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NAUJI PREZIDENTO KENNEDY PLANAI
ŪKINEI GEROVEI KELTI

H
i "

KA PASAKOJA PABĖGĖS RAUDONOSIOS
KINIJOS AVIACIJOS LEITENANTAS?

2 bilijonai dolerių — ginklas prieš depresiją. — Prašo teisės mažinti 
mokesčius. — Plėsti nedarbo apdraudą ir pašalpą

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy paprašė JAV 
Kongresą, kad jo $394 milijo- 
nų fondą, skirtą depresinėms 
sritims,-padidintų dar $600 mi
lijonų, kad jie galėtų būti panau 
doti sudaryti daugiau tarnybų 
ir darbų. Tai tik sąmatos pra
džia. Ateityje prezidentas nu
mato panaudoti $2 bilijonu, kaip 
ginklą prieš depresiją. Jau anks 
čiau prezidentas buvo pareiš
kęs, kad jis nori teisės atleisti 
mažas pajamas turinčius asme
nis nuo mokesčių mokėjimo, jei
gu tautos ūkio lygmuo susvy
ruotų.
Prezidento laiškas kongresui
Prezidentas savo laiške Kon

gresui pareiškė, kad toksai siū
lomas sudaryti ūkinio pagerini
mo kapitalas ir teisė reikale nu- ’ 
mažinti mokesčius, o taipgi svar 
stomasis įstatymas pastoviai su 
stiprinti federalinę - valstybinę 
nedarbo apdraudą, sudarytų 
naują, galingą ginklą kovoti su 
ūkio atoslūgiais ,kurie perio
diškai aptemdo mūsų ekonomi
nį vitališkumą.

Nedarbo problemos 958-se
vietose

to pareigūnu — biudžeto direk
torių ir savo vyriausią ekono
mistą į Atstovų Rūmus, kad 
jie paremtų tuos planus. Savo 
laiške prezidentas patikrino, 
kad “ši dabartinė problema, aiš
ku, nėra visą kraštą apimantis 
ūkinis atoslūgis”. Prezidentas 
paminėjo, kad 958-se vietose y- 
ra nedarbo problemos. Jis ma
no, kad Amerikos besitęsianti 
ūkinė pažanga ir į tas sritis pa
laipsniui grąžins gerovę. Tačiau 
dabar jos reikalingos dėmesio 

paramos.

26 valstybėse. Stengiamasi su
daryti pastovius darbus.

Atstovų Rūmų viešųjų darbų 
komitetas išklausė prezidento 
planus remiančius pareiškimus 
Darbo sekretoriaus Goldberg, i 
biudžeto direktoriaus Bell, pre
zidento ūkinių patarėjų pirmi
ninko Heller ir Sveikatos, Švie
timo ir Gerovės departamento 
sekretoriaus Ribicoff.

Buvęs prezidentas Pedro Aram- 
j buru davė suprasti Argentinos pre

zidentui Frondizi, jog būtų geriau 
kraštui, kad jis atsistatydintų.

ir

Prezidentas Kennedy

Generolas nori nuversti Frondizi

Kinijos gyventojai nekenčia kolchozų ir komunos

Prezidentas tą laišką pasiun- 
t senato ir atstovų rūmų vie- 

■Ajų darbų komitetams; be to 
— jis pasiuntė dūsavo kabinę- teikta. 82 vietovėms, esančioms

Jau ir dabar, vadovaujantis 
vadinamu sritinio atstatymo ak 
tu iš 1961 m. parama buvo su-

BUENOS AIRES. — Karių 
sąmokslas nuversti Argentinos 
prezidentą Artūro Frondizi, at
rodo, vakar priartėjo prie briau 
nos, kai jis savo parinktojo tai- 

, kintojo Pedro Aramburu, buvu
sio prezidento, atmetė prašymą 
pasitraukti iš prezidento posto.

Gen. Franklin Rawson, vadas 
3-čios artilerijos divizijos, sto
vinčios 180 mylių pietuose nuo 
Buenos Aires, paskelbė prokla
maciją sukilti.

Rawson apkaltino prezidentą, 
kad išdavęs Aramburu tarpinin
kavimo pastangas ir vartojąs 
jėgą pasilikti valdžios viršūnė-1 
se. Jis ragino visus kitus kari-

nius dalinius įsijungti į sukili
mą prieš Frondizi.

Visas laivynas esąs už 
Frondizi pašalinimą iš preziden
to posto.

Naujausios
v ■ ■ *žinios

— Sovietų mokslininkas

Trumpai iš visur
— Valstybės sekretor. Dean 

Rusk vakar dar kartą tarėsi Ge 
nevoje su Sovietų užsienio rei
kalų ministeriu Gromyko. Rusk 
vakar išskrido iš Genevos į 
Washingtoną, pareikšdamas, jog 
jis vėl susitiks su Gromyko tar 
tis įvairiais tarptautiniais klau
simais. Vienu dalyku jie suta
rė: reikia kalbėtis...

— Išmokėjimai bedarbiams. 
Nedarbo apdraudos išmokėjimai 
buvo didesni visose valstybėse, 
išskyrus Montana, 1961 metais 
nei 1960 m.

— Valstybės sekretor. Rusk, 
išvykdamas vakar iš Genevos, 
ragino 17 valstybių atstovų nu
siginklavimo konferenciją grei
tai dirbti, kad būtų išvengta pa 
vojingo atominio karo.

— JAV Žemės ūkio departa
mentas apskaičiavo, jog jaunuo
lio (nuo 16 -19 metų) maitini
mui per savaitę tenka išleisti 
$12.20. Mergaitės (to paties am
žiaus) maitinimui atsieina $8. 
70. Meniu yra vidutinio lygio.

— Maskva vakar pranešė, 
kad Sovietų Sąjunga atnaujins 
atominius bandymus, jei Jung
tinės Amerikos Valstybės pra
dės sprogdinti atomines 
bas erdvėse.

— Indijos ministeris pirminin
kas Nehru užvakar pareiškė in
dų parlamente, jog nebus nuo
laidų raudonajai Kinijai šiauri
nio pasienio ginče. Tačiau jis 
pastebėjo, kad bus vedamos de
rybos pasienio ginčo išsprendi
mo reikalais.

bom-

— Kubos diktatorius 
Castro užvakar pašalino 
tą komunistą Anibal Escalante 
iš 25 revoliucinės organizacijos 
narių direktoriato. Į šį direkto- 
riatą jis buvo paskirtas kovo 
9 dieną. Pašalinimo priežastis: 
vyriausybines funkcijas panau
dojęs savo ambicijos reikalams.

Fidel
aukš-

KALENDORIUS

Kovo 28 d.: šv. Jonas 
pistrano, Vygandas.

Kovo 29 d.: šv. Jonas 
rakizijus, Kernius.

iš Ka-

ir Ba-

ORAS

Chica-Oro biuras praneša: 
goję ir jos apylinkėje šiandien
— apie 60 laipsnių; rytoj — 
vėsiau.
- 5:41, leidžias 6:10.

TAIPEI, Formoza. — Raudo
nosios Kinijos aviacijos leitenan 
tas su lėktuvu Mig-15 pabėgo į 
Formozą ir tarptautinės spau
dos atstovams pasakė, kad jis 
pabėgo su lėktuvu ne tam, kad 
gautų 35,000 dolerių už lėktu
vą, pristatytą Formozai, bet dėl 
prieškomunistinės idėjos.

Jis pranešė, jog komunistinė
je Kinijoje padėtis desperatiš
ka — ūkinio aprūpinimo ir mo
ralės atžvilgiu. “Gyventojams 
pritrūko kantrybės ir visuotinio 
sukilimo galima kasdien laukti”, 
— pasakė pabėgėlis. Toliau jis 
pareiškė:

“Aš pabėgau, kad įsijungčiau 
į kovą prieš pavergėjus. Man 
buvo gyventi geriau nei kitiems, 
ir vis dėlto ryžaus bėgti ir ko
voti prieš komunizmą.”

Pasak kinų leitenanto prane
šimo, Kinijos gyventojai badau 
ją; daugelyje miestų teduoda
ma asmeniui dvi uncijos svies
to mėnesiui, trūksta ryžių ir 
duonos. Miestuose suvalgyti vi
si naminiai gyvuliai ir žiurkės. 
Ypač komunistų nekenčia kai
miečiai dėl kolchozų ir komu
nų.

*

vadas Mao Tse-tung nekenčia 
Chruščevo ir jo politikos. Tie
kimas reikmenų iš Sovietų Są
jungos beveik nutrūkęs.

Jaunas aviacijos leitenantas 
per radiją kreipėsi į savo drau
gus raudonojoje Kinijoje ir į 
visus armijos karininkus, ragin 
damas juos sukilti ir tuo. būdu 
laimėti kinų tautai laisvę, “nu
sikratyti nekenčiamu komunis
tiniu režimu”.

Jis buvo priimtas nacionalinės 
Kinijos prezidento Chiang Kai- 
shek, su kuriuo turėjo ilgą pa
sikalbėjimą.

_________
Šiaurės Europos 

sutartis
Pareigūnai Helsinkyje sutarė 
Skandinavų bendradarbiavimą 
HELSINKIS, Suomija. — šiau 

rėš Europos kraštų tarybos na
riai kovo 23 dieną pasirašė 
Skandinavų bendradarbiavimo 
sutartį po vienos savaitės po
sėdžių. Sutartis dabar bus pa
siųsta Suomijos, Švedijos, Da
nijos, Norvegijos ir Islandijos 
parlamentams patvirtinti.

Visi šiaurės Europos nariai, 
išskyrus vieną, pritarė sutar
čiai. Priešinosi tik suomių ko
munistas.

Skandinavijos bendradarbia
vimo sutartį pasirašė Suomijos 
premjeras Martty J. Miettunen, 
Herman Kling, Švedijos teisin
gumo ministeris; Helge Sivers- 
ten, Norvegijos teisingumo mi
nisteris; Danijos premjeras Vig 
go Kampmann ir Islandijos tei
singumo ministeris Bjarni Be- 
nediktsson.

Lietuviai “studentai” 
Washingtone

WASHINGTONAS. — Ame
rikoje laukiama atvykstant so
vietinių studentų grupės. Jų tar 
pe yra du “studentai” ir iš pa
vergtosios Lietuvos. Vienas iš 
jų, Vytautas Astrauskas, yra 
Kauno Medicinos Instituto pro
rektorius; kitas, Ričardas Mik- 
nevičius, yra fizinės kultūros 
mokytojas. Abudu jauni vyrai: 
Astrauskas, 36, Miknevičius, 24. 
Bet kokie gi jie studentai?

— Indonezija ir Olandija nu
tarė formaliai pradėti derybas 
dėl vakarų Naujosios Gvinėjos.

A- 
lexei Golub, gavęs politinį prie
globstį Olandijoje praėjusį spa
lio mėnesį, nes norėjęs dirbti 
laisvėje, sugrįžęs į Rusiją, nes 
pasiilgęs savo tėvynės. Sovietai 
jo žmoną praėjusiais metais iš- 

I vežė į Maskvą. Tada dėl jos iš
vežimo į Maskvą susikirto olan- 
dų pareigūnai su rusų ambasa- 

Edwardo McCormacko dos tarnautojais; rusų ambasa- 
laimūjimas

BOSTONAS. — Demokratai 
žiūri su dideliu susidomėjimu į 
rungtynes tarp dviejų kandida
tų į senatorius Massachusetts 
valstybėje; Edward J. Mc Cor
mack, Jr., ir Edward M. (Ted- 
dy) Kennedy. Visiems žinoma, 
kas stovi už vieno ir antro pe- landžio mėnesį” 
čių, ir visiems rūpėjo, kas išeis 
laimėtoju per pirmą jėgų išban 
dymą Pittsfielde.

Laimė pasirodė McCormacko Paryžiaus ir Maskvos, ketinda- 
pusėje. Visi išrinktieji į nomina
cijų konvenciją Springfielde bir
želio 7-9 dienomis yra arba pa
sižadėję balsuoti už McCorma- Prancūzijos. Mat, de Gaulle pap 
cką arba žinomi kaip jo šalinin- pasiaiškinti diktatorių
kai Chruščevą, kodėl jis pripažino

laikinąją alžiriečių vyriausybę,
Įdomu, kad prezidentas Ken- įuo įarpU tebeatstovauja 

i reikalus 
tarptautinėje arenoje. Maskva 
teigia, kad Prancūzija būsianti 
atsakominga už pasekmes.

— Baltieji Rūmai vakar pas
kelbė, jog Jungtinių Amerikos 
Valstybių politika yra panaudo
ti “visus galimus būdus” apsau
goti Vakarus nuo nuteriojimo, 
užpuolus Rusijai Europą.

— JAV astronautas Glenn 
norėtų susitikti su Sovietų Są
jungos kosmonautais Gagarinu, 
Tito, jei būtų toks susitikimas 
suorganizuotas.

— Jungtinėse Tautose New 
Yorke JAV ir Sovietų Sąjungos 
mokslininkai pradėjo pasikalbė
jimus dėl bendradarbiavimo ty
rinėjant tolimąsias erdves.

doriui buvo “nubalnota” nosis 
ir jis grįžo į Maskvą.

— Prancūzijos prezidentas 
Charles de Gaulle, gal būt, dvie
jų savaičių laikotarpyje pradės 
vėl teisti generolą Edmond Jou
haud, kuris jau už akių buvo pa
smerktas mirti dėl praėjusių 
metų revoliucijos Alžirijoje ba-

— Kremlius vakar apkaltino 
prancūzų prezidentą de Gaulle, 
kad jis sugadinęs santykius tarp

mas atšaukti savo ambasado
rių iš Sovietų Sąjungos ir Ru
sijos ambasadorių išvaryti iš

nedy rinkiminės veiklos tvar- Prancūzija Alžirijos 
kytojas mėgino pratempti savo 
kandidatą ant prezidento veži-

— Valstybės sekretoriaus pa- mO- t*3-?*110 demokratus “ne- 
galbininkas Woodward paskir- Į sudeginti tiltų į Baltuosius Rū
tas JAV ambasadorium į Ispa-1 
niją. Generalissimo Francisco 
Franco paskyrė nauju Ispani
jos ambasadorium Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse Antonio 
Garrigas.

Buvęs generolas Jouhaud, 
smerktas už akių Paryžiaus 
mo mirti, aukštas slaptosios armi
jos organizacijos (OAS) Alžirijoje 
vadas, areštuotas Orane, Alžirijo
je, prancūzų kariu. Prancūzai ka
riai Orane ėjo iš namų j namus.

I ir jie viename name užėjo buvusį 
I generolą. (UPI)

mus” ir neatmesti prezidento 
i brolio, nes tada Massachusetts 
demokratai negalėtų tikėtis iš 

j Washingtono jokių tarnybų.

McCormack žinomas kaip žmo 
gus, ketinąs sekti savo dėdės, 
Atstovų Rūmų pirmininko John 
W. Mc Cormack, politiką, jeigu 
būtų išrinktas. Massachusetts 
lietuviams McCormack labai ar
timas ir palankus. Jis yra ve
dęs lietuvaitę.

pa- 
teis-

Grįžta Mrs. Kennedy
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Kennedy užvakar kal
bėjosi su Indijos premjeru Neh
ru dukra apie Mrs. Kennedy 
kelionę Indijoje. Šiandien Mrs. 
Kennedy pietauja pas Britanijos 
karalienę Elzbietą II; rytoj JA 
Valstybių prezidentienė bus jau 
Washingtone.

Gen. Taylor Europoje
HEIDELBERG, Vokietija. — 

Gen. Maxwell D. Taylor, prezi
dento Kennedy karinis patarė
jas, atvyko užvakar į Heidelber
gą inspektuoti JAV armijos bu
veinių Europoje.

Defective Page

Santykiai tarp Maskvos ir Pei 
pingo blogėja ir galima laukti 
jų pilno nutrūkimo, nes kinų

Prezidentas Charles de Gaulle 
kreipėsi į prancūzų tautą, prašy
damas ją balandžio 8 dienos refe
rendume pasisakyti už Alžirijos 

i apsisprendimo teisę ir perspėjo 
slaptosios armijos (OAS) vyrus 
padėti ginklus. <UPI)

KUBA PRIE BADO BRIAUNOS
KINGSTON, Jamaica. — Gerald Clark, “Montreal Star” 

redaktorius, du kartu per metus apžvelgęs Kubos gyvenimą, po 
aštuonių dienų apsižvalgymo Kuboje konstatuoja, ką padarė 
Fidel Castro režimas krašte. Štai to režimo darbai: Kuba pri
slinko prie badavimo briaunos, ekonominis gyvenimas netoli su
griuvimo.

KINIJA SPROGDINSIANTI BOMBĄ?
WASHINGTONAS. — JAV Atstovų Rūmų narys Melvin 

Price (D., III.) pareiškė, jog jis nebus nustebintas, jei raudono
ji Kinija greitai išsprogdins atominę bombą.

PAREIGŪNAI PANEIGĖ KALTINIMĄ
<

SAIGON, Pietų Vietnamas. — Amerikiečiai pareigūnai už
vakar paneigė JAV Atstovų Rūmų užsienio reikalų komiteto 
kaltinimą, kad 11 milijonų dolerių vertės greitkelis (plentas) 
Pietų Vietname “negerai pravestas”.

PER DAUG BRANGUS PRAGYVENIMAS
WASHINGTONAS. — Senatorius Stephen M. Young (D., 

Ohio) nusiskundė, kad JAV pareigūnai užsieniuose per daug 
ištaigingai gyvena.

ŽVILGSNIS Į PASAULIO SPAUDĄ

Erdvės tyrinėjimai
Perdaug dar anksti esą džiū

gauti, sako britų The Guardian, 
dėl Chruščevo prezidentui Ken
nedy rašyto laiško apie bendra
darbiavimą erdves tyrinėjant, 
tačiau buvęs visai netikėtas da
lykas, kad Maskva sutiko be
veik su visais punktais, kuriuos 
buvo iškėlęs prezidentas Ken
nedy savo Chruščevui rašyta
me laiške. Dar didesnė naujie
na, kad Chruščevas pasiūlė ves
ti diskusijas Jungtinių Tautų 
komitete, besirūpinančiame ap-Į 
saugoti erdves nuo jų panaudo

jimo kariniams reikalams. Tas 
komitetas jau yra sutaręs kai 
kuriuos erdvių tyrinėjimo prin-, 
cipus, kurių vienas laiko nesą
mone veržimąsi į erdves tikslu 
prijungti prie savo teritorijos 
tą ar kitą planetą.

The Guardian taip baigia pačią paliaubų dieną prancū- 
straipsnį: zas pradėjo šaudyti į prancūzą

“Pirmiausiai sutartiną bend
radarbiavimo minimum progra
ma, besiribojanti keliais prak
tiškais siekiais. Darbą pradėti 
geriausiai tiktų su oro ir komu-
nikacijos tyrinėjimų satelitais. 
Kai čia bus prieita prie prak
tiškų rezultatų, tada bus atė
jęs laikas eiti prie svarbesnių 
dalykų ir bandyti susitarti su
laikyti beprotiškas lenktynes pa 
tekti į mėnulį ir toliau, nes tie 
projektai, jei rimtai vykdomi, 
suės begaliniai daug pasaulio 
turtų”.

Alžirijos tragedija
Londono The Daily Telegraph 

straipsnyje “Karas tarp pran
cūzų” karines paliaubas tarp 
prancūzų ir Alžirijos sukilėlių 
vadina tik nauja karo faze. Tą

ir karas Alžirijoje vyksta to
liau. Ateitis pilna didelių pavo
jų, jei greit nepasiseks pakirs
ti slaptosios prancūzų sukilėlių 
jėgos. Toji prancūzų sukilėlių 
karinė jėga laiko savo replėse 
Oraną ir apylinkes, ją remia 
Alžirijos europiečiai (daugumo
je prancūzai kolonistai). Nea
bejotina, kad prezidentas de 
Gaulle turi savo planus. Many- 
tina. kad jis kirs didelį smūgį, 
bet, gal būt, jis lauks balandžio 
8 d. referendumo, po kurio vėl 
pasiims nepaprastus įgaliojimus 
ir pradės Alžyro bylą radikaliai 
tvarkyti. Tebėra pavojus, kad 
reikės šaukti prancūzus paimti 
ginklą prieš sukilusį brolį pran
cūzą.

(Nukelta į 6 psl.)
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VYSKUPO VIZITAS 
RYTŲ BERLYNE

Berlyno vyskupas Alfred Ben 
gsch gavo leidimą vykti trims 
dienoms į rytų Berlyną, tenai 
sakyti pamokslus įvairiose baž- j 
nyčiose ir dalyvauti kunigų kon 
ferenėijose. '

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. kovo mėn. 28 d.
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KO TĖVAI PAGEIDAUJA IŠ SKAUTŲ 
VADOVO

kam, kas lietuviška ir sava — 
meilė savajai žemei ir savajam 
broliui tautiečiui, žodžiu, mes jį 
norėtume matyti lietuviško au
klėtojo vaidmenyje.
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dingojas, 
sakyčiau, 

kaulelių

Jis privalėtų, man 
būti kraštutiniausiu, 
ligi pat smulkiausių 
idealistu. Toji ypatybė, yra bū
tiniausia ypačiai šiais laikais, 
dirbant auklėjimo ir asmenybės 
ugdymo darbą. Šiame sumate- 
rialėjusiame amžiuje mes nori
me ypatingai pabrėžti, kad ne 
daiktas, bet žmogus yra didžiau 
šia vertybė žemėje. Ir tik gyvo 
ir tautiškai sąmoningo individo 
širdyje yra gyva jo tėvynė, jo 
žemė, tautos praeitis, papro
čiai... Ir kalba, kuria jis savo 
mintis išsako ir reiškiasi kaip 
pilnutinis žmogus. Ir jo mąsty
sena išplaukianti iš protėvių 
kraujo grandies supinto gyveni
miško patyrimo, pasiekto ko
piant per amžių slenksčius. Ir 
jo žodis skambąs, kaip pirmykš
tis mūsų tautos gyvastingumo 
aidas, ir jo motinos dainos ir 
meilės melodija. Nes gimtoji 
kalba yra jo motinos kalba ir
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$4.00
$3.50

$1.75
$1.50

♦

JAV skaučių 50 m. veiklos sukaktį bešvenčiant. Prie torto (iš 
kaires): Rebecca Gainey, viceprezidentienė Johnson, JAV skau
čių pirmininkė Mrs. Ch. U. Colmer; užpakaly — JAV viceprezi
dentas Lyndon Johnson.

nauji laikai ir naujos idėjos ne- nimas galvos,
ša gyveniman atmainas ir rei- kaip tikram lietuviui dera, 
kalauja blaivus galvojimo ir nau 
jų būdų bei priemonių amžinuo
sius idealus papuošti naujais 
rūbais. Mums atrodo, kad kiek
vienam geros valios lietuviui 
aišku, jog mūsų jaunimas pa
liks tol lietuviškas, kol kartu 
rūpinsis mūsų visuomenės ir Lie

jaus ir reikšis

Baigiant ir glaudžiant šias iš-! 
vadines mintis, tenka pripažin
ti, kad skautų vadovas nūnai 
privalo sudvasinti savo veiklą 
lietuviškumo prasme. Tik tokio
se pareigose mes matome jo eg
zistencijos pateisinimą. Jo ran- 

tuvos gyvybiniais reikalais, kol ^ose -rra jaunųjų lietuviškų sie- 
bus tampriai susietas su gera 
lietuviška organizacija.

Viena tokių organizacijų yra 
skautų organizacija. Ir nuo jos 
vadų

Į ' '

priklausys, ar musų jau-

lų likimas. Jo rankose yra mū
sų tautos jaunatvė—tas išlydin- 
tas karštas plienas, iš kurio, ge
bant, galima nukalti kietą ir at
sparų ginklą lietuvybei išsau
goti.

VERTA PAMATYTI
m. balandžio mėn. 1 d. 
v. v. Jaunimo centro di-

Vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

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

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

Tel. PRospect 6-5084______

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

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

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

Balys Auginąs

jūrų skautės ir 
sykį prisistatys 
platesnio masto 
dymif. Bus statomas smagus

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street 
Kasdien i0—12 vai. ir 7—9 v.1 Vai.;

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

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

skautai pirmą 
visuomenei su 

meniniu pasiro-

Rez. HE 6-1670

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

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

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

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 Wešt Marąuette Rd

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS ffi CHIRURGAS 

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

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTERJ. KIRSTUK

(lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad. ketvirtad. tr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:39-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Ofiso telefonas — BIshop 7.-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir"Archer.)

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

DR. J. RIMDZUS 
CHIROPRACTOR 

Headaches, Arthritis, Rheumatism.
Spine & Nerve, Ailments 

1428 Broadway, Gary, Indiana 
Valandos — pirmadieniais 3 , iki 8 
P. M. Kitu laiku pasai susitarimą.

Telef. Office Gary: Gary 8858635 
Res. Chicago BIshop 7-5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2145 West 69th Street

Spec. ORTHOPEDINėS LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rėmus
S. California Avė. YA 7-7381

10 ryto iki 8 vak.. trečiad.

1455
Vai.:
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

*

Organizaciniame gyvenime 
vieną svarbiausių vaidmenų vai 
dina jai vadovaują asmenys. 
Nuo tų asmenų išminties, ener
gijos ,takto ir išradingumo po
puliariausiu būdu skelbti pasi
rinktą ideologiją ir nuo įvairių 
asmeninių gabumų — pareina 
tos organizacijos sėkmingas gy
vavimas, jos augimas. Tad ne
nuostabu, kad kiekviena orga
nizacija į vadovaujančius pos
tus stengiasi iškelti tokius as
menis, kurie, jos manymu, yra 
patys tinkamiausi, kuo nors 
ypatingai išsiskirią iš kitų na
rių tarpo.

Tokia vadovaujanti asmenybė 
veikia savarankiškai, spindu
liuoja savo vidine jėga, charak
terio tvirtumu ir originalumu 
j aplinkinius asmenis, daryda
ma jiems didesnę ar mažesnę 
įtaką.

Ir jei kalbėsime, šiuo atveju 
apie skautų vadovą — turime 
pripažinti, kad jo įtaka į jau
nesniųjų brolių skautų pasaulė
žiūrą, asmenybės vystvmąsį ir 
dvasinę kultūrą yra milžiniška. 
Tad ko gi mes, tėvai, iš tokio
skautų vadovo galėtume tikė- jos brangiausi sielos virpesiai, 
tis ir pageidauti? Visa šitai turėtų perduoti geras

Visų pirma ieškotume tokia- skautų vadovas mūsų jaunimui, 
me skautų vadove sieloj. Steng lygia greta eidamas su mumis, 
tumės jame įžiūrėti ir surasti tėvais, į koją lietuviško gyveni- 
lietuvišką sielą, lietuviško rei- mo ritmu, lietuviškos širdies 
kalo supratimą, lietuviškos ki- plakimo tvinksniu! 
birkšties perdavimą jaunesnei 
ateities kartai.

Gyvename ne tėvynėje, ir jau 
noji mūsų karta nejaučia gim
tosios žemes traukos. Todėl vi
siškai suprantamas tėvų sielo- 
jimasis išlaikyti savojo jaunimo 
tautinį veidą ir tautinę dvasią, 
jį išauklėti taip, kad šis atžaly
nas, atetyje perėmęs lietuviško 
gyvenimo vadeles, būtų sąmo
ningas ir lietuviškas.

Mes norime, kad skautų va
dovas būtų sąmoningas lietuvis, 
atliekąs du pagrindinius užda
vinius:

Pirma — padėtų lietuviškai 
šeimai lietuvybės auklėjimo sri
tyje, tęstų toliau lietuviškos šei
mos auklėjimą — nejučiomis 
perduodamas jauniesiems gra
žiąsias mūsų tautines tradicijas 
lietuviškai pats galvodamas, iš- i - .
mokytų ir jaunimą klausytis 
gimtojo kraujo balso; sukurtų 
net ir neįprastinėse sąlygose lie
tuvišką aplinką ir lietuvišką 
nuotaiką. Ir, žinoma, rastų tą 
užburtąjį, giliai kiekvieno širdy
je paslėptą, stebuklingąjį mei
lės raktą, kuriuo atrakinamos 
kiekvieno jaunuolio slaptingiau
sios širdies kartelės. Meilė vis-

Antra — kaip vyresnysis 
draugas ir autoritetas mūsų 
jaunimui, turįs visišką jo pasi
tikėjimą, skautų vadovas priva
lo įkūnyti lietuvišką idėją gy
vame, kasdieniame gyvenime. 
Jį norėtume matyti lietuvybės 
reprezentantu. Iškylose lietuviš
kų žaidimų nuotaika — geras 
pakaitalas internacionaliam mo
dernizmui, kuris nususina jau
nuolio sielą, neduodamas turi
nio. Lietuviškas turinys čia yra 
geriausias patiekalas imliai jau
nuolio dvasiai. Savos praeities 
įpynimas į dabartį, jos įprasmi
nimas, bet ne tuščias bepras
mingas istorijos idealizavimas ir 
garbinimas. Čia reikia nepapras
tai sumanaus individo ir kūry
binių polėkių turinčios asmeny
bės, kad jaunimui perteiktų pra 
sitį prasmingomis spalvomis, 
gyvai ją supinant su dabartimi. 
Tik tada jaunuoliui, gimusiam 
ne savoj žemėj, ji taps supran
tama, prasminga ir reali. Grin
dimas skautybės idealo lietuviš
komis plytomis — lietuvišku ri
teriškumu, vaišingumu ir kito
mis lietuviško charakterio do
rybėmis.

Savaime suprantama, kad

<įš
VALANDOS:

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

%

Š.
5:30
džiojoje salėje įvyks lietuviš
kos jūrų skautijos 40 m. su
kakties minėjimas.

Po trumpos oficialios dalies vaidinimas:
UŽGAVĖNES BENDRABUTYJE TIES KREIVUOJU TILTU i 

vieno veiksmo niekaniekis
parašė Julius Kanapė (Balys Sruoga)

Veiksmas vyksta mergaičių bendrabutyje ties Kreivuoju 
Tiltu, 1942 metais Vilniuje.

Veikia:
MARYTĖ, gimnazistė, pokšti-

ninkė .................................... — Regina Stravinskaitė
KUZĖ, gimnazistė, negabi . ... _ Roma Izokaitytė
ZULĖ, gimnazistė, baikšti ... _ Dajna Marytė

— Violeta Gasnerytė
— Kęstutis TSidukonis

I

Vaidina;

I

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

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

Dr. S. B1EŽIS
CHIRURGAS

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

I
ei. ofiso ir buto OLympic 2-4159 Rez- PR 9-0563, Rez. PR 9-6730

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

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

į Valandos pagal susitarimą

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Avė. 
vak.

ZULĖ, gimnazistė, baikšti ... 
BARBĖ, gimnazistė, suktoka . 
VYTAS, gimnazistas, filosofas.
Užgavėnių gražeivos

LAŠININIS .........................
DEŠRAITĖ .........................
SVIESTAITĖ .......................

Gavėnios valdovai
KANAPINIS . ............
SVOGŪNĖNAS ...................
KOPŪSTĖNAS .....................

ROŽĖ, bendrabučio vedėja ... _ Jolanda Eigelytė 
GLUOSNIS, gimn. inspektorius _ Vacvs Macieža
ŠOKĖJOS ................................ — Giedrė Gasnerytė,

Jokubauskaitė, Dalia Kon- 
cytė ir Dana Koncytė.

Pastatymas: Dalios Bylaitienės
Muzika — Antano Nako
Choreografija — Aldonos Gasnerienės
Scenovaizdis ir kostiumai — Dalios Lukošiūnaitės ir Jani

nos Liškevičiūtės.
Apšvietimas — Kazio Veselkos
Prožektūra — Stasio Gasiūno.
Garsų efektus tvarko Algis Byla
Repeticijų akompaniatorė Aušrinė Bylaitytė

Chicagos visuomenė, rėmėjai, lyvauja Juodkrantės ir Baltijos; 
tėvai, sesės ir broliai kviečia- tuntų jūrų skautės ir skautai, 
mi atsilankyti ir pamatyti šį 
įdomų vaidinimą, kuriame da- Skautijos Tėvų komitetas.

— Feliksas Sereičikas
— Dalia Eidimtaitė
— Vida Žeruolytė

— Audrius Aglinskas
— Vytautas Miklius
— Margis Matulionis

Jūratė

sutartj.

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius
l šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

i DR. EMILY V. YRUKAS 
i GYDYTOJA m CHIRURGr 

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

Trečiadieniais tik susitarus

vai. 
vai

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

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

Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9
Antr. 1-6, treč.. š.ešt. pagal sutarti, 
sekm. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KĖDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad.. antrad., ketv. ir penktad.• :u; i t —

8 vai, vakare. Trečiad. nuo 
vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11 

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

Res. tel. VVAlbrooL 5-3765

nuo 11 vai. iki 1 vai.
6 v.
11

p. p. ir nuo

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Adresas: 4255 W. 63d.
Ofiso tel. REliance 5-441^Es| 

Rez. tel. GRovehiU 6-061«^H| 
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

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

♦

I

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 Vest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

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

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

OR. L G. BYLA- BYLAITIS
Nervą-smegeną chirurgija, ligoe 

2737 WEST 71st STREET 
V»aando8 tik susitarus 
TeL GRovehill 6-3409

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SU8IT ARIMĄ

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MfymtŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
rei. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577

I Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

♦

r.

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGA8
2858 West 63rd Street 

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

P P

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą* 

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

Šį vaidinimą remia Jūrų

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

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

Current Dividend up to 4%%

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISIMAS
| AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670.
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija tr moterų ligos 

2454 West 71st Street 
j _(71-os Ir CampbeU Avė. kampas) 

■h vai. vak
P

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S . Kedzie Avenue
PAGAL

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

Telefonas — GRovehill 6-282S

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 Vest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS
; valandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. vak. 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta.

SUSITARIMĄ

9 vai. popiet kasdle-

Vai.: kasdien 1—3 tr 6—L 
šeštadieniais 1-4 p.

VAL.:

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valku ligos 
2737 West 71st Street 
kasdien nuo 6-8 vai. vak..

Šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. .p 
Trečiad. Ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
T.lsrnnlns nrilma nasrai ■uritnrlme

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO J A-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. m. 

Telef. offlso; PT lIman 5-6766 
Namą: BEverly 8-3949

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

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejate ir susitarę - - '

Tel. ofiso PR 6-9446. rez. HE 4-8159

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

t

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

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospect 8.9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOK*A) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKU LIGOS 

2959 Wf*t 63 Street
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 
šešt nuo 1 iki 4 vai.

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Ofisas 2659 W. 59th St
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. Ir 9-8 
p. p., šešt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai Antrad. ir penkt. 3-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rei. PR 9-9959 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto iki 3 v. p.p., 9-7

iki 
8;

I
Perskaitę "Draugą", duoki ’ 

te ii kitiems pasiskaityti.
I

! DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), Saukite telefonu —« 
434-6967 nuo 2 vay3 
ligi 5 valandos rylfc,
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Besidairant Jungtinių Valstybių

POLITIKOS LAUKUOSE
ATGARSIAI 1$ VATIKANO VISUOTINIO SUSIRINKIMO NUOTAIKŲ

Aktualiausias klausimas — krikščionių susivienijimo mintis

Massachusetts valstybė turi 
daug garsių šeimų. Jų tarpe 
yra gilių mokslininkų, kultū- 
rinnkų, pramonininkų ir pre
kybininkų. Yra ir politikų. Ga
na yra reta, kad turtingų šei
mų vaikai turėtų ambicijų ir 
noro aukotis valstybei ir viena 
ar kita forma tarnauti visuo
menei, žmonėms. Pastaruoju 
metu Massachusetts valstybė
je tokių išaugo gana daug.

Spauda nuolat rašo ir įvai
rius spėliojimus daro, kad šių 
metų kongresiniuose rinkimuo
se kandidatų tarpe matysime 
dviejų garsių demokratų šei
mų atstovus: atstovų rūmų bu 
vusio daugumos vado, o dabar 
pirmininko, brolio sūnų Ed- 
ward J. McCormack, ir jau- 
niausiąjį prezidento brolį Ed- 
ward M. Kennedy. Juodu kan
didatuoja į Jungtinių Valsty
bių senatą.

Neatsilieka ir respublikonų 
šeimos. Ir jos duoda du kan
didatus iš savo senų, žymių 
Amerikos gyvenime šeimų. Res 
publikonų sąraše randame kan 
didatų į senatą buvusio vy
riausiojo Jungtinių Valstybių 
teismo pirmininko, buvo Vals
tybės sekretoriaus ir 1916 m. 
respublikonų kandidato į pre
zidentus Charles E. Hughes 
vaikaitį H. Stuart Hughes. Ki
tas respublikonų kandidatas į 
senatorius iš Massachusetts y- 
ra George Cabot Lodge. Jis 
yra Henry Cabot Lodge, bu
vusio JAV ambasadoriaus prie 
Jungtinių Tautų ir buvusio se
natoriaus. sūnus. Jo senelis y- 
ra buvęs labai žymus respub
likonų senatorius ir vadas, ne
mažai padėjęs Amerikos lietu
viams gauti atkurtai Lietuvos 
valstybei de f acto ir de jure 
pripažinimą (1922 m. liepos 
27 d.).

r... *

I Spėjama, kad rungtynės tarp 
I šių jaunų politikų, kilusių iš 
I senų “politinių še;mų”, bus 
didelės. Nominacijų (Primary) 
rinkimuose E. Kennedy grum- 
sis su E. McCormack’u, o Hu
ghes su Lodge. Daugiausia šan 
sų laimėti pirminiuose rinki
muose turi Kennedy ir Lodge. 
Vadinas, lapkričio 6 d. šiuodu 
turės persiimti. Kadangi kalba 
ma, jog Massachusetts valsty
bėj demokratų partija yra ge
rokai susiskaldžiusi ir kad ne 
taip jau labai norima Kennedy 
šeimos perdidelio įsigalėjimo 
politikoje, respublikonų kandi
datas Lodge turi šiokių tokių 
šansų laimėti. Tačiau Kennedy 
broliai dėlto perdaug nenusi
mintų, jei jauniausias brolis 
Edvardas pralaimėtų. Galimas 
dalykas, kad Robert Kennedy, 
dabartinis vyriausybės kabine
to narys, kandidatuotų į vals
tybės gubernatorius, ir dėl jo 
laimėjimo beveik nebūtų jo
kios abejonės. Jis ar tik nebus 
gabiausias iš visų Kennedy bro 
lių.

Taip jau yra, kad garsių ir 
turtingų šeimų vaikai papras

ta’ išauga vadinamais “Play 
boys”. Jie nesidomi mokslu, 
nesidomi visuomeniniu ir vals
tybės gyvenimu. Šiame straips 
nyje minimųjų šeimų vaikai y- 
ra išimtis. Jie visi yra baigę 
aukštuosius mokslus, visi pa
dorūs vyrai, visi ambicingi, 
jiems visiems rūpi krašto ir 
visuomenės reikalai. Pažymėti
nas dar ir kitas faktas. Jų dau 
gumos pažiūros į soc: alinį tei- 
s'ngumą, į darbo žmonių būvio 
gerinimą dažnai yra tiesesnės 
ir ryškesnės, negu daugelio ki
tų politikų, išaugusių nežino
mose ir neturtingose šeimose. 
To požvilgiu Kennedy, Lodge, 
McCormack, Hughes ir kitos 
panašios šeimos daug kam švie 
čia geru pavyzdžiu.

*
Nenutraukiant temos apie 

politiką, tenka priminti ir 1964 
m. prezidentinius rinkimus, 
prie kurių jau dabar pradeda
ma ruoštis. Kad demokratų 
partija ir vėl statys savo kan
didatu į prezidentus John F. 
Kennedy, nėra jokios abejonės. 
Kito kandidato ši partija ne
ieškos.

Kitaip yra su respublikonais. 
Jie nėra tikri, kurie iš dabar 
jau besireiškiančių kandidatų 
labiau prasimuš į priekį iki 
1964 m. Logiškas kandidatas 
būtų Robert Nixonas, pralai
mėjęs kandidatas 1960 m. rin
kimuose. Bet jo kandidatūra 
yra susieta su gubematūros 
laimėjimu Califomijos valsty
bėj. Jei jis ten pralaimės, jo 
politinė karjera bus baigta. Jei 
ir laimėtų gubernatoriaus pos
tą, kažin, ar jis norėtų kandi
datuoti 1964 m. rinkimuose. Jis 
gal norėtų palaukti 1968 m., 
kada jau John Kennedy nebe
galės kandidatuoti. Tada šan
sai būtų šiek tiek geresni.

Naujai iškilusi respublikonų 
partijoj “žvaigždė” George 
Romney taip pat pirmiausia 
turi pereiti Michigano rinki
mus ir laimėti gubernatoriaus 
postą, tada tik jo kandidatū
ra būtų svarstoma. Šiomis die
nomis senatorius Barry Gold- 
water, respublikonų konserva
torių vadas, pradeda intensy
vesnę kampaniją už savo kan
didatūrą. Jis turi daug šalinin-- 
kų. Jis gabus ir labai agresy
vus. Daug padarys, bet... At
rodo. kad New Yorko guberna
toriaus Rockefellerio populia
rumas yra sumažėjęs. Pagadi
no divorsas — perskyros su 
žmona. Respublikonai kandi
datu į Pennsylvanijos guber
natorius pastatė kongresmaną 
William Scrantoną. Jei jisai 
laimėtų, iškiltų ir jo kandida
tūra į prezidentus.

Taigi, respublikonams kan
didatų nepritrūks. Bet, nepai
sant, kad ir gabiausią bei po
puliariausią politikoj respubli
konai pastatys kandidatu, 1964 
m. rinkimai tikriausiai nueis 
demokratų naudai. Nebent vi
daus ir taip pat užsienio poli
tikoje iki to laiko įvyktų dide
lių, radikalių atmainų.

Romoje ruošiamo Vatikano 
II visuotinio susirinkimo atski
ros komisijos yra beveik bai
gusios savo darbus. Dabar ypa 
tingai intensyviai dirba centrinė 
komisija. Jai tenka subendrinti 
atskirų komisijų darbų pateik
tas išvadas, iš jų sukurti vieną 
programą. Jeigu tikėti neofici- 
jalioms žinioms, jos darbas bū
siąs taip kruopščiai paruoštas, 
kad ,esą, galima tikėtis šių me
tų Kalėdų šventėmis apvainikuo 
ti susirinkimo užbaigą. Visas 
pasaulis yra raginamas melstis 
sėkmingo pasiruošimo ir susi
rinkimo eigos intencija.

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS

grinėjo. Ta tema šia proga ne- yra padaręs atatinkamoms ko- 
kalbėsiu.

Pasiruošimas Romoje
Vyksta Romoje jau ir betar

piai techniniai paruošimai. Vi
so pasaulių vyskupai ir kiti 
kviečiamieji jau yra gavę ne tik 
pranešimus, bet ir atsiklausi- 
mus, kas pats pasirūpins gyve
nama ineta Romoje, kam ją tu
rėtų parūpinti techninė — or
ganizacinė komisija.

Pradėti techniniai pasiruoši
mo darbai ir pačioje Šv. Petro 
'bazilikoje, kurioje vyks susirin
kimo sesijos. Ruošiamas sostas 
Šventajam Tėvui, tribūna kal
bėtojams, skyriai oficialiems su 
sirinkimo tvarkytojams, oficia
liai kviestiems dalyviams, ste
bėtojams teologams bei kano- 
nistams, ir bendrai, dvasinin
kams, kiek jų bus įsileista, ste- 
nografams ir kitokiems. Ruo
šiamas ypatingas bazilikos apš 
vietimas, garsiakalbiai, radio 
siųstuvo mikrofonai, TV kame
roms vietos ir t. t. Darbai vyks 
ta taip, kad jie nekliudo maldi
ninkams, turistams ar Šventojo 
Tėvo savaitinėms audiencijoms. 
Kai kurios susirinkimo progra
mos dalys vyks Šv. Petro aikš
tėje. Kai kurias dalis galės ma
tyti TV ir girdėti per radio vi
sas pasaulis. Visi kalbėtojai yra 
prašomi, pagal išgales, vartoti

Krikščionių susivienijimo 
klausimas

misijoms visą eilę pasiūlymų 
liturgijos ir drausmės klausi
mais. Pats sekretoriatas turi vi
są eilę savų subkomisijų, kurios 
įvairiuose kraštuose darbuoja
si kartu su įvairiomis 
krikščionių nekatalikų 
nacijomis.

šęs jau anksčiau. Dabar Euro
pos liuteronai turi nuolatinį ste 
bėtoją krikščionių susivienijimo 
sekretoriate. Konstantinopolio 
patrijarchas tariasi su Vatika
nu dėl dalyvavimo susirinkime.

Palankios nuotaikos
Didžiausias dalykas — tai su 

sikūrusi krikščionių tarpe nuo
taika. Tarpusaviuose pokalbiuo 
se, diskusijose visi konstatuoja, 
kad yra išnykęs pirmiau vienų 
kitiems buvęs nedraugiškas nu
siteikimas. Visi jaučia ir pripa- 

nuotai- žįsta bendrą nuotaiką, kad kri- 
skirtumai yra ne iš

kitomis 
denomi-

susirinkimą
šv. Tėvas Jonas XXIII šaukiąs 
visuotinį Bažnyčios

Spaudoje ir gyvenime

DIDYSIS DIENRAŠTIS — “TRIBŪNE”
“Chicago Tribūne” dabar kas

dien spausdina apie 900,000 eg- 
’zanpliorių, o sekmadieniais — net 

ap?e >1.200,000. Tiek išaugo tas dien 
rastis, įsteigtas 1847 m. birž. 10 d. 
ir pradžioje tespausdinęs tik 400 
egzempliorių. Dabar jis yra seniau
sias ir didžiausias Chicagos dien
raštis.

Jį spausdina 179 spausdinimo 
mašinos. Vienos dienos laidai su
naudoja vidutiniškai 396 tonas po
pieriaus, o sekmadienio laidai — 
apie 1,500 tonų. Tokiu būdu tam 
laikraščiui per metus reikia apie 
200.000 tonų popieriaus. Ištiesus į 
vieną juostą, susidarytų 1,396,000 
mylių ilgio. Metinė popieriaus kai
na — $27,400,000. Vien rašalo per 
metus spausdinimui sunaudojama 
9,562,000 svarų.

Redakcijoje dirba 460 žmonių; 
jų algoms vienai dienai išmokama 
$18,000. “Tribūne” naudoja 6 di
džiųjų žinių agentūrų pranešimus, 
kurie parai kainuoja $1,700; per 
parą tos žinių agentūros atsiunčia

pranešimų iš viso apie 700,000 žo
džių.

“Tribūne” turi 38 automobilius, 
kuriuose yra įtaisyti radijo siųs 
tuvai ir priimtuvai ir kuriais to 
dienraščio fotografai bei reporte
riai. tarp savęs palaikydami ryšį, 
renka žinias ir paveikslus.

Redakcija turi įtaisą, kuriuo iš 
už tūkstančių mylių nepaprastu 
greičiu vielomis perduodamos nuo
traukos. Savo archyvuos “Tri
būne” turi 10.000,000 iškarpų ir 
4,000,000 nuotraukų. Dienraštis 
turi 122 linotipus. Net 25 spausdi
nimo mašinos gali spausdinti ketu
riomis spalvomis. Visomis turimo
mis spausdinimo mašinomis per 
valandą gali išspausdinti 600,000 
egzempliorių, po 40 puslapių.

“Chicago Tribūno” turi 600 000 
akrų nuosavo miško, kurį panau 
doja popieriaus gaminimui.. Vien 
už skelbimus “Tribūne” 1960 m. 
gavo $72,200,000. Prie “Tribūne” 
dienraščio yra įsteigtas labdaros

(Nukelta į 4 psl.)

patarėjų, neskaitant 
darbininkų. Narių 

8 vyskupai ir 8 kū
jų 4 dioceziniai 
Patarėjų tarpe

ir 4
yra 
vie- 
tau-

Įvairiuose kraštuose 
kos šiuo reikalu nėra vienodos, kščionių 
Štai čia, Amerikoje, labai ma- Kristaus, o iš žmonių; kad tai 
aai ką jaučiame ar girdime šia nebuvo geras darbas, o žmonių 
linkme. Gi, antai, kaimyninėje 
Kanadoje yra daugiau naujo. 
Jau kelinti metai iš eilės Kana
doje renkasi draugėn susivieni
jimo studijoms ir, bendrai, mal 
dai įvairių denominacijų krikš
čionių dvasininkai: katalikų, or
todoksų. anglikonų, liuteronų, 
reformatų. Praėjusiais 1961 me
tais tose dienose dalyvavo 154 
asmenys. Gi Europos kraštuose 
yra dar įdomesnių sąjūdžių. 
Apie kai kuriuos faktus esu ra-

silpnybių pasėka; kad reikia 
ieškoti vienos doktrinos pagrin 
do ir vienos Kristaus Bažny
čios.

Kadangi per šimtmečius atsi
rado skirtumų ir doktrinoje, ir 
papročiuose, ir liturgijoje, tai 
susivienijimo klausimas visų 
krikščionių ir visame pasaulyje 
neišsprendžiamas kelių, nors ir 
broliškiausioje nuotaikoje, se
sijų rėmuose. Ir busimasis susi
rinkimas nesikėsina šį reikalą

užbaigti, o tik jį 
pagyvinti.

Nuotaikos tačiau

suaktyvinti,

kuriasi to
kios, kad, turint kantrybės, iš
minties ir tarpusavės meilės, 
kai kas gyvena net tokiu opti
mizmu, kaip antai Konstantino
polio patrijarchas, kad, anot 
jo, krikščionių susivienijimas 
vieną dieną ateis taip nelauk
tai, kaip staigiai nupuola nuo 
medžio prinokęs vaisius. Gal 
tai perdaug optimistiškas žodis, 
tačiau elara facta faciunt ami- 
cos — geros valios žmonės tik 
tol^nesusitaria, kol nesitaria.

Ar pasimokys iš Powers nuotykių?
TADAS MICKUS, Grand RapiJs, Mich.

Šį kartą keli žodžiai apie nuo 
taikas krikščionių susivienijimo 
klausimu. Kaip jau yra žino
ma, visuotiniam susirinkimui 
ruošti komisijų tarpe yra krikš 
čionių susivienijimo reikalams 
sekretoriatas. Jame yra 16 na
rių ir 20• 
techninių 
tarpe yra 
nigai: iš 
vienuoliai.
9 vyskupai ir 11 kunigų 
nuolių. Nariai ir patarėjai 
tybėmis yra anglų, belgų, Ame 
rikiečių iš JAV., italų, atstovų 
iš Izraelio, Kanados, Olandijos, 
Pietų Afrikos, Prancūzijos, Sko 
tijos, Slovakijos, Šveicarijos, 
Vokietijos. Visi jie parinkti ne 
kitokiu, o asmens kompetentin
gumo kriteriumu.

Ką šis krikščionių susivieni
jimui sekretoriatas veikia ir ko Mįntys įr komentarai 
galima iš jo tikėtis? Kaip sako — 
sekretoriato pirmininkas kardi- Į 
nolas Augustinas Bea, S. J., I 
popiežiui Jonui XXIII skelbiant 
krikščionių susivienijimo mintį,j 
nebuvo net svajota, kad sąjūdis
išsivystytų tokia apimtimi Stebint U-2 piloto aferą ir 
kaip yra šiuo metu. Įvairių pas spaudos pastangas iš jo staiga 
kirų kitatikių hierarchų lanky
masis pas popiežių, katalikų ste 
bėtojų delegacija Delhi konfe
rencijoje, esą, tik nereikšmingi 
epizodai, palyginus su tuo, kas 
vyksta platesniuose sluoksniuo 
se. Labai plačiu mastu yra iš
sivystę raštu ir žodžiu draugiš 
kos diskusijos doktrinos, draus 
mės ir kitais klausimais. Tų dis 
kusijų išdavoje sekretoriatas

padaryti herojų, kyla klausi
mas, ką tuo norima užslėpti?

Pati afera, kuri liks viena iš 
kontroversiškiausių Amerikos 
istorijoje, prasidėjo buv. prezi
dentui nemokšiškai prisipažinus, 
kad leido šnipus virš Rusijos.

Betgi dar nemalonesnį įspū
dį padarė Powers laikysena be
laisvėje ir cirkiniame Maskvos 
procese. Tuo tarpu, kai sovietų

šnipas Abel paniekinančiai ir 
šaltai atsisakė pasakyti net sa
vo tikrą pavardę, amerikietis 
Powers ne tik neįvykdė jo 30, 
000 dolerių metuose algą patei
sinantį reikalavimą, kad sunai
kintų inkriminuojančią medžia
gą, bet dar prajuokino visą pa
saulį savo verkšlenimais ir atsi
prašinėjimais proceso metu..

Viena iš pagrindinių to pro
ceso priežasčių ir buvo parodyti 
pasauliui, kad Vakarams tarnau

ja ne idealistai, o tik doleriais 
papirkti nuotykių ir pelno ieš
kotojai.

Powers tam vaidmeniui teis
me puikiai atitiko. Dabar, jį pa
leidus, koktu ir skaityti apie 
“atsistojusių senatorių ovacijas, 
pertraukiant jo pasakojimą”, ir 
panašiai toje pat spaudoje, ku
ri teismo metu jį vadino išdavi
ku ir minkštanugariu.

Jo pasakojimas apie netoli 
(Nukelta i 4 ausi.)

lotynų kalbą. Tačiau klausantie 
ji per radio ar TV galės girdė
ti vertimus į daugelį kalbų.

Centrinė komisija nuo praė
jusio rudens leidžia savo darbų 
biuletenį, kurį gali gauti Romo
je reziduoją pasaulio informa
cijos atstovai, o per tarpinin
kus galima juos gauti ir 'bet kur 
kitur. Iki šiol to biuletenio yra 
išėję 60 numerių. Nors biulete
niai nepatiekia smulkmenų iš 
komisijos veiklos, vistiek jų in
formacijos yra įdomios, o kelis; 
kartus juose buvo labai įdomios 
medžiagos, kokius klausimus 
Centrinės Komisijos sesijos na-

Louise Reece, Howard Baker, Joel Broyhill, Richard Poff, Bnice Aląer, VVilliam Cramer, Charles Jonės, 
Tcnnessee Tennessee Virginia Virginia Tėvas Florida North Caronna

Respublikonų akys atkreiptos į pietus. Respublikonų partija, besir uošdama rinkiminei k'mpanijai, planuoja prie šių septynių respubli
konų narių Atstovų rūmuose iš pietinių valstybių pridėti naujų (apie 60 resp.). Be to, respublikonai tikisi laimėti senatorių rinkimus 
šiose valstybėse — Florida, South Carolina, Georgia, North Carolina, Arkansas ir Alabama. Ligšiol respublikonai pietinėse valstybėse 
turėjo tik vieną senatorių John Tovvers (iš Texas).

ŽUDIKAS AR GELBĖTOJAS
KUN. V. M ART INKŲ S

Kai dalinys praėjo, už poros valandų man kaž
kas iš partizanų paskambino ir pranešė, kad du vo
kiečiai puskarininkiai pareikalavo visus žydus suva
ryti į sinagogą ir sušaudyti. Jie to daryti negalį, o 
vokiečiai reikalauja, dėlto nežino kas daryti. Patariau 
skambinti į Mažeikius apskrities komendantui. Pasa
kė, kad skambinę, bet komendantas lietuvis nieko 
negalįs padaryti, nes čia yra pirma karo zona, ir vo
kiečiai yra padėties viešpačiai.

Tada aš pats nuskubėjau prie žydų sinagogos 
pamatyti tų vokiečių karių ir su jais išsiaiškinti. Si
nagogoj radau du vokiečius puskarininkius. Jiems 
pareiškiau, kad noriu su jais kalbėtis. Jie išėjo lau
kan, kad žydai negirdėtų, ką mes kalbėsime. Aš pa
klausiau jų, ar jie tikrai įsakė sušaudyti visus sina
gogoj esančius žydus. Jie atsakė — taip. Aš tada 
paklausiau, o kuo remiantis jie tai įsako, ar turi iš 
vyresniųjų tam įsakomąjį raštą? Jie atsakė, jog rašto 
jie neturi. Pareiškiau, kad kalbėjaus su jų bataliono 
vadu, ir jis neįsakė žydų šaudyti. Bet jie tvirtino 
savo, kad reikalinga sušaudyti. Tada aš pradėjau 
jiems kaip tik sugebėdamas išmėtinėti, kaip jie gali 
be asmeniško nusikaltimo, be teismo sprendimo liepti 
sušaudyti vyrus, moteris ir vaikus. Pareiškiau savo 
protestą ir taipgi norą kalbėtis su jų dalinio vadu. 
Paklausiau, kada čia bus jų dalinio vadas. Jie atsakė, 
kad vėliau jis čia bus.

Man protestuojant, vienas iš šių karių susisar- 
matinęs pasitraukė, o kitas vistiek atsakė: „Alle Ju- 

iden mucsscn heute totschicssen vverden!”

Aš supratau, kad tie kariai čia daro tik provo
kaciją, kad reikia būtinai surasti vadą ir reikalą iš
aiškinti. Nieko nedelsdamas, paprašiau Alšausko sū
naus ir tas mane motociklu nuvežė į Mažeikius. Ten 
susitikau lietuvį apskrities komendantą ir jo padė
jėją, bet jie pareiškė, kad nieko negalį padaryti, nes 
vakarykščią dieną vokiečių smogikų dalinys nusivarė 
Mažeikių vyrus žydus į Pavenčius, sušaudė ir par- 
vykę restorane gėrė, dainavo.

Supratau, kad man reikia vykti į Tirkšlius ir ten 
teirautis, kur yra tas dalinys ir kur to bataliono va
das ir su juo reikalą išsiaiškinti. Mane į Tirkšlius pa
vežėjo komendanto šoferis, nes motociklas sugedo. 
Tirkšliuos suradau tą patį kapitoną, su kuriuo rytą 
buvau kalbėjęs, ir jis nustebo, kad aš pas jį atvy
kau. Kai jam papasakojau, kad jo bataliono du pus
karininkiai reikalauja žydus sušaudyti, jis netikėjo. 
Prašiau skambinti į Židikų paštą ir įsitikinti, kad aš 
tiesą sakau. Bet jis, kiek pagalvojęs, pasišaukė porą 
karininkų, šoferį ir įsakė kartu su manim vykti į Ži
dikus reikalo vietoj ištirti.

Pakely, Bugenių kaime, tuos puskarininkius su
tikom bevažiuojančius dviračiais Tirkšlių link. Nu
rodžiau, kad tie, Karininkai juos sustabdė, subarė, 
kažką vienam įrašė į kario knygelę, ir mes toliau va
žiavome į Židikus. Židikuos prie pašto sutikom kele
tą vyrų, kurie patvirtino, ką aš karininkams buvau 
sakęs, kad puskarininkiai buvo davę įsakymą sušau
dyti visus žydus, taipgi pranešė, jog šie kariai parei
kalavo, kad žydai atiduotų laikrodžius, žiedus ir kitas 
brangenybes bei pinigus ir pamatę, jog aš išvažiavau 
ieškoti jų vado, viską tą pasiėmę išvyko. Tada kari
ninkai pasakė eiti ir žydams pranešti vykti namo. Bu
vau ir aš nuėjęs į synagogą ir pareiškiau žydams, kad 
jie yra išgelbėti, eitų ir ramiai miegotų

Aš ir šiandien matau jų dėkingumo ašaras, ku
rios vilgė jų skruostus, besiskirstant į namus. Aš dar

tą vakarą skambinau į Tirkšlius ir įspėjau pasisau
goti panašios karių provokacijos ir toliau paskambin
ti, įspėjant kitas vietoves, kur mano, kad tas dalinys 
praeis.

Po to žydai dar kurį laiką miestely ramiai gy
veno- Vietinis žydas daktaras buvo mane pasikvietęs 
pas save arbatos, reiškė didelį dėkingumą visų žydų 
vardu už išgelbėjimą, norėjo man dovanoti sidabrinį 
stalo servyzą, bet aš atsakiau, kad žydus gelbėjau ir 
gelbėsiu ne todėl, kad ką nors iš jų gaučiau, bet kad 
mano sąžinė liepia taip daryti, ir nieko iš jų nepri
ėmiau.

Po kurio laiko policija sakė gavusi įsakymą žy
dus iš miestelio perkelti į getą — į Asteikius, ūki
ninkų daržines. Aš nieko tada padaryti negalėjau. 
Tik viena moteriškė atėjusi į kleboniją pasakė, kad 
žydė dantistė nori duoti savo sūnelį kam įsūnyti ir 
jį išlaikyti gyvą. Prašė manęs arklio ir vežimo. Da
viau. Ji vaiką išvežė į Dapšius pas Bukontą. Už ke- 
lctos savaičių nuvykęs vaiką pakrikštijau, nes motina 
atiduodama buvo sakiusi, jog .ii sutinka vaiką leisti 
auklėti katalikų tikėjime, kad tik jis išliktų gyvas.

Dar už keletos savaičių buvau policijos tardo
mas, kam krikštijau žyduką, bet aš atkirtau, kad 
man nebuvo reikalo tikrinti, ar jis žydukas ar ne. 
Sakė, nekrikštytas, prašė Bukontai tą vaiką pakrikš
tyti, ir aš tai padariau.

Kai žydai buvo Asteikiuos, jų ten nelankiau, nes 
negalėjau jų į miestelį sugrąžinti, tik keletą sykių 
siunčiau maisto. Kai jie buvo vežami iš Asteikių į 
Ruzgus, tai daviau vežimą palengvinti jų kelionę. Ne
maniau ir netikėjau, kad jie vežami į Mažeikius su
šaudymui.

Man pagelbstint, išlikęs dantistės sūnus ir šian
dien yra gyvas, aš jam keletą sykių siunčiau pagal
bos. Jis dabar studijuoja universitete-

(Bus daugiau)
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SUNKU PATIKĖTI

Penki metai

VYTAUTAS VOLERTAS

Kai pereitam straipsnely šil
tai pasisakiau apie vykdomąjį 
komitetą, šitaip kalbėjau ne pir 
mą kartą. Drauge galima rasti 
daugiau mano panašių kalbų, iš 
mėtytų 1950-1959 laikotarpy. 
Kai kurie laikraščiai tada pyko 
ir mane negražiai vadino. Sakė 
kažkoks nei šioks, nei toks at
sirado ir kitaip galvoja, kaip 
mes. Tada lyjiai taip maniau, 
kaip šiandien: už gera — geru, 
o dėl pirmos klaidos tylėk. (Iš 
viso, man neatrodo, kad dėl 
menko reikalo verta bartis ir 
daržinėje pamestos adatos ieš
koti). Bet jei klaida seka klai
dą, kaip žąsų pulkelis, nieko ne 
sakyti yra negražu.

Ir ne tik laikraščiuose ALT 
padėdavau. Aukojau pinigus, iš 
kitų jų prašiau. O gal prieš pen 
kerius metus, kai viename man 
artimo sambūrio suvažiavime 
buvome paraginti neaukoti 
ALT, bet savą dalį atiduoti ki
tiems tikslams, maža grupelė 
prietelių šaukėme: palaukite! 
Gal ALT ne toks blogas.- Ar šio
mis kalbomis tik nesirengiate 
mus vienon krūvon rišančio pa
skutinio lanko nutraukti? Juk 
VLIK beveik iširo. Kas liks, jei 
ALT įspirsime? Leiskime 
taisyti!

pasi-

Į riai šiems mėginimams pastojo 
kelią. Įsirėmė pačiam vidury ir 
nė krust! Aišku, nepatogu verž 
tis, griauti garbingą asmenį, vo 
lioti po dulkes. Geriau palūku- 

, riuoti. Tačiau laikas nestovi. 
Jis tik eina, eina šalimais ir at 
gal nepažiūri, kad kažkas vi
durkely sustojęs.

Dėl ALT laikysenos buvo su
vėluotas JAV Lietuvių Ben
druomenės krikštas. Ta pati 
ALT sulėtino LB augimą. Ji 
maišėsi po kojomis, vykdomojo 
komiteto kai kurių narių reda
guojamuosiuose laikraščiuose 
voliojo ir voliojo ją po purvus, 
kad tik susargdinus, kad tik 
neleidus tvirtai išaugti. Žinoma, 
LB išaugo ir auga, nes kai pagal 
bos daugiau, kaip trukdymų, 
šiaip taip galima slinkti pir
myn. Bendruomenė kely atsis
tojusią ALT atsargiai, kad ne- 

i sužalojus, aplenkė, ir, aišku, 
gavosi tai, kas turėjo gautis: 
šiandien daug didesnė visuome
nės dalis slenka kartu su LB, o 
būrelis apie ALT mažėja. Su 
Bendruomenės augimu auga ir 
jos darbai, o Taryba vis men
kiau ir menkiau prasižioja. Ben 
druomenė atvėrė duris visiems 
lietuviams, ji kvietėsi, prisikvie 
tė ir davė atėjusiam jaunimui
darbo, o Taryba keistu kai ku- Kalifornijoje jau dominuoja tro 
rių narių elgesiu nuo savęs nu- pikinė gamta.
žėrė visus tuos, kurie bent kiek Oregonas šioj gamtos idilijoj 
su jais nesutiko, ir jaunes- užima dominuojančią vietą. Čia 
niems užrakino vartus.

Ne geriau buvo elgtasi su 
Los Angeles lietuviais, pagim
džiusiais Lipscomb-Kuchel re
zoliucijas. Tie patys vykdomo
jo komiteto nariai ,kurie kandi- 
nėja Bendruomenę, atsisakė pa 
dėti šių rezoliucijų reikaluose. 
Pasmerkdami Los Angeles lie
tuvių pastangas, pasmerkė ir 
asmenis, vadindami juos garbė
troškomis. Būk tai ne Lietuvos 
reikalas jiems rūpėjęs, bet as- 

Pasmerktieji
ne tik neieškojo, bet. turėjo pakankamai valios nenu

sigąsti ir parodė ne tik daug 
energijos, bet ir sumanumo, re
zoliucijomis besirūpinant. Kas 
su jomis bus, kitas reikalas, ta-

Bostono skaučių globėjas prel P. Virmauskis kalba Kaziuko muges atidarymo iškilmėse. Nuotrau
koje iš kaires: A. Bričkus, prel. P. Virmauskis, ps. I. Nenortienė ir kt. (Nuotr. R. Bričkaus)

Pastatykime lietuvišką
koplytėlę Portlande

Oregono grožis
Pacifikas — tai viena iš gra

žiausių ir patraukliausių Ame- s 
rikos vietovių. . Visas Vakarų 
Amerikos pakraštys nuo Seatt- 
le ligi San Diego stebins savo 
gražia gamta. Kai Amerikos 
šiaurės vakarai stebina mus 
pievų žalumu, aukštais miškais, 
sniegu padengtais kalnais ir 
ošiančiomis okeano bango
mis, ir, vaižuojant į pietus.

vė ir didžiulė knyga, kurion pa
sirašo keleiviai.

Ant kalno, į kurį pasikeliama 
čia pat prie bažnyčios įrengtu 
keltuvu, yra Servitų vienuoly
nas, koplytėlė, paminklas ir gra 
žūs sodai — parkai, kuriuose 
yra 7 koplytėlės su meniškomis 
statulomis iš Marijos gyvenimo 
— Septyni Skausmai.

“Gražesnė už Liurdą”

POWERS... 9New Britain, Corm.
Dubysos dr-vė dėkinga visiems, 

kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
prie Šv. Kazimiero šventės ir Ka
ziuko mugės prisidėjo.

Ypač dėkojame p. Dragunevi- 
čiui skelbusiam per Hartfordo ra

(Atkelta iš 3 psl.)
lėktuvo sprogusią raketą 
kelia tik gardaus juoko tarp 
amerikiečių raketų žinovų. Šių 
laikų raketos nesprogsta ,lyg Jįją ne^ per du sekmadieniu, 
senoviškas priešlėktuvinis svie- ..s j

dinys, o yra naviguojamos iki 
kontakto su taikiniu. Tad yra 
faktas, jei raketa iš viso figū
ravo tenai, ji turėjo padaryti 
kontaktą su labai trapiu sklan
dytuvo pobūdžio mažu U-2 lėk- kevičiams ir p-lei A. Steponaity- 
tuvu.

Sunku tad patikėti jo fantas
tiškam tvirtinimui, kad tas lėk
tuvas tik apgadintas, 
jau iššokus, pats sau gražiai nu
tūptų tokiame stovyje, jog net 

: į Gorki parką parodon išstaty
tų.

Dėl jo atsiprašinėjimo, kad 
jis tą darbą dirbęs, “herojus” 
Powers dabar vaikiškai pareiš
kia, kad jis taip negalvojęs, jog 
jis rusus apgavęs, tik rusai (ir 
visas likęs pasaulis) jį taip su
pratęs.

Laikraščiai rašo, kad apklau 
simų metu jis, pakėlęs balsą, 
pareiškė, jog “visą laiką Rusi
joje atsiminiau esąs ameriko
nas”, po ko jam sukeltos didžiu 

i lės avacijos. Spauda nepaaiški
na, ką jis tuo norėjo pasakyti, 
bet matyti, kad tai skaitoma 
amerikiečio belaisvio didelės 
drąsos įrodymu.

Reikia tikėtis, kad šis kraš-

su-

Mamytėms už pagalbą darbu, 
ir dovanotus pačių gamintus py
ragus bei tortus.

P. p. Stasaitienei, Dūdienei, Ste- 
pmauskienei ir E. Liūdžiuvienei, 
surengusioms dovanų laimėjimus.

Ačiū už piniginę auką p. p. Pet-

i tei aukojusiems po 10 dol.
Dėkojame sesėms, broliams ir 

visiems taip gausiai mus aplankiu- 
j siems. O mūsų globėjai K. Mari- 

pilotui jošienei ačiū ir vis budžiu,
i

Dubysos dr-vės skautės (Pr.)

VKSTl’VIV NL’OTKACKOS IR 
AUKŠTOM K C ŠIKS FOTOGRAFIJOS 
M CSV Sl’luCIALY BC.

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

< Incorporated ) 
HOVARDAS C LIS, aav.

f

T E L E VIZIJA S 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už 
dirbtuvės darbą. — $10.00 ir dalys.

Pigios paveikslinės lempos
J. MIGLINAS

0-1063

f
yra Portlandas su virš 400,000 
gyventojų. Portlandas tai nely
ginant gražus meno paveikslas, 
stovįs įrėmintas tarp virtinės 
kalnų, ir santakoj dviejų didelių 
upių — Kolumbija ir Willamet- 
te. Portlando vaizdą puošia ne- Portiando šventovė, atrodo, 
toliese esąs gražus kalnas — ar tik nebus gražesnė ir už 
Mt. Hood (13,000 pėdų) su snie Liurdą. Buvo toks atsitikimas 
gu padengta viršūne. _ kai portiando arkivyskupas tas padarys atitinkamas išva-

Dėl to Oregonas, o ypač Port- Edward D. Howard lankėsi das, sumokės jam 50,000 algos 
landas patraukia kasmet šimtus Liurde ir žavėjosi ta garsiąja ir pasiųs jį pas mamytę, ateity- 
tūkstančių turistų iš visos Ame 
rikos, Kanados, Meksikos ir ki
tų kraštų. Portlande turistams 
yra daug ko pažiūrėti.

i

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

IR SIENOS
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

■ 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite^ 
■už apdraudę nuo ugnies ir auto-e 
■mobilio pas
t F R A N K Z APOLIS |

3208% West 95th Street
O Chicago 42, Illinois
f Tel.: GA. 4-8654 ir GK. 6-4339.8

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 a

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA| 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM I

Tel. HEmlock 4-2413 ■
7151. So. Maplevvood Avė.,

Cbicago 29, UI.

šventove, prie jo stovįs nepažįs- je pasikliaudami anglų, vokie- 
tamas asmuo, pasakė, kad “jei
gu Jūs būtumėte matę Portlan
do Sanctuary, Jūs dar labiau 
susižavėtumėt. Aš sykį mačiau 
tą šventovę, keliaudamas Ore
gone, ir nuo to laiko negaliu 
jos užmiršti”.

Portlande lietuvių nedaug—
, vos kelios šeimos. Be to, yra se- prie amžinojo įstatymo nuostatų, 

nos kartos lietuvių apie 100, į Popiežius Pijus XII
kurie gyvena netoliese Portlan
do apylinkėse.

Portlando lietuviai pernai pa
dovanojo Aušros Vartų Marijos 
paveikslą gražiais paauksuotais 
rėmais. Po paveikslu pakabin
tas įrėmintas ir meniškai nu
pieštas paaiškinimas apie pa
veikslą ir Lietuvą su Vytim bei 
Gedemmo stulpais. Paveikslas 
pakabintas menėj prie įėjimo į 
bažnyčios vidų, ryškioj vietoj. 
Maldininkai amerikiečiai dažnai 
klausinėja parduotuvėj, ar jie 
negali nusipirkti mažų Aušros 
Vartų Marijos paveikslėlių. At
rodo, kad reikėtų kam nors 
Chicagcje tokių paveikslėlių pa 
gaminti.

Dėl darbo metodų
Užpyko tada kai kas 

tiek. Bet tiek to. Jau penkeri 
metai praėję. O per tuos pen
kerius metus ALT nepasitaisė.

Kas iš tikrųjų blogo įvyko? 
O gi, kad Taryba paseno. Ne 
žmonių amžius čia svarbu, tik 
darbo metodai. Ji atsiliko nuo 
gyvenimo ,einant laikui. Nesu
prato, kad tasai laikinasis Lie
tuvos laisvės užslopinimas, kaip 
minėjo Rooseveltas, išsitęsė per 
ilgai, ir kad šalia nuolatinio už- 
sitikrinimo iš Valstybės depar
tamento apie Lietuvos padėtį 
reikia kažko kita. O ALT “kaž- meninė reklama, 
ko kita” 
gynėsi nuo tai visomis jėgomis. 
Visuomenė ragino, skatino, bet 
ALT gręžėsi šalin, ir šiandien 
nėra su juo didelės dalies vi
suomenės, nei dosnesnės aukos, čiau jau šiandien tiek pasiekta. 
Iš kitos pusės, pats ALT var- kad vargas keleriopai apmokė-

šiek
čių ar prancūzų talentais žval
gybos srityje.

gu žino, ką su aukomis darytų. 
Vykdomasis komitetas nenu
manė, kad reikia sustiprinti in 
formaciją apie Lietuvą., for
muoti amerikiečio opiniją. Jis 
net 
yra 
kų, 
kai
šelpė tik tiek, 
draugiškam balsui nuslopinti.

tas.

nepastebėjo, kad Lituanus 
vienas jo didžiųjų talkinin- 
pazalbon ilgai jam nėjo, o 
raginimų neapsikeitė, su

klek reikia ne-

LB ir Los Angeles
Blogiausia tačiau, kad nebu

vo pripažinti didesni posityvūs 
visuomenės mėginimai spartes
niam darbui. Net daugiau: kai 
kurie vykdomojo komiteto na-

Paskutinė istorijėlė
Ir štai istorijėlė, vykusi tik 

prieš trumpą laiką, ši istorijė
lė apsupo paskutiniosios lietu
vių delegacijos pas JAV prezi
dentą sudarymą. Ne tiek ji svar 
bi, kiek įdomi kai kuriems vyk 
domojo komiteto nariams nu
sakyti

Pradžia 
trečiosios 
(1961 m.
Tada dr. P. Vileišis iš Connecti- 
eut pranešė, kad galėtų išgauti 
lietuviams audienciją pas JAV 
prezidentą. Suvažiavimo da
lyviai nudžiugo ir pavedė dr. Vi 
leišiui šia audiencija 
Ji buvo gauta. Tada 
kai kurie iš Tarybos. 
Čia ALT uždavinys!
leišis egoistas! LB vienybės ar
dytoja! LB ėmėsi delegaciją or 
ganizuoti su ALT, stengdamosi 
sudaryti ją
prezentuoti visi JAV lietuviai. 
Kaip jos 
smulkmenas
Tačiau kažkodėl jos sąstatas ne
buvo paskelbtas tol, kol delega
cija neišėjo iš prezidento. Ta
me sąstate nebuvo dr. P. Vilei
šio, delegacija besirūpinusio,

atsirado JAV LB 
Tarybos suvažiavime 
rudenį New Yorke).

Spaudoj ir gyvenime

matysi ir amžinai žaliuojančius 
miškus su bėgiojančiomis stir
nomis, ir daugybę upių upelių 
ir ežerų, kurie sudaro žvejams 
tikrą rojų, ir kelias eiles kalnų 
su sniegu padengtomis viršūnė
mis. Čia klimatas labai malo
nus: vasaros ne karštos, o žie
mos švelnios. Labai patartina 
lietuviams, pasitraukusiems į f 
pensiją, įsikurti čia ir gyventi 
sveikame klimate.

Žymi Portlando šventovė

rūpintis, 
prakalbo 
Negerai! 
Dr. P. Vi-

Tikroji žmonijos laisve 
dimas kiekvienam daryti, 
patinka, nes tai baigtųsi 

I ir vestų prie valstybės sugriovimo;
tikroji laisvė tai laikantis civili
nių įstatymų lengviau prisiderinti

nėra lei- 
kas jam 
sąmyšiuBet bene labiausiai patraukli 

Portlando vieta, kurios nė vie
nas turistas neapleis, nežiūrint, 
kokio jis tikėjimo ar tautybės 
bebūtų, tai GROTTO — “The 
Sanctuary 
Mother”. 
šventovė, 
metus.

I Įsteigėjas šios šventovės yra 
iPosrtlaadas—gražus paveikslas kunigas Ambrose M. Mayer

Didžiausias Oregono miestas O.S.M., dabar jau 8 metai pasi- 
-—— — ... ■„ ----------- , traukęs iš aktyvaus darbo, gv-
miteto nariai. Paminėtini ir vena ^tuvio klebono kun. N. 
abiejų susivienijimų atstovai. I Norušio O.S.M. valdomoje šv.

Kyla klausimas: kodėl dele-1 Ritos parapijoje, Portlande. šis 
gacijoje nebuvo dr. Vileišio ir pamaldus vienuolis, priklausąs 
kitų, o joje ne paskutiniąją ro- vienam seniausių vienuolynų 
lę pasiėmė ALT sekretorius? Servitų ordinui (įsteigtas 13 
Ar asmuo, pradžioje audienciją šimtmetyje), vaikščiodamas 
pasmerkęs, svarbesnis už tą, dar neapgyventoj apylinkėj, bu- 
kuris ja rūpinosi? Pagaliau, ko vo taip sužavėtas gamtos gro- 
kį svarbesnį lietuvišką darbą žiu, kad nutarė čia įsteigti šven 
per paskutinius penkiolika metų tovę Švč. Marijos garbei. Susi- 
atliko susivienijimai, 
grynai komercinėmis bendrovė
mis? O įdomiausia: kaip ALT 
sekretorius ryžosi, nejausdamas 
gėdos, išstumti dr. Vileišį ir 
pats vykti po to, ką jis savo re
daguojame laikraštyje rašė?

Tai va istorijėlė. Nieko, re
gis, neįvyko, tačiau susijaudini
mas kilo didelis. Nekaltai pa
liestas dr. Vileišis, nuoširdžiai — altorius su balto marmuro 
dirbąs mūsų dirvose. Nevertai Michelangelo “Pieta” skulptū- 
akcentuotas ALT sekretoriaus, ra. iš akmens padarytas alto- 
dažnai smerkiąs tuos, kurie ryž 
tąsi ir pajėgia daugiau, kaip jis 
pats. Svarbiausia tačiau, kad 
pikta valia laimėjusi prieš ge
rąją. Ir ta pikta valia atėjusi iš 
ALT sekretoriaus.

Kai anksčiau iš ALT ateida
vo raginimai pamiršti nesklan
dumus ir kai ką paaukoti mūsų 
vieningam darbui, mes tikėjom fįca kiparisais. Čia patekus, vie 
ir aukojom tas vadinamas am
bicijas, nes manėm, kad vykdo-
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PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

išvirtę taręs su ordeno vadovybe jis 
nupirko 44 akrus iš geležinke- 

i lio bendrovės.
I

Per šį laiką iš menkos ir kuk
lios pradžios, duosniai gerada
rių remiamos, ši šventovė išau
go į vieną žymiausių ir labiau
siai lankomų vietovių. Kalno pa
pėdėje uoloj įsteigtas “Grotto”

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

Kiefcvienaa 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!

Kilnus ir remtinas sumanymas
Jau senokai kilo mintis tarp 

Portlando lietuvių pastatyti šio 
je šventovėje lietuvišką kryžių 
arba koplytėlę. Tokio paminklo 
pastatymas tarnautų didesnei 
Dievo garbei ir Lietuvos vardo 
bei jos tragedijos populiarini
mui. Deja. Portlando lietuviai, 
kurių tėra maža saujelė, savo 
jėgomis to padaryti negali. Rei
kia, kad talkon prisidėtų tautie
čiai iš didesnių centrų, — Chi- 
cagos, New Yorko ir kt.

Pereitą vasarą Portlande lan 
kėši Ida ir Jonas Valauskai. Jie 

. buvo sužavėti Portlando šven
tove ir pažadėjo tą reikalą rem
ti Chicagoje.

Tam reikalui populiarinti ir 
stumti pirmyn yra sudarytas 
Portlande specialus komitetas 
į kurį įeina: kun. Pr. Baltru- 
mas, Marija Tūbelytė-Kuhlma- 
nienė, pasižymėjusi dailininkė, 
Algis Garolis, Jonas Kanius ir 
Vladas Juodeika. K-to adresas: 
Rev. Francis Balt rūmas, 516 W. į 
Bumside, Portland 9, Oregon. i 

V. J.

MUTUAL ?Zf/f,,</SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicaga 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Pres.-Tel. VI rginia 7-7747

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

rius, pakopos ir sakykla. Čia po 
atviru dangum vasarą laikomos 
iškilmingos pamaldos, kurios 
sutraukia tūkstančius maldinin-Į 
kų ir keleivių. Čia pat praside- 

■ da Kryžiaus keliai, meniškai 
l skulptorių padaryti. Visa ta vie 
: tovė padengta aukštomis puši
mis, seųuoia ir melsvais atlan-

(Atkelta iš 3 psl.)
fondas. Jis veikia nuo 1928 
per tą laiką įvairioms labdaros įstai 
goms davė daugiau kaip 7 milijo
nus dolerių. Iš viso prie “Tribūne” 
dienraščio dirba apie 5,000 tarnau
tojų.

Šie faktai atskleidžia, kokių di
delių ir pajėgių dienraščių turi 
Amerika. Dabar jau ir dauguma 
naujausių ateivių yra pramokę 
angliškai, ir lietuviškam laikraš
čiui nėra lengva išsilaikyti, kad iš 
šeimų neišstumtų taip finansiškai 
pajėgi ir informacijoms gauti ame
rikietiškoji spauda. Žinoma, mūsų 
savas dienraštis duoda tai, ko joks i nebuvo VLIK atstovo, Paverg

tųjų Tautų pirmininko. Bet už 
tai jai vadovavo ALT pirminin
kas, ryškiai švietė sekretorius 
(nuolatinis LB oponentas, pra
džioj audienciją pasmerkęs) ir 
dalyvavo kiti du vykdomojo ko j to narys neturėtų eiti — balon. čia yra devocionalijų parduotu-

m. ir

taip, kad būtų Te

sudarymas vyko, 
sužinosime vėliau. tovė sudaro pakilų maldos nusi

teikimą. Be to, mišku žengiant
mojo komiteto nariai kalba nuo>matai gražių marmuro ir bron-I

iJ

I

Kas tik turi gėrę skonį,
Viskę perka pas Lieponį!

%

angliškas didžiausias laikraštis ne
įstengs duoti — lietuvišką infor
maciją. Bet vis dėlto lietuvių spau
dai tenka atlaikyti nelengvas ir 
nelygias varžybas 'su angliškąja 
spauda ir mūsų žmonių visokerio
pa talka savajai lietuviškai spau
dai yra labai svarbi. — J- Daugi.

širdžiai ir patys pajėgia šiam 
reikalui kai ką savyje užslopin
ti. šiandien patikėti sunku, nes 
per eilę metų pamatyta, kad 
kai kurių vykdomojo komiteto 
narių ambicijos tiek išbujojo, 
kad jos lyg vamalėšais dengia 
juos pačius, valdo mintis ir ve
da ten, kur vykdomojo komite-

zos statulų.
Šalia “Grotto” yra neseniai 

pasatyta turtinga bažnyčia, ku
rios sienos ir altoriai padaryti 
iš įvairių spalvų marmuro. Baž
nyčios bizantiška kupolą pa
dengta auksu. Bažnyčia kaina
vusi virš 1 mil. dolerių. Be to,

— Ką gi Sutvėrėjas mieles- 
nio gali pamatyti kaip linksmą 
tvarinį?! —G. E. Lessing

LIETIMU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

Vedėjas J. IJEPONIS

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

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Western Avė. krautuvė
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BOSTONO ŽINIOS
SIMFONINIO KONCERTO Makaitytė gana trumpai, bet vi- 

BELA ŪKIANT sai vykusiai panagrinėjo tas
problemas be užrašų. Jos recep
tas — įvairūs tautiniai jaunimo 
sambūriai yra viena iš tų di
džiųjų priemonių apsisaugoji
mui nuo nutautėjimo ir kūrimui 
grynai lietuviškų šeimų. Rašyt. 
Ant. Gustaitis — mišrios vedy
bos ir jų sukeliamos situacijos. 
Panagrinėjęs mišrių vedybų rei
kalą ir kodėl lietuviai ir lietu
vaitės kartais kuria mišrias šei
mas, pripažino, kad meilė yra 
vienas pagrindinių faktorių. Ra
šyt. St. Santvaras — ryšys su 
okupuota tauta. Likimą lemia 
tautinė kultūra, bet ne didelės 
ambicijos.

Antroje diskusijų dalyje da
lyviai pasisako sekančiais klau
simais: Ar jaunimas atlieka są- 
vo pareigą — Makaitytė, Meilė 
ir pareiga tautai
Jaunimo auklėjimas ir švietimas 
— Gustaitis, Bendruomenė ir 
jos darbai — Sonda ir Lietuvių 
tautos misija — Santvaras. Po 
to diskusijos.

Išvada: Pagrindinis veiksnys 
lietuvybei išlaikyti yra šeima, 
organizacijos ir suvažiavimai.

Mučinskas,

JAV ir Kanados jungtinių cho 
rų dvi dainų šventės, Chicagos 
lietuvių opera, koncertai, ku
riuose buvo išpildomi lietuvių 
kompozitorių simfoniniai ir ka
meriniai kūriniai ir kiti stambūs 
kultūriniai įvykiai liudija gyvą 
lietuviškos išeivijos kūrybinį po- 
tencialumą. Vis daugiau nori
ma išeiti iš mėgėjiško lygio ir 
pigaus skonio parengimų.

V

Bostono Balfo skyrius ėmėsi | 
udžavinio šiemet suruošti sim
foninį koncertą So. Bostono 
High School salėje. Koncertą 
atlikti pakviestas Melrose sim
foninis orkestras. Kadangi jam 
vadovauja mūsų tautietis muz. 
J. Kačinskas, buvo galima pri- 
einamom sąlygom gauti minėtą 
orkestrą ir čia pat gausiai lie
tuvių apgyventoje vietovėje So. 
Bostone išgirsti gerą simfoninę 
programą su savo dirigentu ir 
neeilinio masto pianistu Vytau
tu Bacevičium, kuris atliks ža
vingąjį pirmąjį Liszto fortepio- 
no koncertą su orkestro pritari
mu.

a

Melrose simfoninis yra se
niausiai įsikūręs simfoninės sa- Kūrimas grynai lietuviškų šei- 
vi veiklos vienetas JAV-se ir vei
kia jau 45 metus. J. Kačinskas 
yra trečiasis to orkestro diri
gentas. Seniau orkestras yra 
turėjęs 80 narių. Atsiradus kai
myniniuose Bostono priemies
čiuose daugiau panašiai orga
nizuojamų orkestrų, narių skai
čius sumažėjo ligi 60 asmenų. 
Kad išlaikytų gyvą orkestro 
veiklą, orkestro valdyba prave
dė tam tikrų patvarkymų, ku
rių išdavoje ir muz. Kačinskas 
buvo pakviestas vadovauti tam 
orkestrui. Dabar nemažas skai
čius lietuvių muzikos mylėtojų 
lanko reguliarius Melrose sim
foninio orkestro koncertus.

Balfo rengiamas simfoninis 
koncertas įvyks gegužio 6 d., 
3 vai. p.p. Melrose simfoninis 
orkestras atliks kelis visiems 
prieinamo muzikos lygio, efek
tingus simfoninius kūrinius. Ti
kimasi, jog tikslas, kuriam ruo
šiamas tas Balfo koncertas dar 
Jaugiau sukels bostoniečių ir , 
apylinkės lietuvių susidomėjimą ■ 
tuo nepaprastu parengimu. K.

savo tautos

susirinkimas 
nebuvo tiek

A. a. Vlado Adomavičiaus mirties metinių proga paminklo šventinimas Bostone. Vasario 17 d. Šv. 
Petro bažnyčioje buvo atnašautos šv. mišios, o po mišių pašventintas paminklas. Šventino kun. Kli
mas. Nuotraukoj matyti velionies žmona Jadvyga, jo tėvai, giminės ir draugai. (Nuotr. R. Bričkaus)

išvyko vienai parai į Newhamp- duodamas pasirinkto kompozi- 
shire amerikiečių aviacijos bazę.

i
i — Sv. Petro parapijoj 40 va
landų Šv. Sakramento adoracija 
bus balandžio 6, 7 ir 8 dienomis. 
Adoracija pradedama balandžio 
6 d. 8 vai. ryto šv. mišiomis ir 
procesija. Užbaigimas bus balan' 
džio 8 d. 3 vai. p. p. Atlaidų 
metu pamokslus sakys pranciš
konas kun. Justinas Vaškys. 
Per visas tris dienas bus kelio
lika svetimų kunigų.

mų ir aplinka, kurioje gyvena
ma ir su kuo bendradarbiauja
ma. Taip pat mokykla ir bažny
čia. Jaunimas nepilnai atliekąs 
savo pareigą savajai tautai. Lie 
tuvių tautinė misija — liudyti 
kultūrą, o ne jėgą.

Tokiam svarbiam reikalui nag 
rinėti keleto valandų ne tik ne
pakanka, bet net ir prabėgomis 
negalima spėti viską suminėti. 
Bet praleistos susirinkime ke
lios valandos kiekvienam pasta
tė daug svarbių klausimų ir bu
vo parodyta tikrasis lietuvybės 
kelias.

Dr. Jurgis Gimbutas kiekvie
ną klausimą dar bandė konden
suotai apipavidalinti, o pats kny 
gos autorius dr, Juozas Girnius 
dar ir gyvu žodžiu pasisakė la
bai išryškindamas kai kurias 
vietas. Labai griežtai pasisakė 
prieš pasidavimą aplinkos itakai 
ir paminėjo iš jo vieno priete- 
liaus laiško, kad esą dar ne vis- ’ 
kas prarasta.

Susirinkimas buvo užbaigtas
. skaniais pyragaičiais ir kavute, vavo pamaldose ir
1 kurią paruošia klubo vicepirmi- komuniją. Po pamaldų šv. Al- 
j ninkės — Jadvyga Barūnienė 
ir Dana Izbickienė. Po keleto 
valandų stipresnio galvojimo ir 
šnekų, šeimyniškas kavos ar ar- 

i batos puodukas įneša jaukumo, 
(kada dar visi atskirais būre
liais gali pasidalyti tik ką gir
dėtomis mintimis. Klubo nariai 
yra labai dėkingi klubo vicepir
mininkėms už jų tą atskirą dar
bą.

IZIDORIAUS VASYLICNO 
KONCERTAS

I DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. kovo mėn. 28 d. 5

NAUJOJI STABMELDYBĖ

“Darbininkas” Nr. 20 savo veda
mąjį paskyrė gavėnios laikotar
pio susikaupimui- Taikliai iškelia 
moderniosios stabmeldybės bruo- 

įžus, tardamas:
“Gamtos garbinimas mūsų lai- 

j kais nėra išnykęs, bet tiktai su- 
modernėjęs. Jeigu iš senųjų gam
tos garbintojų pasišaipoma, kad 
jie daugelio gamtos reiškinių ne
galėjo išsiaiškinti, todėl laikė juos 

i dieviškais, tai lygiai tas pats tin
ka mūsų laikų visatos garbinto- 

i jam- Kun. J. Edgar Bruns tą nau
ją stabmeldystę vadina kosmolat- 

] rija. Ypatingai ji paplitusi Sovietų 
Rusijoje.Garbinami savų kosmo- 

j nautų žygiai pažinti visatai, už ku
rią nesą didesnės galybės. Tinka
mai į tai yra atsakęs amerikiečių 
astronautas John Gl-enn pareikš
damas: “Dievas tikrai yra aukš
tesnis .už viską, ir aš manau, Jis 
bus visur, kur tik mes eisime”. 
Žmogus yra Dievo rankoje, kokią 
galybę ar valdžią bepasiektų.”

z

liamas; J. Janušaitis aukojo 5 dol. 
ir 50 et.

Po 5 dol. aukojo: M. Balčietis, 
J. Žilius, P. Toleikis, Izabelė ir 
Juozas Jokubavičiai, A. Žičkus, F- i 
žičkus, J. Majauskienė, A. Gėla- ■ 
žius, P. Tarnauskas, Abakanavi- 
čius, J. Keraitis, E- Ulinskienė, M. 
ir J. Rugiai, V. Povilonis, Liau
gaudas, J. Sprainaitis, A. Neibo- 
ras, A. Kožukauskas, M. Senulis, 
A. ir J. Kepeniai, Mr. ir Mrs. Pe- 
ter Lukevich, V. Malakas, V. Či-

I Modernusis stabmeldys savo pa
grindinį dėmesį yra sutelkęs į po
mėgių tenkinimą ir smagumų ieš- 

i kojimą. Jo žvilgsnis įbestas į že- ’ 
mę:

“Visos medžiaginės gėrybės, ku
rios žmogaus gyvenimą daro sma
gų ir patogų, yra jam kaip duona.

i žmonės nuolat gundomi perdaug 
apsirūpinti tomis gėrybėmis, kad 
nusmelktų dvasią ir užmirštų, kam 
iš tikrųjų gyvena. Materializmas 
yra tasai neatstojus gundytojas, 
kurio aukų nėra jau taip maža. Ji-

I sai užslopina tikėjimą.”
J. Dg.

Kad susilauktumei laimč- 
gyvenime reikia įstengtijimo

pergalėti aplinkybes; kad įsten
gtume nugalėti aplinkybes, rei
kia pergalėti patį save.

—V. Pauchet.

TAUTA IR TAUTINE 
IŠTIKIMYBE

Lietuvių B-nės Bostono apy
linkės Kultūros klubas savo ko
vo susirinkimui pasirinko dr. 
Juozo Girniaus knygą: Tauta 
ir tautinė ištikimybė. Drąsiai 
galima sakyti, kad ši knyga yra 
lietuvio tremtinio evangelija, pa
gal kurią jis gyvendamas ga
lėtų išlikti geras 
narys.

Kultūros klubo 
gal dar niekados
gausus, kaip šį kartą. Svarbiau
sia, susirinkimo dalyvių didelę 
dalį sudarė jaunimas — studen
tai. Dr. J. Gimbutas trumpai 
supažindino su knygos autorium 
(turėdamas galvoje jaunimą) ir 
paminėdamas jo darbus ir iš
leistus veikalus. Trumpai aptarė 
knygą ir jos atskirus skyrius, 
kai ką net pacituodamas iš kny 
gos. Tada leido kiekvienam dis
kusijų dalyviui trumpai pasisa
kyti.

Pirmuoju kalbėjo stud. Al. 
Mučinskas — komformizmas 
ir radikalizmas. Po to kiek pla
čiau panagrinėjo komformizmą 
ir radikalizmą. Sekančiu kalbėjo 
red. Sonda — patriotizmas, na-1 
cionalizmas, kosmopolitizmas. 
Jis trumpai palietė tuos visus 
izmus ir ieškojo recepto nutau
tėjimui ir savai kalbai bei kul-! 
turai išlaikyti. Pagrindu esanti 
šeima, o visa kita tai tik prie- i 
dai. Stud. N. Makaitytė — liau
dies kultas ir elito reikšmė. Jei- 1 
gu visi kiti diskusijų dalyviai 
skaitė savo mintis iš užrašų, tai

tonaus plačiai kontrastuojantį 
muzikos charakterį. Turint gal
voje ir fantastinės formos struk 

i tūią sonatose, kas yra itin sun
ku sąmoningai išskirti eiliniam 
klausytojui, I. Vasyliūnas pilnai 
sugebėjo savo grojimu patrauk
ti visų dėmesį ir išgauti karštą 
publikos pritarimą. J. Bavicchi 
muzika savo įvairumu ir meniš- žiūnas, K. Jankūnas, V. Laugalis, 

. . tt. ---- , j Sabaliauskas, J.
Stanaitis, V. Stanaitis, Br. Sta
naitis, M. žalnierauskienė, K. Pra- 
leika, Mr. & Mrs. Kulas, J. Stanai
tis, Iškeliūnai, A. Duškėnas, A. 
Vaičiūnas, S. Adomaitis, M. Šau
lienė, V. Baltutis, V. Gružas, J. 
Valatka.

Litvaitis aukojo 3 dol. Kiti po 
mažiau- Viso surinkta 743 dol. ir 
10 centų. — B. P.

ku nepastovumu vienokiu ar ki- F- Misiūnas, 
tokiu būdu pririša klausytojo 
dėmesį, o jos kalba ryški, kon
densuota ir nesileidžia į ištęs
tas išvystymo kombinacijas. J. 
Bavicchi kūrybinė linija eina tie 
šiai prie užsibrėžto tikslo. I. Va
syliūnas nieko nepridėjo ir ne
atėmė iš kompozitoriaus: jo in
terpretacija buvo nuoširdi ir 
paprasta, ko ir reikia geram 
sonatų atlikimui. Smuikininko 
sūnus Vytenis Vasyliūnas kom- 
petetinga5 atliko koncerte ne-

Kovo 17 d., 8:30 vai. v. Jor- 
dan Hali įvyko Izidoriaus Va- 
syliūno smuiko koncertas. Smui
kininkas vakarą paskyrė jaunos 
kartos Bostono kompozitoriaus 

; John Bavicchi trims smuiko so
natoms išpildyti. Tai nelengvas 

į uždavinys koncertantui, tačiau 
| J. Vasyliūnas tai atliko su vi- lengvą pianisto uždavinį, 
j sišku pasitikėjimu, vaizdžiai per Jeronimas Kačinskas

MŪSŲ KOLONIJOSE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiimiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiifiiiiiiiijiiiii

Baltimore, Md. nelaimė
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Baltimorės ateitininkai kovo
4 d. gražiai atšventė šv. Kazi
miero dieną. Iš ryto visi daly-

priėmė šv.

Praūžusios pavasario audros 
atnešė nelaimių ir į baltimorie- 
čių tarpą. Stiprus vėjas nugrio
vė sunkią dekoratyvinę tvorą 
Surdokų kieme. Griūdama tvo
ra prispaudė S. Surdokienės ko 
ją, pažeizdama riešą ir plunks
ninį kaulą. Šiuo metu 
koma gipse.

t

r

“ OK”
OIL

K U S

— Skautų “Žalgirio” tunto 
tėvai išsirinko komitetą iš V. 
Kubiliaus, Krikščiūno, Mickevi- 

j čienės, Žiaugros ir Venckaus. 
! Linkime gražaus ir nuoširdaus 
I darbo jaunimą globojant.

— Skautai iškylauja. Praeitą 
sekmadienį Žalgirio ir Baltijos 
tunto skautai ir skautės iškyla
vo Newhampshire kalnuose su 
slidėmis ir rogutėmis, o sekan
tį sekmadienį ir šeštadienį jūrų 

i skautai po keletos dienų kursų 
pas Amerikos Air Force karius

I

Velykoms !

O’KEEFE BROS. COAL CO.
. CENTRAS: CICERO IR 16th STREET 
Su pasididžiavimu praneša, kad jų naujas

‘ O K ” GENERAL SALES MANAGER 
COAL Pietvakarių miesto daly yra

PETER P. RIN
6940 S. ARTESIAN AVĖ.

Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokerių ir alvvos degintuvų patarnavimas ir taisymas

Tel. Rezidencijos: RE 7-8513 ... Ofiso: BI 2-1700

Newark, N, J.
AUKOS RALFUI

Newarko lietuvių kolonija Balfo 
vajaus metu šalpos reikalams su
aukojo 632 dol. pinigais ir apie 
2000 svarų rūbų.

Stambesnieji aukotojai: 30 dol.' 
Leonas Šusys. Po 25 dol. aukojo: i 
S. Kontrimas, J. Kralikauskas ir 
K. Trečiokas. Po 20 dol. — Dr. S. 
ir J. Kungiai ir dr- I. ir G. Gied- 
rikiai. Po 15 dol. — S. Jatulienės 
šeima ir kun- P. Totoraitis.

Po 10 dol. — A. Andrulis, R. 
R. Ošlapai, A. Beržinskas, Čepu
lių ir Nausėdų šeimos, dr. A. Did
žiulienė, Juškevičių šeima, G. ir
V. Kvedarai, Daukšiukės, P. Ma- 
ciulaitis, B. Skudžinskas, B. šar- 
kenis, K- šipaila, Šv. Jurgio Drau
gija, SLA 245 kuopa. 9 dol. — 
Litho Cal. Printing Co.

Po 5 dol- — N. ir VI. Audėnai, 
J. Avižienis. Baltrušaičių šeima,
VI. Barkauskas, M. ir Mr. Ba
rauskai, M. Bernotas, Bražinskai 
ir Savickai, A. Davis, Iz. ir VI. 
Diliai, O- ir J. Giraičiai, A. Gražu
lis, A. Grigalavich, H. Yontosh, 
V. Jokūbaitis, V. Kalašinskas, A- 
ir P. Kazanauskai, V. Kiaunė, V.

I

TIKRAI

LENKIŠKAS KUMPIS 
ant Jūsų Velykų stalo padaro 

šventes sėkmingomis

LENKIŠKAS IMPORTUOTAS KUMPIS 
užsitarnavo šį ženklą

Pažymintį aukščiausios rūšies produktą 
Visur prašykite lenkiško kumpio 
ATALANTA — KRAKUS — TALA 

nuo 2 iki 10 svarų skardinėse

fonso parapijos salėje įvyko 
agapė. čia drauge su visais da
lyvavo dvasios vadas kun. K.
Pugevičius ir iš Washingtono paterson ]\ T 
atvykęs arch. A. Barzdukas, ’
kurs labai įdomiai ir gyvai, su 
humoristiniu atspalviu skaitė 
paskaitą apie katalikų apašta
lavimo problemas.

Meninę dalį atliko moksleivių
ateitininkų kuopa. Pradžioje R. p^^no"" Piliečių“ kTub^s^kun. garo, O. Pocienė? A ~ Ramonas? R. 
Šilgalis ir E. Radžius paskaitė - - -
ištrauką iš A. Landsbergio pje
sės “Vėjas gluosniuose”. Trum
pai pačią pjesę apibudino V. 
Svotelytė. Toliau pianinu pa
skambino jaunieji pianistai N. 
Dulytė ir E. Radžius. Eilėraš
čių padeklamavo Linas Surdo- 
kas, Ilona Noreikaitė ir Aldona
Drazdytė.

Agapei ir jos meninei daliai 
vadovavo sendraugių pirm. C. Urbonavičius, J. Vaičkus, Henry 
Surdokas ir studentų ateitinin
kų pirm. J. Boguta.

koja lai-
Virbelis

prosąVasario 16 dienos 
gautos aukos

Jonas Krukonis aukojo 70 dol., i 
kun. kleb. Jonas Kinta 30 dol., Fa- Kiukys, J. ir V. Kymantai, K. Ko- 
bijonas Saranka 26 dol. v- Liobis, J. Lucas, J. Mau-

Po 25 dol. aukojo: Patersono ragas> Ed. Mažionis, L. Morkūnas, 
Lietuvių Bendruomenės Apylinkė, Moterų S-gos 68 kuopa, N. Pie- 

Vytautas Demikis; Gediminas Kli- J; Remeikas, A- Skruodienė, K. 
mas aukojo 15 dol.

Po 10 dol. aukojo: šv. Kaži- i 
miero Draūgija, Pabaltijo Moterų 
Klubas, S. Augulis, V. Augulis, 
Antanas Aidukas, A. ir J. Aidukai, 
Butkus, A. Bražinskas, A. ir I. 
Eitmanai, M. ir A. Gudoniai, J. 
Jackūnas, S. Jurkšaitis, J. Jurk- 
šaitis, E. ir J. Kontautai, M. Lat
vienė, A. Masionis, A. Rubaževi- 
čius, A. Rugys, G. ir V. Slepako- 
vai, G. ir A. Sprainaičiai, J. ir T- 
Tallat-Kelpšai, J- Tamašauskas, J.

laitis, V. Liobis, J. Lucas. J. Mau- 
ragas, Ed. Mažionis, L. Morkūnas,

PUIKAUS SKONIO

KIAULIENOS NUGARINĖ

nebrangiose 3—svaro

skardinėse

j - ' ■ :

raus# <

I
i

Schell.
Kuzinavičius aukojo 8 dol. Po

6 dol. aukojo J. Kalėda ir Pr. Vi-

Strolis, B. Sudzinskas, Šimeliai, 
J. šišienė, G. Trybulas, V. Tume-; 
lis, M. Zeman ir A. Žukauskas. 
Kiti aukojo po mažiau.

Aukų lapais surinko: S. Kon
trimas 98 dol., B. šarkenis 81 dol., 
Trečiokas 50 dol., K. šipaila 43 
dol., Kun. Totoraitis 40 dol., Ed. 
Mažionis 18 dol., VI. Dilis — 15 
dol., J. Čepulis 13 dol., J. Avižie-: 
nis 10 dol., VI. Audėnas 8 dol.

Filmas iš Lietuvos davė 88 dol. j
Balfo vajaus komisijos vardu 

širdingai dėkoju visiems aukoto-
! jams. — Kun. P. Totoraitis

v

Tikrai iš Lenkijos importuoti mėsos

ATALANTA — KRAKUS
produktai

_ TALA

Alžirijos Ba-el Oued miesto dalis, kuriame yra įsistiprinus slaptoji armija, nenorinti užleisti 
džios musulmonams- Dabar mieste kovoja prancūzai kariai prieš prancūzus kolonistus.

1 1
1 , " O

1 .... iAukos Lietuvai laisvinti
Kovo m. 20 dieną Lietuvos Ge- I 

neralinis konsulas New Yorke ga- 
! Vo paštu voką iš Worcester, Mass-, 
kuriame buvo rasta dvidešimt do- I 
lerių grynais pinigais, ir nepasira
šytas popierio lapas su įrašu: I 
“Lietuvos reikalui”.

Nežinomam lietuviui ar lietuvei 
Generalinis konsulatas reiškia gi- ( 
lią padėką už šią kilnią ir nuošir- > 
džią auką.

Neseniai, kaip jau buvo praneš-1 
ta spaudoje. Generaliniam konsu
latui New Yorke buvo įteikta 
$310.75, kuriuos paliko Lietuvos 
laisvinimo reikalui velionis Povi
las Budreika, miręs Kanadoje-

L. G. K.

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modemiškeanės spaustuvės 
visoje Amerikoje-

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL. — TEL. LU 5-9500

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATARNAVIM U

— Linksma širdis gyvena 
ilgiausiai. —Shakmpeare 'Draugo'' Classified skyriumi

Split by PDF Splitter



e DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. kovo mėn. 28 d. i
REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

Žvilgsnis į pasaulio spaudą
PRIE MARQUETTE PARKO

(Atkelta iš 1 psl.)
Šveicarijos neutralumas

Kai prancūzai derėjosi su Al
žirijos sukilėlių vyriausybe E- 
vian kurorte Šveicarijos pasie
nyje, Alžirijos delegacija gyve
no Šveicarijoje ir naudojosi rei
kalinga Šveicarijos vyriausybės 
pagalba kas rytą keliaudama 
Prancūzijon ir kas vakarą grįž
dama atgal. Reikėjo jai ir kito
kios pagalbos, kuri taipgi buvo 
suteikta.

Ryšium su tokia Šveicarijos 
vyriausybės laikysena spaudoje 
buvo balsų, ar nebuvo pažeistas 
(blogam panaudotas) Šveicari
jos neutralumas. Spauda padėjo 
Berno vyriausybei abejones iš
blaškyti ir publiką priartinti 
prie minties, kad neutralumas 
nebūtinai reiškia pasyvumą.

La Tribūne de Geneve įtiki
nančiais argumentais įrodė, kad 
Šveicarijos vyriausybė sėkmin
gai pritaikė azilio teisės ir ak
tyvaus neutralumo politiką.

Būta balsų, kad Šveicarijos 
vyriausybė, padėdama prieš kai 
myninę valstybę sukilusiems, 
mažų mažiausia pasielgė nedžen 
telmeniškai. ’ Tokią nuomonę 
griauna Journal de Geneve edi- 
torialistas, sakydamas, kad, pri
sidėdama prie teisinės tvarkos

įvedimo Alžyre, Šveicarijos vy
riausybė padarė veiksmą, kuris 
sutinka su Šveicarijos diploma- 
t.jos aspiracijomis.

Įspėja žydus

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

6 kamb. mūr. 1 ’į vonios. Gazu 
šildymas. Garažas. Arti 65-os ir 
Gairfield. $!6.9o<>.

Rūbų valykla ir gražus butas su 
namu. Patalpos galima panaudoti ki
tam bizniui. Lengvos sąlygos šeimai, 
ypatingai žmonai norint 
metines pajamas apie 
namuose. Brighton 
$14,800.

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Mūr. gara is. Arti 6«-os ir Rockwell. 
Už netikėtų kainų—tik $22.900.

4 butų mūrinis. Brighton Parke. 
Atskiras šildymas gazu. $295 mėn. 
pajamų. Tik $27.500.

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

Visa Egipto spauda skiria di
delį dėmesį pastarųjų dienų žy
dų ir siriečių apsišaudymams 
prie Galilėjos ežero galo. The 
Egiptian Gazette įspėja žydus, 
kad “skirtumai tarp arabų kraš 
tų nebus kliūtis surasti bendrą 
kalbą ir bendrą veiksmą prieš į 
sionistų agresiją, nukreiptą 
prieš bet kurį arabišką kraštą.

Aiuras. z DUtai ir Diznis. jzvo n Airijos atsiskyrimas nuo Egip- mos duos be derybų už $ii,soo. 
to nepakeis Egipto vyriausybės ~ 
nusistatymo eiti kartu su visais Mūro^gar^į $29,ooo.'’ 
arabais prieš bendrą priešą”.

KF.AL ESTATE REAL ES'TATE

$5.000 
Parke.

padidinti 
esant 

Tik

Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šį 
pavasari savo namų, biznį ar kitokių 
nuosavybę parduoti, tuoj pat užre
gistruok jų šioj įstaigoj. Turime la
bai daug rinitų pirkėjų, visose mies- , 
to dalyse i.- Tamstos nuosavi be ga- 1 
lime parduoti per 30 d. ir greičiau.

ŠIMKUS
KUAI ESTATE NOTARY PUBLIC 1 
42^9 So. Maplev*ood Ava. 

lelef. CL 4-7450 srb-» Y A 7-2046
PILDOME INCOME TAX

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

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

MARQUETTE PARKO CENTRE
Pajamų namas, Gražiai užlaikytas, 

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

Du butui mūras. 2 po 6 kamb. Ge
ležinė konstrukcija. Alyvos šildymas.

Mažai {mokėti — 4 kamb.. 30 p. 
lotas. Gazu šildymas. $12,700.

5 butai ir biznis.
Atskiri šildymai.

į $14,800.
I1

mūro namas. 
$3,600 nuomos.

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

3 apt. 5. 4. ir 3 kamb. Atskiri šil
dymai $26.000

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

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

245F 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.

$08.000 "Rooming house”, pajamų 
apie $2 9.000 metams, pirksit© įmo
kėję $14,000.

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

$18.500 visai naujas. S 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 $4<>o i mėn Iš 5 nuomi

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

$15.500 medinis.
2p..

. 2 po 4, Brighton 
blokai nuo mokyklos.

I $13.000 mūrinis 5 kamb., 12 m., 
garažais, 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 medinj pajamų namų. 
— 4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild., 
ekstra lotas šalia.

$18.500 mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
t>l ■><>< mokyklos.

• 't iKHi mūrinis 6 
garažas naujas 

iiK-dinis 4 
zo sild arti mūsų.

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

PILDOME ĮVAIKIŲ RCŠIŲ INCOME TAKSUS

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

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

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

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

Argentinos krizė, sukelta pe- Arti bažnyčios, mokyk. 2 butai. 
. . ..... * . , . 1 Naujas šild. Garažas. $27,000.ronistų laimėjimo rinkimuose, Naujas 7 metu mūras. Moderni 

apkalbėta visoje Europos spau- ^^y^^s.ToT’ KarpeUt lrenS’ 
doje. Pasilikime prie Gazette de 
Lausan tokio paklausimo: “Ko
kią kainą mokės prezidentas 
Frondizi už armijos pagalbą?” 
Ir čia pat taip reikalą vertina: 
“Atsakymas į šį klausimą savo 
svarba išeina ir už Argentinos 
sienų”. ' ~ O. Lab.

Argentinos krizė

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- 

i rai.
Ar žinai kur bargenas? 8 butu mū

ras. Visi butai erdvūs, šviesus. $8,500 
nuomos $66,600.

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

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

Modernus mūras, 
sklypas. Garažas.

Prie pat parko, 
t 9 kamb. 50 p. 
j $25,900.

Arti 67-os ir Pulasfci. 6 metų. 544 
! kamb. mūras. Naujas mūro garažas.
Geležinė tvora. Alum, langai. 30 p. 

į lotas. $20.950.
Lotas bizniui ir butui. Vieta dide

lėj biznio gatvėj, Marąuette Parke. 
$6.000.

Gabi moteris turės rūbų valyklų 
ir puiku butą geram name. Brighton 
Parke. $14,S00.

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

Brighton Parke. 2 geri namai. 5 
butai, taverna įrengta. $360 nuomos. 
$28.500.

Ties mūsų ofisu, keli blokai į ry
tus. 2 geri pajamų namai. Kainuoja 
$17,500. Duoda $4.s00 nuomos į 

- tus. Reikia įmokėti $4.500.

PILDOME INCOME TAX

K. VALDIS REAL ESTATE
28IB W. 7lst St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534Chicagoje

DIDELE KIAUŠINIENĖ .
Arnold Anderson, Wetzel vai 

gių produktų kompanijos 
žėjas, netoli Chicagos 
Woodstock nuvažiavo nuo 
ir apvertė sunkvežimį.
144,000 vežami kiaušiniai su
dužo.

išve-
arti 

kelio
Visi

NEMOKA MOKESČIŲ
Pernai Chicagoje išsiųsta 

191,231 asmeniškos nuosavy
bės mokesčių sąskaita. Sąskai
tas užmokėjo maždaug ketvir
ta dalis asmenų — 47,721.

Sena panelė Sutton turi pilną 
dubenį pinigų, kuriuos jai grąži
no policija- Dolerius surinko jos 
namuose senuose balduose. Na
mus nugriauna, nes veda toj vie
toj kelią. (UPI)

Cleveland.

Jonas, Kazio 
m., spėjamai 
iš Australijos,
Md.

BEVERTĖ AUTOMOBILIŲ 
APDRAUDA

Tūkstančiai chicagiečių vai
ruoja savo automobilius, neži
nodami, kad jų įgyta apdrauda 
yra bevertė ir negalioja. Jeigu 
kuris jų turėtų nelaimingą at
sitikimą, bus asmeniškai atsa
kingas už- visus nuostolius. Šie 
automobilių savininkai buvo ap 
sidraudę Exchange Casualty & 
Surety kompanijoj, kurios cen
tras Michigan valstybėje, 
apdraudos kompanija 
tavo.

1
l

Ši 
bankru-

sūnus, gi-! 
persikėlęs 

gyvenęs į
KAS NORI PIRKTI 

KELĮ?
Vakar atsiklausta

GELŽ-
z

Ona ir.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
pajieškomi asmenys:

Augustauskas Bronius, Ciprijo- 
no sūnus, gimęs 1902 m. Laukin- 
tukų km., Alytau^ apskr.

Dabulienė Morta ir Dabulis Pi
jus ir šeima, gyveno 
Ohio.

Jonaitis 
męs 1919 
Amerikon 
Baltimore,

Kiaupienė- Piščikaitė
Kiaupis Kazimieras.

Kirkus Bronius, gim. 
augęs Radviliškyje, inžinierius me 
chanikas.

Michnevičius Algirdas, Albino- 
sūnus, gimęs Kaune.

Milčinauskiene — Simonavičiūtė 
Julija ir jos broliai Simonavičius 
Antanas, Jonas, Juozas ir Jurgis, 
iš Strazdų km., Papilės vals., Šiau
lių apskr-

Ovsenka Petras, Benado sūnus, 
išvykęs iš Kauno.

Petravičius Stasys ir du jo bro
liai, kilę iš Sebų km., Janapolio 
parap., Varnių vi.. Telšių apsk.

Pranskūnas Kazimieras, iš Lun- 
gelių km., Dusetų vi.. Zarasų aps., 
buvęs Vokietijoje.

Simonavičius Antanas. Jonas, 
Juozas. Jurgis ir jų sesuo Milči- 

* nauskiene Julija, iš Strazdų km.. 
Papilvės vi., Šiaulių apsk.

Šneideraitis Antanas ir Jonas. 
Jono sūnūs, ir šneideraitienė Mo
nika, Jono duktė, kilę iš Jurbarko 
apylinkės.

Stakūnienė Juč ūtė, Aleksandra. 
Jokūbo duktė, iš Karkhnalių dv„ 
Kražių vai.

Zelionis, Antanas, iš Močiškėnų 
km., Miroslavo parap., gyveno Cle 
veland, Ohio.

Zygelis-Plapėn is, Tadaušas, Pet 
ro sūnus, gyveno Baltimore. Md.

Jicškomicji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti:

Chicago, 
North Shore ir Milvvaukee gelž 
keliu besinaudojančių keleivių, 
ar jie norėtų dalyvauti to gelž
kelio pirkime. Savininkas, Sus- 
ųuehanna korporacija, sakosi

OONSULATE GENERAL 
OF IJTHUANTA 

41 Mest 82n<l Street 
New York 24, N. Y.

marui etie parėk
Iš naujesnių, nebrangus, 1 % aukš

to, 2-jų reg. su pilnu valgomuoju 
• pirmame aukšte.
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 
kamb. Gražus namas, platus 
Normali kaina.

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

6 metų, 3 mieg. medinis.
Gera vieta.

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.

$855 MĖN. PAJAMŲ
• 5 krautuves 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 Mf-R. BUNGALOW
Su 3 miegamaisiais. Apsauga nuo 

potvynio. 2 auto mūr. garažas. Skly
pas ‘33 pėdu. $20.500.

13 APARTMENTU
Marąuette Pk. $13.000 metinių pa

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

PILDOME INCOME TAKSAS

Medinis. 2 butai — 5 ir 4 "kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21.000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
; Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. 516.900.

Mūrini-, bungalow, 6 kamb., 30 p. 
sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
$17.900.

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

. ir labai žema kaina.
i Turime daug ir įvairių namų vi
sose kolonijoje parūpiname pasko- ; 
las. notarizuojame dokumentus, pil- i 
dorne Income Tas.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 V, 43rd St, CL 4-2390

i

me-

iš gelžkelio vedimo turi didelių 
nuostolių ir sutiktų jį parduoti 
už 5—6 mil. dolerių.

— Laisvės priešai yra klaida, 
aistra ir prievarta. Kas gi lais
vę išgelbės iš tų pavojų? O gi 
tikėjimas, kuris kovoja su klai- ' 
da, kuris apvaldo aistrų žvėrį | 
žmoguje ir kuris pasmerkia ne- i 
teisybę ir prievartą. —Maeder

— Dabarties kentėjimas ne
turi Jums kito tikslo, kaip tik 
išmokyti gyvenimo alfabetą, 
kad mokėtumėte rašyti laiko 
puslapiuose. —Jinarajadasa

si!

I
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KRISTAUS 
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 j 23 kalbas.
Knygos kaina $7.00

Anierikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS” 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois 
iimiiiiiiiiiiHi:imi'iiiiiii!iii!iHiiiiuimiif
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po 5 
sklypas.

2 maS.

Pilnas

♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4 
PARDAVIMUI

VARTOTŲ DAIKTŲ

IŠPARDAVIMAS
(RUMMAGE SALE)

KETVIRTADIENĮ IR PENKTAD.
Kovo 29 ir 30 d.d.

10 vai. ryto iki 7 vai. vak.
MARIA HIGH SCHOOL

67-ta ir California Avė.
Įėjimas iš “parking” kiemo
SPECIALŪS BARGENAI

ĮSIGYKITE DABAR !

KNYGA REIKALINGA KIEK- 
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI !

!ll!!li!!llilli!HliliIII!lš>llll!IUIiimi!llllllll
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas Co.
BUILDERS

2523 West 69th'Street
Tel. PRospect 8-3792

iim!!’ii!ii!miii!iiiiimiiiiiiHiHmn!iim;rj

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

rūsvs. 30 p. skivpas. 
$14,200.

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

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. A.ti Marąuette Parko mokyk
lų. Viskas moderniška, oražial lš- 
dekoruota. Nebrangus.

2-jų butų med. (5 ir 
Brighton Parke. $13,500.

2-jii butų mūras (5 ir 
Gage Parke. $22,000.

J. STON KUS
2617 W. 71 st St.

HE 6-1517 arba PR 8-1595

po 5 kamb. 
graži krau- 
bizniul. AT

4

6

t

kamb.).

kamb.).

R. E.

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

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

A» Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 W. 5lst St. WA 5-5030

PAJAMŲ NUOSAVYYBE
Savininkas išvyksta j Arizoną, 

parduoda 2-jų butų med. namą. 4 
ir 4 kamb. Gazu apšild. Garažas. 
Arti 73-čios ir Western. Pajamų 
dabar 889 per men. Labai žemi 
mokesčiai. Pageidaujami lietuviai. 
818.900. GRovehilI 6-5604.

i

KOKIE YRA SUNKOS — PAVO
JINGI DARBAI, prie kurių leidžia 
ma samdyti tik turinčius 18 metų 
amžiaus? Ir daugiau žinių suinte
resuotieji asmenys gali rasti kny
gelėje —

FEDERALINIAi DARBO 
SAMDOS ĮSTATYMAI 
šiaudai parneš? I*r. šulai.

Knygelėj klausimų ir 
forma jia išaiškint! 
JAV-bės- 
■ statymai.

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 $23,900.

Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu
tų mur. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $26.000.

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

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ. - " "C •

REpublie 7-9515 arba RE 7-46S9 H Kitiems pasifkaitytl

I
i

2 REZIDENCINIAI SKLYPAI 
BELIKO

42 ir 35 pėdų platumo, prie Mar
ąuette Parko, Chicagoje. Pastaty
sime pagal jūsų pageidavimą. Dėl 
platesniu informacijų skambinti — '

LAPKUS BUILDERS
RE 7-6630 LU 1-0400

Nauj. mūr. 2x5*4 (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 fr pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

Perskaitę “Draugą", duoki

CONTRACTORS

| STA N KUS* 
! CONSTRUCTION CO. | 
f Atlieka planavimo ir staty- U
H bos darbus, gydytojų ofisų, 1 
W gyvenamųjų ir prekybos pa- H statų. Jūsų pasirinkimui tu-
U rime virš 300 įvairių stan- ® 
® dantinių projektų.

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataršomi. Išsmallnami ar 
ba dedame naujus._ Stogai atnaujina 
mi (re-eoated). 
“Tuckpointing”. 
Nemokamai 
sios kainos 
dara dieną 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

Dažymas iš laukt 
Pilnai apsidraudę 

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

ti
U J r n A4 -- MOTERYS

g 7403 SO. VVESTERN AVĖ.
| Chicago 36, Illinois

l

REIKALINGA MOTERIS res
torano virtuvei.

6918 S. VVestern Avė.

DĖMESIO!

ssec:
ŠILDYMAS

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

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

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

II
MOVING

R. ŠERĖNAS perkrausto baldus * n ■ ■■ >
ir kitus daiktus. Ir iš to?'- Miesto j 7304 S0« R0CkW6ll StF66t 
2U47V V PL WAd5-8063 Jel- GBovehffl 6-7875

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

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

Atstovas v. DOBA, HE 4-5880 ‘

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

Pinigus su iižsh cvmais siųsti:

atsaky 
yra išaiškint! veikiantieji 

federaiiniai darbo samdos 
Knygelėm kaina 10 centų ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAV1MA 

PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ,

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

STATO M E (VAIRIUS REZIDENCINIU8 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. I

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

CONSTRuCTION CO

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,
Chicago 29, Illinois Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus!

CHANE SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ. Prez.

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

INSUR D 4 '/2%
Naujas aukštas dividendas numatomas 

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AMnnC* P,RXT- lr KKTV................................ 9 v. r. iki 8 p.TMLMnUUj, ANTRAD. ir PENKT...................... 9 v. r. iki 5 p.

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

1

s
SALES nes jis plačiausiai skaitomas lietu

viu dienraštis. Gi skelbimu kaino*
visiems prieinamos.

t
i
i

-lT~

Apsimoka skelbtis “DRAUGE

Remkit dien. “Draugę”

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JCSU 

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

V. ŠIMKUS
Statybos Ir Remonto Darbai 
2618 WlkST 71st STREET 

Tek; PR 8-4268 ir TE 9-5531 (
—

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigy ti puiku mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 mėty modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantiją

VACYS MOTOR
6516 S. Wesfern Avenue, Chicago 36, III. 

Telet. WAIbrook 5-5121

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. VVestern Avė.,
Chicago 9, m.
Tel. VI 7-8447

LAPKUS BUILDERS, INC 
y Statome įvairius pastatus. Dar 

has atliekamas labai sąžiningai 
> vartojant geriausias medžiagas 
ATurimc dar keletą sklypų Chicagoj 
i 6110 SOUTH PULASKI RD.

RE 7-663O arba I/U I-O1OO

Split by PDF Splitter
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Edita Fall guli Los Angeles ligoninėj po širdies 
kos ir jaučiasi neblogai. Jos širdis buvo sustojusi ir atgaivinta 
masažais, po to vėl sustojo ir vėl buvo išjudinta dirbtiniu būdu. .

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
ŠOKIŲ tinėta grupių vadovams. Tre

čia, žinant kad reikės vykti į 
Chicagą,

Kanados žinios į
%
pradžioje Balys Kronas susilau- 
Kė ir priekaištų. Hamiltono lie
tuviai kaip vienas turėtume pa
dėti Banui Kronui laimėti Tin
gimus visomis savo išgalėmis ir 
suomiu Vieningumu. Prie šio 
klausimo dar ne kartą teks grįž
ti, nes Kanados parlamento rin- 
Kimų data dar nėra paskelbta, 

skautų kaukių balius 
Kovo 3 d. Hamiltone įvykęs 

skautų badus labai pasisekė ir 
davė per 7G0 dol. pelno. Tai pui 
ki skautams parama ir teikianti 
galimybės suruošti atitinkamą 
stovyklą vasaros metu.

— Lietuvių Namų vajus jau | 
■ peržengė 50,000 dolerių ir sėk- 
’ į minga! yra toliau tęsiamas. Rei 

kia 
toli 
rėš

Hamilton, Ont.

Nauja LB apylinkės valdyba
Naujai išrinktoji Hamiltono 

Lietuvių Bendruomenės apylin
kės valdyba 1962 metams, ko
vo 15 d. turėjo pirmąjį savo 
posėdį ir pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkas VI. Kažemė- 
kas, vicepirm. V. Kėžinaitis, Į 
sekr. Ant. Garūnas, ižd. P. Lu
košius. Parengimų atstovai - ve 
dėjai Kazimieras Mikšys ir Al
gis Barkauskas. Koresponden
tas K. Mileris. Naujai valdybai, 
kuri susideda iš darbščių lietu
vių linkime sėkmės dirbant vi-1 
suomeninį bei kultūrinį darbą!

t. y.

skausmą dėl praeities ir savo > DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. kovo mėn. 28 d. 
1 laimę dėl ateities”.
f Savo straipsnyje, paskelbta
me katalikų dienrašty “Eco di 
Bergamo”, patriarchas Atena
goras skatino visus krikščionis 
jungtis “ne tik tam, kad būtų 
kovojama prieš komunizmo ma
terializmą, bet ir prieš visus 
izmus, kurie gresia tikėjimui”.

Jis siūlo atidėti teologinių 
skirtumų sprendimą ir bendra
darbiauti praktiniame veikime, 
“veikiant dar didesniame bro
liškume. Tuo būdu vienybė į mū 
sų rankas vieną dieną nukris 
kaip prinokęs vaisius”.

tik pasidžiaugti, kad nebe- Į 
ta diena, kada lietuviai tu- 
tinkamus savo namus.

Kl. G.

1

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

ir kitų papuošimų
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0884

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON (

SAVININKO 4
SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3914 West lllth Street j

Didžiausias Paminklams Planų f 
Pasirinkimas Visame Mieste I

Telef. — CEdarcrest 3-6335 |
Vienas blokas nuo kapinių i

ilIlIlIltiliHIlIlIIIIIliSIllllliHBHnilniroh:

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuviu 
Katalikų Radijo Programą 

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS TR GALINGOS 

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

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

Visais reikalais kreipkitės šiuo
<fsu:

Radio

1
* )

.1. F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

vMBILANCF PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

Milžiniškas jaunimo 
pasirodymas

1962 m. balandžio 1 d., 
sekmadienį, Lietuvių Namų ki
no salėje, 1292 King st. E. 4 
vai. p. p. bus milžiniškas Ha- 

iš anksto pradėti rū- miltono jaunimo pasirodymas 
Didelio dėmesio at

kreips muziko Vyt. Babecko a- 
kordeono studijos mokinių pasi
rodymas. Jų bus labai daug. G. 
Breichmanienė yra paruošusi 
gražų tautinių šokių šokėjų bū
rį, kurie atliks lietuvišką pro
gramą. Sol. Vacį. Verikaitis su
organizavo ir paruošė mažųjų 
chorą, kuris su platesne pro
grama pasirodys viešai. Bend
rai dalyvių skaičius siekia dau
giau 60 asmenų ir programoje

Pastebėtų bus išpildyta, apie 50 atskirų da
lykų. Tokio didelio koncerto, ku 
rį atlieka mūsų prieauglis dar 
nėra Hamiltone buvę. Nėra a-

žmogaus,
tautinių Pintis lė^U sutelkimui kelionės scenoje.

išlaidoms, nes komitetas pa
dengs jų dalį tiktai po šventei. 
Ketvirta — įsitaisyti tautinius 
rūbus, kurie dar jų neturi ir 
planuoti atostogas liepos pra
džiai. Penkta — turėti viltį, no 

dyta apie 20 šokių, susipažinta r4 pasiryžimą išmokti tauti- 
su lietuvišku atžąlynu, gražiai šokių repertuarą - progra- 
ir nuoširdžiai pabendrauta, pa
demonstruotas lietuviškas šo
kis, dešimčiai tūkstančių žiū
rovų. Tai buvo savotiška tauti
nė šventė. Jaunimas nepabūgo 
vargo. Jisai buvo patenkintas 
ir pasižadėjo atvykti į antrą
ją panašią tautinių šokių šven
tę, kuri buvo numatyta su
rengti už 5 metų. *

šokių šventė artėja
JAV ir Kanados II tautinių 

šokių šventė jau galutinai nu
statyta’“ir pamažu artėja. Ją 
vėl vykdo LB, sudarydama at
virą komitetą šventei praves
ti. Dabar jau yra paskelbtas 
L. B-nės Chicagos apygardos 
valdybos šokių grupių registra
cijos laikas. Bet iki šiam laikui 
yra užsiregistravę tiktai 
kios grupės.
ma, kad neatsiliks nė vienos tie t>įų parodėlė su margučių kon- 
tovės jaunimas, kur tiktai vei- kursu. Parodėlėje ir konkurse 
kia tokie tautinių šokių rate- kviečiami dalyvauti visi lietu
kai. Reikia tikėtis, kad greitu vių vajkai Chicagoje, lankan- 
laiku praneš savo sutikimą da- tieji parapines, lituanistines ir 
lyvauti visi šokėjai, iš Bostono,
Toronto, New Yorko, Baltimo- priešmokyklinio amžiaus vaikai 
rėš, Los Angeles, Ornahos, Dėt- su savo rankų darbeliais: pai- 
roito, Clevelando, Hamiltono ir gyba, 
Montreąlio, neskaitant Chica
gos ir jos apylinkių, kurie su- margučiais ir kt.
daro didelį skaičių šokėjų. Tūk paro4ėlė bus Jaunimo centre 

_______ > 28 d., šeštadienį, 
prieš Atvelykį. Tą pačią dieną 
ruošiamas parengimas su me
niška programa—Šeimos šven
tė.

Darbelius pageidaujam pri
statyti ne vėliau balan io 21

APIE TAUTINIŲ 
ŠVENTĘ

Turbūt nerasime 
kuris matęs pirmąją
šokių šventę Chicagoje prieš 
penkerius metus, pasakytų, kad 
ji jam nepatiko, šventės tiks
las buvo pilnai atsiektas. Čia 
buvo jaunimo masiškai pasi
rodyta tautiniais rūbais, išpil-

i mą, kuri bus pateikta, nes 
paliko tiktai vieneri metai iki 
pasimatymo Chicagoje! Antro
ji šokių šventė turi būti dar
nesnė už pirmąją, r 
klaidų reikia vengti. Tautinių 
šokių mokytojai turi išnešti 
sunkiausią naštą — tinkamai 
paruošti jaunimą graSam^pa- bejonės, kad koncertą parems 

plačioji Hamiltono ir apylinkių 
lietuviškoji visuomenė, tėvai ir 
net mažieji vaikučiai.

Koncertą ruošia ir globoja 
i Šalpos Fondas, kuriam yra la
bai reikalingos lėšos siunčiant 
siuntinius šv. Velykų proga į 
Vokietiją bei Lenkiją, kur vargs 
ta mūs broliai ir sesės.

Lietuviai turėtų remti
Kaip jau Drauge buvo rašy

ta, plačiai žinomas biznierius ir 
lietuviškų reikalų rėmėjas Ba
lys Kronas yra pastatytas į Ka
nados parlamentą kandidatu 
nuo liberalų partijos, kurios va
das yra gana palankus lietu- 

. \ . , ,, x , . i viams Mr. Pearsonas. Mums lie-vestas mokyklas, taip pat ir j tuviams tenka tjk

kad mūsų tautietis yra pasta- 
, . * .- . , * tytas kandidatu. Bet jau pačiojebraižyba, įspiaustymu, j r j

siuvinėjimu, nerimu, mezgimu,
i

sirodymui ir tautinei demonstra
cijai! A. G>ntneris

VAIKŲ RANKDARBIŲ PA
RODĖLĖ IR MARGUČIŲ . 

KONKURSAS
Amerikos Lietuvių Vaiko Ug 

dymo draugija, Ine., Alvudas, 
keldamas visapusiškus vaiko 
auklėjimo klausimus, ryškina 
ir jo kūrybinio darbo sugebėji-1 
mus, pareikštus įvairiais rankų j

Pen' darbeliais. Darbelių iškėlimui 
Tačiau yra žino- viešumon, ruošiama rankdar-

stantis tautinių šokių šokėjų balandžio 
turi pasirodyti Chicagos gatvė
se 1963 metų vasarą!

Kas prieš akis?
Kaip Sakyta, pirmoje vietoje 

tautinių šokių grupių registra
cija. Ją reikalinga atlikti, no
rint žinoti, kokį skaičių šokėjų d. šiuo adresu: Alvudas, \2319 
turėsime. Antroje vietoje—kur W. Garfield Blvd., Chicag^ 39,
nėra tokių grupių, tuojau su- 
brusti jaunimui, ir jas įsteigti, 
pasirenkant šokių mokytojus. 
Kai tik bus sudarytas komite
tas, repertuaro komisija nusta
tys .programą, kuri bus išsiun-

Akt. Janet Leigh,
Yorko ligoninėj ištyrė sveikatą po 
to. kai ji sugriuvo vonios kambary 
ir apsidaužc. .(UPI),

Dl. Tel. HE 4-8666.
Prie darbelio pridėti 

pažymint vardą, pavaikę, am
žių. mokylos ar darželio pava
dinimą, skyrių arba klasę ir na 
mų adresą.

Parodėlė tęsis vieną dieną. 
Tą dieną daiktus bus galima 
atsiimti vietoje. Gražesniems 
dabeliamas skiriamos dovanė
lės. Visi vaikai parodėlėn pri
statę darbelius, gaus gražius 
pažymėjimus — diplomus.

Prašome tėvus ir mokytojus 
paskatinti vaikus dalyauti.

rtelę,

A. -f- A.
ANTANAS KARALIUS

Gyveno 3436 S. Lituanica Avė. 
Tel. Y A 7-2413.

Mirė kovo 26 d.. 1962, 6:50 
v. r., sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil
kaviškio apskričio. Pajavonių 
parap., Treliauku kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pašilk o dideliame nuliūdime 

žmona Ona (UkelytS), duktė 
Alice Rudis. žentas Edward, 
anūkas Charles, brolio dukte
rys: Izabelė Karaliūtė Ir Ma
ry Dobrovolskis su šeima, 
pusbrolis Simonas Swedas su 
šeima, gyv. Brooklyn, N. Y., 
švogeris Kazimieras Ūkelis, 
uošvė Ona Rudis, giminės. 
Linkonių šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko 2 broliai Ka
zys ir Juozapas ir jų

Priklausė Chicagos 
Draugijai.
Kūnas pašarvotas 

no koplyčioje. 3319 
ca Avė.

Laidotuvės įvyks 
vo 29 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas j šv. Jur
gio parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, žen
tas Ir anūkas.

laidotuvių direktorius Jurgis 
F. Rudmfnas, Tel. YA 7-1138.

šeimos.
Lietuvių 

Rudmi- 
Lituani- 

ko-

F. s.
ketv..

BALF’o 57-to Skyriaus pirmininkui
KOSTUI BRUŽUI, 

jo myliniam tėvui Lietuvoje mirus, nuošir
džiu užuojautą reiškia

BALF’o 57-to Skyriaus 
Valdyba

ORTODOKSŲ PATRIARCHAS 
UŽ SUSIVIENIJIMĄ 

SU ROMA

Konstantinopolio ortodoksų 
patriarchas Atenagoras pareis-1 
kė, jog jau atėjo laikas užbaig
ti šimtmečius užsitęsusią schiz
mą. Jis taipgi pareiškė savo 
nusistatymą aplankyti Šv. Tė
vą Joną XXIII. Tai patriarchas 
pareiškė savo pasikalbėjime su 

■ korespondentu žinių agentūros 
Kathpress Vienoje.

Pažymėjęs, jog jisai nori įsi
jungti į vieningą krikščionybės 
frontą, patriarchas Atenagoras 
pridėjo: “Aš ir noriu vykti į 
Romą, kad mes galėtume kits 
kitą apsikabinti, verkti dėl ilgo 
persiskyrimo, išreikšti savo

i

i

z

vai. P-
ad 

Uthaniar. Catholic Hour 
Station WLOA. Rraddock. 

Pennsylvania
• 5 r • •

SILPNAME KŪNE i f
Šitokiu pavadinimu nauja dr. 

JUOZO PRUNSKIO knyga nese
niai išėjo iš spaudos. Tai labai 
naudinga dovana ligoniams ir vy- 
resnio amžiaus asmenims. Sergan- 

■ tiems ir apskritai kenčiantiems 
skaitymas šios knygos atneš daug 
paguodos, suraminimo, atskleis 
gilesnę ligos ir kančios prasmę, 
duos nurodymų, kaip laikytis to
kios nelaimės atveju.

Knyga skaitoma lengvai, joje 
duodama daugvbė istorinių pavyz
džių iš didžiųjų žmonių gyveni
mo. Veikalas turi 133 pusi-, kai
nuoja §1-50, Gaunamas “Drauge’

J

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

A. -Į- A.
GERTRUDE MIKLETON

(PAGAL TĖVUS SINKEVICH)
Gyveno 1435 Michigan Avė., Rockford. III.

Po ilgos ligos mirė kovo 26, 1962. 1:30 vai. ryto, sulau
kus 81 m. amž. Gimė Lietuvoje.

Pasiliko dideliame nubudime 6 .dukterys: Anne Belskis, 
gyv. Miami, Florida, Gonstance Cavender, gyvena Hou.-ton. 
Texas, Helen Bradbury, gyvena Magnolia, Tex3s, Ursula Ge- 
lasus, gyvena Rockford, Illinois. Tildą Anderson, gyvena 
Rockford. ir Antoinette Leu. gyvena Rockford, Illinois. sūnus 
Victor John Mikleton. 14 anūkų, 3 proanūkai. brolis Martin 
Sinkevich, gyv. Rockford, III., brolio vaikai, kiti giminės drau
gai ir pažįstami. Velionės vyras buvo a. a. George Mikleton, 
miręs sausio 14 d., 1936 m.

Kūnas pašarvotas Oliveri-Gasparini kopi.. Rockford, III.
Laidotuvės įvyks trečiad., kovo 28 d-, iš kopi, bus atlydėta 

į Šv. Petro ir Povilo parap. bažnyčią, kurioje Įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
kapines.

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

Nuliūdę Dukterys, sūnus, anūkai, proanūkai ir kiti gini.

> 2533 Wesf 71st St. Telef. GRovehill 6-2345-6
* 1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

- • 77^

A. A.

ANTON J. ZALATORIS
Gyveno 8939 S. Bell Avė. Tel. BE 8-1385

Mirė kovo 25 d., 1962, 2:05 vai. p. p, sulaukęs 71 metų 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš Panevėžio apskr., Ramy
galos parap., Barklainių kaimo. Amerikoje išgyveno 52 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Eeninga (Radavi 
čiūtė), brolio vaikai Walter Zalatoris su šeima. Anthony Za- 
latoris ir Anna Kudia su šeima, 2 pusbroliai dr. Al. Javois, jo 
žmona Lottie, jų sūnus dr. James Javois, pusbrolis John Vi- 
kiras, uošvė Ona Radavičicnė, 2 švogerkos: Stefanija Stasu- 
kaitis, jos vyras Charles ir šeima ir Helen Deitzkow. jos vy
ras Joseph ir šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. Lietu
voje liko sesuo Kotryna Žudys su šeima.

Priklausė S.L.A. 36-tai kuopai, Lithuanian Chamber of 
Commerce. Teisybes Mylėtojų Draugijai ir Dariaus-Girėno 
American Legion Post No. 271.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marųuette Funeral Home ko
plyčioje, 2533 West 71st Street. Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, kovo 29 d. Iš koplyčios 9:30 valandą ryto bus atlydėtas į 
Švenčiausios Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą- Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Žmona ir kiti giminės.
Laidotuvių direktoriai: A. Petkus ir Sūnus. Telefonas 

GRovehill 6-2345.

I
J

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėle s 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.

Laidotuvių Direktoriai

i 7

e

•845 SO. WESTERN AVĖ.

rE®

TRYS MODERNI1KO8 
AIR-CONDlTlONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

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. MICHIGAN AVĖ. Tel. OOmmodore 4-2228

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

1446

2424
2314

VASAITIS — BUTKUS
S. 501 h AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

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

Vl» teSkaitykite ir platinkite dienrašti "Dranga"
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DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. kovo mėn. 28 d. ' X Illinois lietuvių 
"-------- moterų pagalbinis

{Centrai Community
X Chicago American vakar bibliotekoj nutarė įsteigti Ketu- 

l<ĮeJ° Šy. Antano par- bažny- viškų knygų skyrių. Tam tiks- 
.^Cer°j’ k^ebono Prek I- lui draugijos vardu dr. A. Lip- 

i avičiaus nuotrauką su re- skjenė “Drauge” užsakė dides- 
daktonaus Stasio Piešos išsa- nj knygų skaičių. šiuo metu 
mm reportažu. Reportažo au- vyksta “Drauge” knygų išpar- 
torius mums pranešė, kad pra- davimas, todėl visos bibliote- 
•dejus laikraštį spausdinti, buvo kos gali knygų papigin-I 
pas e a k aida, kuri tuojau tomis kainomis ir tuo būdu su

gydytojų 
vienetas 
ligoninės

visos bibliote-

IŠ ARTI IR TOLI

XTėvų Marijonų Bendradar
bių Cicero skyrius, vadovau
jant pirmininkei P. Dvilaitienei, 
paruoš pietus t. marijonų sei
mo dalyviams Kančios sekma
dienį, balandžio 8 d., marijonų 
vienuolyne, 6336 S. Kilbourn 
avė.

X Chicagos ateitininkų sen
draugių skyriaus narių susirin
kimas įvyksta balandžio 1 d., 
11 vai. ryto Jaunimo Centre. 
Išgirsime praėjusių metų veik
los apyskaitą ir išrinksime nau
ją valdybą.

X šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų 2 sk. rengia ateinantį sek 
madienį 5 v. v. vajaus vakarie
nę Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Kviečiami visi ; 
rapijos mokyklos vaikučiai 
liks programą.

buvo atitaisyta. Klaida tokia: 
pastaruoju laiku išdekoruotas 
bažnyčios vidus ir tai kainavo 
$5,000. Turėjo būti 50,000 dol.

X Ateitininkų Vytauto klu
bas šių metų balandžio 14 d. 
7 vai. vakare (o ne balandžio 
7 d. kaip buvo pranešta) Jau
nimo Centre ruošia viešus pra
nešimus aktualiais klausimais: 
Kun. K. Baras apžvelgs dabar
tinius 
nius įvykius, 
Maldeikis kalbės tema: 
viškosios išeivijos dvasinio vei dėdamas jai 
do kitimas. Bus diskusijos. Vi- “Aidos” 
si lietuviai kviečiami į šį dva- paskyręs 100 dol. auką, 
sinį pobūvį. Tai praneša

taupyti pinigų naujesniems lei-1 
diniams. I 

i
X Anastazija Kalvaitytė po j 

kojos operacijos jau dvi savai
tės guli Centrai Community 
ligoninėje. Šios savaitės pabai
goje tikisi grįžti į namus.

X Juozas Petkus, gyvenąs 
Marųuete Parke, kiekvienais 

jmetais skiria dalį kultūriniams 
svarbesnius tarptauti- ir politiniams reikalams. Jis 

o pedagogas P. j taip pat skiria dalį savo uždar- 
Lietu-jbio ir lietuvių studentijai, pa

mokslus baigti, 
operos pastatymui yra

Vy-I
atsilankyti. Pa- ltaUt?. kIubo Pirmininkas K. Mic

at- kevičius.

X Kun. dr. Pov. Jatulio
skaita apie lietuvių istorikų 
veiklą Romoje ir jų naujai su
rastuosius istorinius šaltinius, 
liečiančius Lietuvą, bus 7:30 v. 
v. Jaunimo Centre šį penkta
dienį, kovo 30 d. Paskaita pra
sidės lygiai 7:30 o ne 7 v., kaip 
buvo skelbiama.

pa-

X šv. Petronėlės dr-ja 
rinko atstoves į t. marijonų 
seimą St. Kaulakis ir O. Ka
marauskienę. Paskyrė ir auką. 
Taip pat tretininkų brolija ir 
Amžino Rožančiaus dr-ja pa
skyrė po aukelę. 
S. Jankauskienė, 
nė, T. Kaktienė, 
V. Stakėnas ir B. 
sos iš Bridgeporto kolonijos.

X Filatelistų draugijos Lie
tuva biuletenis, išleistas šiomis 
dienomis, svarsto, kuris dai
lininkas — Jonas Burba ar Ed
vardas Krasauskas — sukurė 
Lietuvos pašto ženklus su vy- 

jčiu (išl. 1937 m.), Baltijos olim 
piadai paminėti (išl. 1938 m.), 
III Europos krepšinio pirmeny
bėms paminėti (išl. 1939 m.) 
ir Vilniaus atgavimui paminėti 

i (išl. 1940 m.).

X “Knygos man nesunku 
nešti”, tarė viena knygų pir
kėja Drauge, kai buvo paklau
sta kaip ji tiek daug knygų 
(pirko už 60 dol.) pargabens 
namo. Atkreipkite dėmesį į 
Drauge dedamą papigintų kny
gų sąrašą ir papildykit savo 
'bibliotekas knygomis, kurias 
dabar galima gauti pigesne kai 
na.

Į

i

Atstovės — 
O. Lipnickie- 
M. Zaunienė, 
Linkus. Vi-

J. A. VALSTYBĖSE
— Kun. Stasys Yla yra išvy

kęs pataisyti sveikatos į Flori
dą; Putname, Conn., jį pava
duoja tėvas Anicetas Tamošai
tis, S.J.

— Pranas Speecheris, šv. 
Kazimiero parapijos Los Ange
les komiteto pirmininkas, ver
buoja specialų komitetą, kuris 
rūpintųsi kun. klebono 
Kučingio 25-rių metų 
stės ir 15 metų Los 
klebonavimo jubiliejui 
ti. Jubiliejaus iškilmės
želio 17 d. Numatomas 10:30 
v. iškilmingos padėkos mišios 
ir po to Los Angeles Breakfast 
klubo patalpose 'bendri pietūs ir 
programa. Pamokslą sakys vy
skupas V. Brizgys. Laukiama 
daug svečių.

— Kun. dr. J. Vaškas, MIC,

i

X Operos vadovybė praneša, 
kad į Aidos operos antrąjį spėk 
taklį, balandžio 7 d., šeštadie- 

iš-1 nį, visi bilietai išparduoti.
X Leit. Algis Lukas, Box 

115 O.M.R. Bolling A.F.B. 25, 
D. C., užsisakė Drauge, knygų 

Juž 32 dol. Kviečiame visus pa
sinaudoti Draugo skelbiamu 
knygų papiginimo mėnesiu. Pa- 
piginimo vajus baigiasi balan
džio 8 d.

Atida-

X Psichopedagoginė Montes 
šori priemonių parodą rengia 
A. L. Montessori dr-ja. 
rymas š. m. kovo 31 d. 6:30 v.
vak. Jaunimo Centre. Paroda 
vyks iki bal. 8 d. Lankymo va
landos: sekmad. ir šešt. 1, 7, 
8 d. d. nuo 10 vai. r. iki 10 vai. 
v., šiokiadieniais nuo 6 vai. v. 
iki 10 vai. v.

X A. a. pulk. Jurgis Bobe
lis mirė prieš 8 metus Chica
goje, palikdamas žmoną, du 
sūnus dr. Kazį, inž. Jurgį ir 
dukrą Laimą. Velionis buvo gi
męs 1895 m., savanoris kūrė
jas, daug nusipelnęs kovose dėl 
Lietuvos laisvės. Buvo įvairių 
mokyklų lektorius, Kauno karo 
komendantas, laikraščių ir žur
nalų bendradarbis. Paruošė ka
rinės tarnybos įstatymo, šaulių 
sąjungos įstatymo, Šaulių są- 
gos statuto, Drausmės statuto 
projektus, kurie buvo vyriausy
bės priimti ir legalizuoti. Nuo 
1943 m. vertėsi advokatūra. 
1947 m. buvo JAV armijos šta
be Vokietijoje vertimų sk. vir
šininkas. Už velionies 
šiandien, trečiadienį,
d., Elgine ligoninės Šv. Juozą- racijos sveiksta Centrai Com- 
po koplyčioje bus atlaikytos šv. munity ligoninėje, kamb. 
mišios. (Pr.)

X šią savaitę, ne šeštadienį, 
kaip kad buvo įprasta, bet 
penktadienį, kovo 30 d., Gavė
nios Seminaro ciklas bus tęsia
mas toliau su inž. V. Adam- 
kavičiaus paskaita. (Pr.)

X Stasiui Valiukaič'ui, 
W. 69 St., už 46-ą, 47-ą,
49-ą, 50-ą ir 51-ą mėn. sugaiš
tus namuose dėl ligos, Leonar
das Jankauskas įteikė $1,200.00 
čekį. Iš viso iki šiol jam jau 
įteikta $10,200.00. L. Jankaus
ko telef LU 5-2094. (Sk.)

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

X Jonas Vosylius, Marian 
Hills, ūkio paukštininkystės 
skyriaus prižiūrėtojas, buvo 
nuvykęs į Cicero Šv. Antano 
parapiją atlikti metinių reko
lekcijų. Jis priklauso šv. Pran
ciškaus trečiajam ordinui bei 
Šv. Vardo dr-jai.

X Dail. Jonas Tričys pakvie
stas dėstyti dailiojo raižymo 
meną Chicagos miesto centre 
amerikiečių suorganizuotuose 
specialiuose kursuose.

X Lietuvių Nuosavybių Sa
vininkų Susivienijimo Brigh-

Jono A. 
kunigy- 
Angeles 
paminė- 
bus bir-

balandžio 1 d. pradeda vesti re
kolekcijas Los Angeles, Šv. 
Kazimiero parap. bažnyčioje. 
Rekolekcijos baigiamos balan
džio 8 d. religiniu koncertu.

— J. Balbatas, Cleveland gy 
ventojas, užsisakė Drauge kny
gų už didesnę sumą. Knygų pa- 
piginimo mėnuo baigiasi balan
džio 8 d.

X Pusantro šimto metų su
kaktis šįmet sukanka, kai buvo ton Parko narių mėnesinis su- 
sudaryta Vilniuje ir ištisus me
tus veikė Laikinoji Lietuvos 
vyriausybė. Apie ją davė žinių 
V. Liulevičius Drauge ir Al. Ru
žancovas įsidėmėtinų smulkme- tai kalbės apie nuosavybių mo- 
nų, kaip buvo Lietuvoje mini- kesčių nuolatinį augimą, 2) ar 
ma 125 metų sukaktis. Apie tai reikia balsuoti per pirminius 
tilps “Tautos Praeities” ketvir- rinkimus balandžio 10 d. už bo
toje knygoje.

X Dr. Sofija šimoliūnienė, 
sielą dirbanti Manteno valstybinėje 

kovo 28 ligoninėje, po sėkmingos ope-

sirinkimas įvyksta kovo 30 d., 
penktadienį, 7:30 v. v. Venge- 
liausko salėje, 4500 S. Talman 
Avė. Dienotvarkėje — eksper-

nūs, kurie padidintų vėl mo
kesčius ir kt. svarbūs reikalai. 
Nariai ir kaimynai kviečiami 
dalyvauti.

2655
48-ą,

5700 So. Wood St., 
m. Operaciją padarė dr. Algir
das Maciūnas.

>
X Teis. Jonas Kutra, vers

damasis Kalifornijoje nekiln. 
turtų agento (real estate) ver
slu, teikia kiekvienam tautie
čiui informacijų apie įsikūrimo 
ir pinigų investavimo galimu
mus Kalifornijoje, o atvyku- 
siems padeda susirasti pasto
gę bei darbą. Jo naujas konto
ros adresas: 12403 Wilshire 
Blvd., W. Los Angeles 25, Ca- 
lifomia, Tel. 478-5238 arba 
EX 5-3358. (Pr.)

I

-

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

X
4259
kingai ir greitai užpildo IN
COME TAX visiems.
4-7450,

I X Terros parduotuvėje, 3237 
West 63rd Street, iki pat Ve
lykų žymūs nupiginimai dau
geliui prekių. Atpigintas por- 
celanas, stalo sidabras, krista
las, keramikos dirbiniai, vyrų 

j ir moterų laikrodėliai, aukso 
papuošalai ir kt. brangenybės

Tel. CL ir d. kt. Kai kurios prekės nu- 
sekmad. YA 7-2046. pigintos visu trečdaliu nuo nor- 

(Sk.) malių kainų. (Sk.)

X Adelaidės lietuviai, dabar 
212, apsigyvenę Chicagoje, savo bu- 

Chicago, vusiam kapelionui kun. dr. P. 
Jatuliui buvo suorganizavę pri
ėmimą muz. Zdaniaus šeimos 
namuose. Dalyvavo apie 20 
žmonių ir savo dovanomis pa
rėmė jo veiklą. Tuo pačiu me
tu buvo ir išleistuvės p. Gar- 
baliauskienės, kuri, ilgesnį lai
ką pasisvečiavusi JAV-se, grį
žo atgal į Australiją.

X “Gintaras” — mok. J. 
Plačo paruoštas vadovėlis li
tuanistinių mokyklų 8 sk. mo
kiniams, yra vienas iš gražiau
sių ir puošniausių Kultūros 
Fondo išleistų leidinių. Knyga 
kainuoja 4 dol., o ne 3, kaip 
kartą per klaidą buvo paskelb
ta.

VOKIETIJOJE
— Vasario 16 gimnazijos Li

teratų būrelis įsikūrė praėjusių 
jų metų pabaigoj ir žengia pir
muosius savo žingsnius. Beveik 
kas savaitę jis turi savo narių 
susirinkimus. Tačiau pirmas 
šio būrelio viešas pasireiškimas 
įvyko kovo 3 d., kuriame da
lyvavo direktorius, dalis mo
kytojų ir dauguma moksleivių. 
Susirinkimą atidarė ir jam va
dovavo būrelio pirmininkas 8 
kl. mok. R. Baliulis. Jisai supa 
židinio dalyvius su būrelio sta
tutu bei jo tikslais. Toliau se
kė 7 kl. mok. T. Jakumaičio 
trumpas referatas apie Estiją 
ir jos kovas už nepriklauso
mybę. Trumpą 8-tos klasės mo 
kinio O. Kušneraičio paruoštą 
apžvalgą perskaitė pirmininkas 
(autorius buvo išvykęs), o 4 
kl. mok. Reg. Tamošaitytė pa
skaitė ištrauką iš estų rašyto
jo August Gailit “Tomas Niper 
nadis”.

— šv. Kazimiero akademija. 
Kiekvienais metais Vasario 16 
gimnazijos ateitininkų kuopa, 
skautų Aušros tunto talkina
ma, pagerbia Lietuvos jaunimo 
patroną — šv. Kazimierą. Abi 
minėtos organizacijos ir šiemet 
su savo vėliavomis dalyvavo 
tos dienos pamaldose. Gimna
zijos salėje įvyko iškilmingas 
minėjimas, kurį trumpu žodžiu 
atidarė 8 kl. mok. Ingr. Suo- 
kaitė Ateitininkų pirm. Po to j 
abiturientas Br. čepulevičius 
paskaitė referatą apie šv. Ka
zimierą. 3 kl. mok. R. Sikora 
paskambino pianinu “Auxiliat- 
rice” ir šv. Kazimiero giesmę. 
5 kl. mokiniai Ang. Dambraus
kaitė ir Alg. Vitkus padekla-

Dr. Antanas ir Konstancija Va- mavo balad^ apie ŠV‘ Kazimie- 
liuškiai, gyveną Gouverneur, N. Y., r4 Baltasis raitelis. Minėjimas 
paaukojo Lietuvių Fondui 1,000 baigtas sugrota iš plokštelės 
dol. Lietuvių Fondo aukotojų skai- simfonija ir Br. čepulevičiaus 
cius nuolat auga ir Fondo orgam- > . . . . ...
zatorių užsimojimai realizuojasi. ! užbaigiamuoju žodžiu.

ATSIŠAUKIMAS LIETUVIŲ 
VISUOMENEI

Tėvų Marijonų Bendradar-1 ti, kiek plačioji lietuvių visuo- 
. darbiai nuoširdžiai kviečia Jus menė remia juos savo aukomis. 
• I atvykti į Seimą,

!1962 m. balandžio 8 d., sekma-
1 dienį, vienuolyno patalpose, prie 
! Draugo, 6336 S. Kilbourn Avė., 
Chicagoje.

Programa :
Šv. mišios ir pamokslas
vai. Pietūs
vai. Seimo pošėdis.
vai. Palaiminimas.
metais bus 35-tas

kuris įvyks i Todėl, jei marijonai iki šiol at
liko didelių darbų Kristui ir 
Bažnyčiai, tai tik Bendradar
bių aukų dėka. Šis metinis Sei
mas šaukiamas peržvelgti, kas 
atlikta ir kas reikia atlikti, kar
tu, pagal išgales paremti tuos 
darbus savo Auka.

Veltui statysime namus, dirb 
sime darbus, jei Dievo pagalba 
mūsų nerems. Tad reikia daug 
Bendradarbių maldų ir gerų 
darbų.

Šių 1962 metų šūkis tebūnie: 
“Malda ir auka”! Senas eiles 
reikia stiprinti. Kur galima, 
naujus žmones įtraukti į mūsų 
Bendradarbių kariuomenę. O 
svarbiausia — dirbti, kaip iki 
šiol, ir nepavargti.

Brangus tautieti, asmeniškai

T.

11.00
12.00

1.30
5.00

Šiais
Marijonų Bendradarbių Seimas 
ir taip pat trisdešimts penkeri 
metai nuo tėvų marijonų at
naujintojo arkivyskupo Jurgio 
Matulevičiaus, MIC, mirties.

Katalikiškos spaudos eilėse 
tebesireiškia Draugas, Laivas 
ir The Marian. Nežiūrint visų 
kainų pakilimo, mūsų spauda 
tebėra dar labai nebrangi. Mi
sijos Argentinoje, Pietų Ame- atvyk į pamaldas ir pabūk va- 
rikoje, neužilgo sulauks sidab-, landėlę su mumis. Taip pat sa- 
rinio jubilėjaus. Klierikų mok
slas reikalauja daug lėšų. Šiais 
metais Marianapolyje, Thomp- 
son, Conn., statomas naujas 
'bendrabutis.

Tėvų marijonų, kaip ir kiti 
vienuolynai, tik tiek gali atlik-

Į
vo auka ir malda prisidėk prie 
darbų, atliekamų didesnei Die
vo garbei ir Bažnyčios labui.

Nuoširdžiai ačiū už bet ko- 
suteiktą pagalbą.
T. Marijonų Bendradarbiai

kią

Chicagos žinios
tinklo stotį WBBM, visai neži
nojo, kad per 
duota kariška 
Atlas raketos 
prez. Kennedy

klaidą buvo iš- 
paslaptis apie 

taiklumą. Pats 
stebėjo tos ra- 

Vandenberg

ATSTATYTI PAVERGTŲJŲ 
TAUTŲ LAISVĘ

Praėjusį penktadienį ir šeš
tadienį Chicagoje, Conrad Hil- 
ton viešbuty, įvyko Užsienių
Reikalų Fundacijos konferenci- ketos bandymą 
ja, paskirta Berlyno ir Rytų oro bazėje, Kalifornijoje. Pas- 
Europos klausimams. Joje da- laptį netyčia išdavė karininkas, 
lyvavo pasaulio vardo istorikai, kuris buvo TV tinklo korespon 
valstybės vyrai, parlamentarai dento užklaustas, apie “ką jis 
ir laikraštininkai. Bankieto me- kalbėjęs prezidentui?” 
tu kalbą pasakė Chicagos 4-to j KELEIVIUS EURO-
distrikto atstovas Edward J. į 
Dervrinski. Savo kalboje jis pa- į 
brėžė, kad laisvasis pasaulis tu 
retų pamiršti mažus ginčus ir 
sukaupti visą dėmesį į atgavi
mą laisvės tautoms, kurioms 
ją atėmė tarptautinio komuniz
mo sąmokslininkai. Esą, tokius 
ginčus savo reikalams išnaudo
ja Sovietų Sąjunga. Atrodo, 
lyg taikydamas į lietuvių —len 
kų ginčą, Derwinski pasiūlė ati 
dėti į šalį kalbas apie kadaise 
buvusių laisvų valstybių sienas, 

ikol vieni ir antri tebėra sovie
tų pavergti. Derwinskio susido 
mėjimas Rytų Europos reika
lais yra plačiai žinomas.

SUŽEIDĖ KONSULO 
SEKRETORIŲ

Raffaele Di Censo, Italijos 
generalinio konsulo sekretorius, 
buvo įsibrovėlio pašautas savo čios Fort Dearborn, Chicagos 

: namuose, 1534 N. Bonnie Brae,
River Foreste. Jis buvo nuvež
tas į Gottlieb Memorial ligoni
nę, Melrose Parke.
IŠDAVĖ KARIŠKĄ PASLAP

TĮ PER TV
čikagiečiai, pereitą penkta

dienio vakarą stebėję TV prog
ramą “Eyewitness” per CBS si $2,951,197. Dabar lieka tik- 

1

j

I I i

Chicagoje ir apylinkėse

PON
Šiais metais 10 linijų savo 

laivais veš keleivius iš Chica
gos į Europą. Į Angliją, Pra^j 
cūziją, Belgiją, Olandiją H 
Vak. Vokietiją kelionė truks 25 
dienas. Į Ispaniją, Italiją, Izra
elį, Libaną ir Egiptą kelionė 
truks apie 5 savaites. Kelionės 
kainuos nuo $300 iki $770.

GERIAUSIA TV STOTIS
Užsibaigus Chicagoje penkių 

dienų apklausinėjimams apie 
televizijų stočių perduodamas 
programas, paaiškėjo, jog sto
tis WTTW, (kanalas 11) per
duoda geriausias programas.

KETURIOS ŽVAIGŽDĖS 
VĖLIAVOJ

Chicagos miesto vėliavoje 
yra keturios žvaigždės žymin-SUSIDOMĖJIMAS MONTES- 

SORI PARODA
Chicagoje mums yra žino

mos dvi vaikų auklėjimo insti
tucijos : Amerikos Lietuvių Mon 
tessori židinėlis 
(Amerikos Liet. Vaiko Ugdy- miršti, 
mo d-ja), kurios abi rūpinasi 
ir sielojasi lietuvių priaugan
čios kartos geresniu išlavinimu 
ir vispusiškai kūnu bei dvasios 
šviesesniu išugdymu.

Amerikos Lietuvių Montes- 
rosi draugija norėdama visuo
menei parodyti, kaip mokosi ir 
auklėjami mažamečiai jų židi- 

: nėlyje, kovo 31 d. 
Centre, atidaro Psicho-Pedago- , 
ginių Montessori priemonių pa- j 
rodą, kuri tęsis iki balandžio 8 ( 
d. Čia bus galima matyti tą 
visą aplinką ir vartojamas mok 
slo priemones, kuriomis pade
dama įvesdinti vaiką į mokslo 
pažinimo labirintą. Kam bus į- 
domu daugiau susipažinti su 
šiuo auklėjimo metodu, tas mie 
lai gaus paaiškinimų iš auklė- ' 
tojų bei toje srityje nusima
nančių pusės. Susidomėję, gau- : 
šiai susibėkime į šią parodą ir 
būkime tikri, išsinešime nema- ]' 
ža naudingų žinių.

J.

tos dienos visi vokai su balsa
vimo duomenimis turi pasiekti 
rinkimų komisiją. Vėliau gau
tieji balsai nebus užskaitomi, i 

i todėl turintieji balsuoti teisę 
ir ALVUdas atstovai šios datos negali pa-

I

X Ar girdėjot, kaip skamba 
stereo būdu perduodama muzi
ka? Ar jau matėte puikiausius 
Nordmende vokiškus apara
tus? Būtinai atvykit. Gradins- 
ko televizijų, radijų ir oro vė
sintuvų krautuvė. 2512 W. 47th 
St. FR 6-1998. (Sk.),

gaisrą, 1893 m. pasaulinę Co- 
lumbo parodą ir 1933 m. progre 
so šimtmečio parodą.

GREITAI MAŽINA SKOLĄ
Chicagos susisiekimo (CTA) 

vadovybė vasario mėnesį suma
žino skolą $115,167. Pereitą lie
pos mėnesį skola buvo pasieku-

Du paskutiniai KSP posė
džiai, kuriuose dalyvavo J. Gie 
drikas, V. Kažemėkaitis, Br. 
Keturakis, P. Petrušaitis, prof. 
J. Šimoliūnas,, M. Tamulėnas, 
VI. Vilcinas, A. Mikus, S. Pet- 
rušaitienė ir V. Skirmuntas, pa 
tikrino paskutinio balsavimo la 
pelius, kur buvo balsuojama, 

Jaunimo kad sąjungos garbės nariai, 
nuo naujos CV išrinkimo die
nos, būtų laikomi pastoviais 
CV nariais. Balsų persvara 
tarta, kad sąjungos garbės 
riai yra laikomi pastoviais 
nariais.

Kandidatai
KSP komisijos 

posėdyje pranešė, 
datų į CV buvo 
bai daug. Dabar 
skelbė tikrą vardinį kandida
tų sąrašą: St. Bagdonas, K. 
Čiūras, J. Giedrikas, A. Gint
neris, VI. Išganaitis, Br. 
turakis. P. Padvalskas, P. 
ražaitis, VI. Skirmuntas, 

.Ulevičius, A. Valatkaitis, 
Į Vilcinas ir K. Žilėnas. Revizi- 

rinkimų, jos komisiją: Br. Ambraziejus, 
Iki jSt. Malinauskas, Ign. Serapi-

Rūbelis.
ŠIAULIAI RENKA 

DYBĄ

LŠST jau arti CV 
kurie įvyksta kovo 31 d.

VAL-

tai $392,623.

nu- 
na- 
CV

į CV

pirmininkas 
kad kandi- 

pasiūlyta la- 
komisija pa-

Ke- 
Pet-

K.
VI.

Į garbės
J.
ir
iš
ir

nas ir Alb. Šležas, 
teismą: kun. J. Borevičius, 
Preikšaitis, kun. B. Sugintas 
šnapšys. CV yra renkama 
Chicagos Vytauto Didžiojo
VVisconsino — DYK Kęstučio 
šaulių kuopų narių, o revizijos 
komisija ir garbės teismas — 
įvairių vietovių: I-jo LK S. Būt 
kaus Detroito š. kuopos, Jono 
Vanagaičio, Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo Montrealio š. kuopos, 
Toronto š. kuopos ir t.t.

A. Gintneris

KAS, KĄ IR KUR
— Budriko radijo programos 

pasiklausykite sekmadienį Iš. sto
ties WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki 
2:30 vai. p. p. Girdėsite gražių 
lietuviškų dainų ir muzikos. Taip
gi bus pranešta kas laimėjo Bud- 

I riko dovanas už mįsles. — Pran.

C TEFrT*
Porcelanas. kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. «3r<l St.. Clilcago 29, III. 

Tel. 434-4B6O
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.

z?
NAUJAUSIAS BUICK-V-6! 
šiš vėliausiai išėjęs Btiick 2 Dr. Sedan su automatu, Radio ir šild. 
Kaina tik ... . $2,227.85

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba

MILDA BUICK, INC.
907 W. 35th Street, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022
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