trūksta 
mais ženklais, tik nežino, kur 
jų gauti ir kaip. Tiems, ir vi
siems besidomintiems filatelija, 
šis ! 
tik norimų ženklų įsigyti, bet šviesos reiškia tik vieną daly- 
žinių apie Lietuvos pašto ženk- ką 
lūs pasisemti.

mėnesį ieško žmogaus, 
tiktų užimti tyrimų komisionie 
riaus vietą, apmokamą $2,000 
kas mėnesį. Irving Cohen atsi
sakė tos vietos pereitą gruo
džio mėn.

Pabaltijo Adv.-Teis. Lygos 
stovas dalyvavo Englewood 
kykloj suruoštoj viešoj paskai
toj, kurią skaitė Chicagos adv. 
Daniel Biling, 20 m. dirbąs re
ferentu Illinois nedarbo apdrau 
dos valst. įstaigoj. Jis išaiškino, 
kad bazės periodui, kuris prasi
dėjo 1962 m. sausio mėn., pa
šalpos išmokėjimo bazės perio
das bus 1960 m. birž. — liepos 
30 d. 1961 m. Pašalpos moka
mos 26 savaites ir papildomai 
dar 13 savaičių, jei negaunama 
darbo. Prelegentas Biling pra-, 

Įnešė, kad prez. Kenedžiui pasiū 
liūs, kongresas priėmė įstaty- 

dalyvavo choras, ^:horo bareli P“kifti. ‘j*!"1™3 met‘T 
darbe H. Ehlers, 
akordeonistės ir 
grupė.

Chorui daug 
Marcelina, seselė Julija, 
choro valdybų ir chorvedžiai J. 
Stankūnas, Al. Ambrozaitis, J. 
Stolia ir F. Girdauskas, kurie 
25 m. laikotarpy darė viską, 
kad iškeltų chorą į atitinkamą 
lygį. Ir, dėka tam choras su lie 
tuviška daina, galėjo pasirody
ti ne tik per lietuviškus vaka
rus ir minėjimus Sao Paulyje, 
bet yra aplankęs Rio de Janei- 
ro, Voltą Redonda, N. S. Apa- 
recida, Jundiai, Santos, S. Vi- 
cente, Itanhaem, Itapetininga 
ir daugelį kitų vietovių.

RAUDONA, GELTONA, 
ŽALIA

Kun. Antanas Karlovečius, 
M. M., kilęs iš Chicagos, paaiš
kino japonų savaitraštyje, ko
dėl Osakoje daug pėsčiųjų yra 
sužeidžiami eismo nelaimėse. 
Vietiniams gyventojams raudo- 

susirinkimas bus proga ne i nos, geltonos ir žalios trafiko

vyrų choras, , 
tautinių šokių

400 mil. dol. bedarbiams moky 
tis — naujoms profesijoms įsi-

“Gali eiti!” Žaliai spalvai 
šviečiant: “Eik lėtai.” Geltonai 

Nepriklausomos Lietuvos pa- šviečiant: ‘Eik atsargiai. O 
što ženklų atsargos tiek Ame- raudonai šviečiant: Bėk grei- 
rikos, tiek ir Europos rinkose tai.” 
mažėja. Atsargoms mažėjant,; 
kyla ženklų kainos. Tai rodo 
kas metai leidžiami katalogai. 
Kaikurių ženklų serijų jau rei
kia gerokai paieškoti. Todėl pa
tartina nedelsti su papildymu 
savo rinkinių.

Be to, kas nori turimus Lie
tuvos pašto ženklus įrėminti, 
galės įsigyti draugijos išleistą 
Lietuvos Pašto Ženklų albumą. 
Albumo lapai gero popierio, gra 
žiais apvadais ir iliustruoti vi
somis Lietuvos pašto ženklų lai 
domis ir jų atmainomis. Įrėmi
nęs ženklus matys, kokiai seri
jai kokių ženklų trūksta. Ne
reikia nė katalogo.

Įėjimas susirinkiman nemo
kamas. taip pat nesiteiraujama,! 
ar kas priklauso draugijai, ar 

j ne. Visi kviečiami. FDL narys

I

Te
Porcelanas. kristalas, stalo sidab
ras. bransenybės. etc.
3287 W. 63r<l St.. Chicago 29, III. 

Tel. 434-4660
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.

padėjo seselė
eilė

I X Šv. P. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje misijos 
anglų kalba pradedamos šį sek 
madienį, kurias ves tėv. Kelly, 
domininkonas. Parapijos klebo-

i nas prel. J. Paškus kviečia vi
sus mokančius angliškai pasi-

> naudoti šiomis Dievo malonė- į 
mis. Misijų vedėjas ateinantį 
sekmadienį padarys pranešimą 
apie misijų tvarką ir kokiomis 
valandomis rytais ir vakarais 
sakys pamokslus. Tikimasi, 
kad į bažnyčią gausiai susi
rinks daug tikinčiųjų. Kviečia
mos dalyvauti misijose ir visos 
draugijos. |

Parko Balfo 
susirinkimas

d. 11:45 vai., 
parapijos sa-

f

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

(Sk.)

SENIAUSIAS MIESTO 
NAMAS

i

X Marąuette
5-to sk. metinis 
įvyksta kovo 25 
Marąuete Parko
Įėję. Balfui prijaučiantieji visi 
kviečiami į susirinkimą atsilan 

įkyri.

Seniausiag Chicagoje namas, 
pastatytas 1836 m., anksčiau 
buvęs prie 16-tos ir Michigan, 
dabar yra 4526 So. Wabash 
avė.

mAktorė Griffies sulaukė 82 
amžiaus. Apačioj nuotrauka kai ji 
buvo 17 metų ir debiutavo Broad- 

i wa.v pastatyme “Write Me a Mur-I 
I der”. (UPI). I

VYRAS AR MOTERIS
Chicagos policija sučiupo 

Robert Gallagher, 31 metų, 
kuris, moteriškai persirengęs 
apvogė visą eilę grožio salonų.

K R IS T AUS 
GYVENIMAS 

knyga 965 psl., parašyta
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI

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

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done. Įrišta kietais puikiais 

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

yra išversta į 23 kalbas.
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra 

“DRAUGAS” 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
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